
 

 

UCHWAŁA NR XII/171/2012 

RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI 

z dnia 23 maja 2012 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zbiornika wodnego w miejscowości 

Gozdowo.  

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 późn. zm.) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co 

następuje:  

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla zbiornika wodnego 

w miejscowości Gozdowo, zwany dalej „planem", po stwierdzeniu jego zgodności ze studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Września, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej we 

Wrześni nr IX/108/99 z dnia 27.07.1999 r., ze zmianami: uchwała Nr XI/99/03 z dnia 09.07.2003 r., oraz 

uchwała nr XIV/190/2008 z dnia 15.05.2008 r.  

2. Granice obszaru objętego planem określone są na rysunku planu.  

3. Integralnymi częściami uchwały są:  

1) załącznik Nr 1 – rysunek planu, opracowany w skali 1:1000 i zatytułowany „Miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego dla zbiornika wodnego w miejscowości Gozdowo”, stanowiący część 

graficzną planu, zwany dalej „rysunkiem planu";  

2) załącznik Nr 2 – stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miejskiej we Wrześni o sposobie rozpatrzenia uwag 

wniesionych do projektu planu;  

3) załącznik Nr 3 – stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miejskiej we Wrześni o sposobie realizacji zapisanych 

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych miasta oraz 

zasadach ich finansowania.  

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:  

1) ogrodzeniu ażurowym – należy przez to rozumieć ogrodzenie, w którym część ażurowa stanowi 

minimalnie 60% powierzchni całkowitej ogrodzenia, a elementy betonowe dopuszczone są jedynie do 

wysokości 0,3 m od poziomu terenu;  

2) reklamie – należy przez to rozumieć nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz 

z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, niebędący szyldem, tablicą informacyjną lub znakiem 

w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach drogowych;  

3) terenie – należy przez to rozumieć powierzchnię o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, 

stanowiącą najmniejszą wydzieloną liniami rozgraniczającymi jednostkę ustaleń planu, oznaczoną 

numerem i symbolem literowym, dla której obowiązują ustalenia szczegółowe.  
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§ 3. Na obszarze objętym planem ustala się następujące przeznaczenie terenów:  

1) Tereny wód powierzchniowych śródlądowych, oznaczone na rysunku planu symbolami 1WS, 2WS, 3WS, 

4WS, 5WS;  

2) Tereny wód powierzchniowych śródlądowych i trwałych użytków zielonych, oznaczone na rysunku planu 

symbolami 1WS/Rz, 2WS/Rz, 3WS/Rz, 4WS/Rz;  

3) Tereny zieleni otwartej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1ZO, 2ZO, 3ZO;  

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

5) Teren drogi wewnętrznej, oznaczony na rysunku planu symbolem KDW;  

6) Teren infrastruktury technicznej – zapora wodna, oznaczony na rysunku planu symbolem TW.  

§ 4. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:  

1) zakaz lokalizacji nowej zabudowy, z wyjątkiem urządzeń technicznych zapewniających możliwość 

użytkowania zbiornika wodnego zgodnie z jego przeznaczeniem;  

2) nakaz stosowania ogrodzeń ażurowych o wysokości do 1,5 m od poziomu terenu;  

3) lokalizację obiektów małej architektury jednorodnych w formie;  

4) zakaz lokalizacji i rozbudowy obiektów budowlanych i urządzeń, które wpływają negatywnie na ład 

przestrzenny, a w tym:  

a) reklam,  

b) tymczasowych obiektów budowlanych, z wyjątkiem urządzeń zaplecza budów.  

5) zakaz, o którym mowa w pkt. 4, nie dotyczy inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej.  

§ 5. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:  

1) budowę zbiornika wodnego „Gozdowo” na podstawie projektu budowlanego, w uzgodnieniu z właściwym 

miejscowo organem gospodarki wodnej, w sposób zapewniający zachowanie ciągłości biologicznej rzeki 

Wrześnica zgodnie z przepisami odrębnymi;  

2) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko określonych 

w przepisach odrębnych z wyjątkiem lokalizacji inwestycji celu publicznego;  

3) obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji flory i fauny na terenach bezpośrednio przeznaczonych pod 

planowane inwestycje oraz w ich sąsiedztwie, w celu stwierdzenia występowania siedlisk gatunków roślin, 

grzybów i zwierząt objętych ochroną prawną, przed wydaniem decyzji zezwalającej na realizację 

przedsięwzięcia wymaganej przepisami odrębnymi;  

4) ochronę powierzchni ziemi, powietrza i wód zgodnie z przepisami odrębnymi i polityką gminy w zakresie 

ochrony środowiska;  

5) wszelkie oddziaływania na środowisko wynikające z realizacji ustaleń planu nie mogą powodować 

przekroczenia standardów jakości środowiska, określonych przepisami odrębnymi, poza terenem do 

którego inwestor posiada tytuł prawny;  

6) zastosowanie zabezpieczeń i szczelnych nawierzchni przeznaczonych dla postoju i prowadzenia ruchu 

kołowego przed infiltracją zanieczyszczeń wód opadowych do środowiska gruntowo-wodnego 

i odprowadzenie ścieków z tych nawierzchni po uprzednim podczyszczeniu do standardów wymaganych 

przepisami odrębnymi;  

7) zakaz wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi;  

8) nakaz selektywnego gromadzenia odpadów w miejscach ich powstawania oraz ich zagospodarowanie 

w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem zgodnie z przepisami 

odrębnymi;  

9) zagospodarowania mas ziemnych powstającymi w związku z realizacją ustaleń planu w granicach terenu 

lub ich wywóz na miejsce wskazane przez odpowiednie służby gminne zgodnie z przepisami odrębnym;  
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10) zagospodarowanie zielenią wszystkich powierzchni wolnych od utwardzenia na terenach dróg 

publicznych.  

§ 6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala 

się:  

1) strefę ochrony stanowisk archeologicznych na całym obszarze objętym planem;  

2) dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego, w granicach strefy ochrony stanowisk 

archeologicznych, ustala się obowiązek:  

a) przeprowadzenia rozpoznawczych badań powierzchniowo – sondażowych przed uzyskaniem pozwolenia 

na budowę zbiornika wodnego,  

b) uzyskania pozwolenia na wykonanie prac archeologicznych od Wielkopolskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków w Poznaniu, który określi zakres niezbędnych badań archeologicznych;  

c) przeprowadzenia prac archeologicznych przez uprawnioną jednostkę.  

§ 7. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala się:  

1) zakaz grodzenia nieruchomości przyległych do terenów wód śródlądowych w odległości mniejszej niż 1,5 

m od linii brzegu, a także zakazywania lub uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar;  

2) zastosowanie trwałych i estetycznych elementów urządzenia terenu.  

§ 8. Na terenach wód powierzchniowych śródlądowych, oznaczonych na rysunku planu symbolem 1WS, 

ustala się:  

1) lokalizację: zbiornika wodnego;  

2) zasady i wskaźniki zagospodarowania terenu:  

a) zakaz zrzutu wszelkich ścieków do wód,  

b) nakaz wykonywania prac regulacyjnych i porządkowych,  

c) dopuszcza się przebudowę, remont i realizację nowych urządzeń wodnych zgodnie z przepisami 

odrębnymi,  

d) dopuszcza się wykorzystanie gospodarcze, w tym m.in. rekreacyjne terenu, pod warunkiem, że nie 

zakłóci to właściwego funkcjonowania zbiornika wodnego;  

3) w sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą w zakresie użytkowania terenu 1WS mają zastosowanie 

przepisy odrębne.  

§ 9. Na terenach wód powierzchniowych śródlądowych, oznaczonych na rysunku planu symbolami 2WS, 

3WS, 4WS, 5WS, ustala się:  

1) lokalizację: cieków wodnych;  

2) zasady i wskaźniki zagospodarowania terenu:  

a) zakaz zrzutu wszelkich ścieków do wód,  

b) nakaz wykonywania prac regulacyjnych i porządkowych,  

c) dopuszcza się przebudowę, remont i realizację nowych urządzeń wodnych zgodnie z przepisami 

odrębnymi;  

3) w sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą w zakresie użytkowania terenów 2WS, 3WS, 4WS, 5WS 

mają zastosowanie przepisy odrębne.  

§ 10. Na terenach wód powierzchniowych śródlądowych i trwałych użytków zielonych, oznaczonych na 

rysunku planu symbolami 1WS/Rz, 2WS/Rz, 3WS/Rz, 4WS/Rz, ustala się:  

1) lokalizację: łąk i pastwisk, zieleni otwartej tworzącej pasmo otuliny biologicznej w granicach 

oddziaływania piętrzenia wody w zbiorniku wodnym;  

2) zasady i wskaźniki zagospodarowania terenu:  
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a) dopuszcza się wykorzystanie łąk i pastwisk do celów rolniczych na zasadach określonych przez zarządcę 

zbiornika wodnego zgodnie z przepisami odrębnymi,  

b) zakaz realizacji zabudowy kubaturowej,  

c) dopuszcza się budowę niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej,  

d) zakaz realizacji zieleni wysokiej,  

e) nakaz realizacji zieleni niskiej wyłącznie z wykorzystaniem rodzimej roślinności,  

f) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 80% powierzchni działki;  

3) w sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą w zakresie użytkowania terenów 1WS/Rz, 2WS/Rz, 

3WS/Rz, 4WS/Rz mają zastosowanie przepisy odrębne.  

§ 11. Na terenach zieleni otwartej, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1ZO, 2ZO, 3ZO, ustala się:  

1) dopuszcza się lokalizację:  

a) dojść i dojazdów związanych z funkcją terenu oraz dojazdów przeciwpożarowych,  

b) małej architektury i oświetlenia terenu,  

c) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;  

2) zasady i wskaźniki zagospodarowania terenu:  

a) zakaz realizacji zabudowy kubaturowej,  

b) dopuszcza się budowę niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej,  

c) zachowanie istniejącej zieleni leśnej,  

d) zakaz realizacji nowej zieleni wysokiej,  

e) nakaz realizacji zieleni niskiej wyłącznie z wykorzystaniem rodzimej roślinności,  

f) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 80% powierzchni działki,  

g) nakaz wykonywania niezbędnych prac związanych z konserwacją i utrzymaniem zieleni,  

h) ustala się obszary terenu do prowadzenia prac porządkowych na których obowiązuje zakaz lokalizacji 

wszelkich urządzeń oraz nasadzeń drzew i krzewów w odległości mniejszej niż 5 m od brzegów cieku 

lub zbiornika wodnego.  

§ 12. Na terenie drogi publicznej, oznaczonej na rysunku planu symbolem KD-D, ustala się:  

1) klasyfikację: dla terenu KD-D drogi klasy dojazdowej;  

2) dla terenu KD-D, zgodnie z rysunkiem planu:  

a) szerokość w liniach rozgraniczających 10 m,  

b) układ jednojezdniowy, z dwoma pasami ruchu z dopuszczeniem zwiększenia ilości pasów ruchu 

w strefach skrzyżowań,  

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

§ 13. Na terenie drogi wewnętrznej, oznaczonym na rysunku planu symbolem KDW, ustala się:  

1) klasyfikację: dla terenu KDW drogi wewnętrznej;  

2) dla terenu KDW, przekrój zgodnie z rysunkiem planu:  

a) szerokość w liniach rozgraniczających 6 m,  

b) jednoprzestrzenny z pasem dla ruchu pieszego i kołowego,  

c) poszerzenie linii rozgraniczających w miejscach jak na rysunku planu pod place do nawracania zgodnie 

z przepisami odrębnymi.  

§ 14. Na terenie infrastruktury technicznej – zapory wodnej, oznaczonym na rysunku planu symbolem TW, 

ustala się:  
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1) lokalizację: zapory wodnej z budowlą przelewowo-spustową;  

2) obowiązek realizacji przepławki umożliwiającej swobodną migrację ryb;  

3) w sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą w zakresie użytkowania terenu infrastruktury technicznej 

– zapory wodnej mają zastosowanie przepisy odrębne.  

§ 15. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, ustala się:  

1) plan wyznacza tereny wód powierzchniowych śródlądowych i trwałych użytków zielonych, oznaczone na 

rysunku planu symbolami 1WS/Rz, 2 WS/Rz, 3 WS/Rz, 4 WS/Rz, związane z górną granicą oddziaływania 

piętrzenia dla zbiornika wodnego;  

2) na obszarach położonych w granicach oddziaływania piętrzenia wody w zbiorniku wodnym zabrania się:  

a) wznoszenia obiektów budowlanych,  

b) sadzenia drzew lub krzewów, z wyjątkiem roślinności służącej regulacji wód oraz umocnienia brzegów,  

c) zmiany ukształtowania terenu, składowania materiałów oraz wykonywania innych robót i czynności, 

które mogłyby utrudniać funkcjonowanie zbiornika wodnego,  

d) lokalizowania inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na 

środowisko z wyjątkiem inwestycji celu publicznego, gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, 

środków chemicznych a także innych materiałów, które mogą zanieczyszczać wodę, prowadzenia 

odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w tym w szczególności ich składowania;  

3) zmiana sposobu użytkowania obszarów położonych w granicach oddziaływania piętrzenia wody 

w zbiorniku wodnym wymaga uzgodnienia z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych 

w Poznaniu.  

§ 16. W planie nie wyznacza się terenów wymagających wszczęcia postępowania scalania i podziału 

nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych; nie określa się także szczegółowych zasad i warunków 

scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych.  

§ 17. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 

użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, ustala się:  

1) elektroenergetyczną sieć przesyłową wysokiego napięcia:  

a) na terenie objętym planem znajduje się fragment elektroenergetycznej linii o napięciu 220 kV relacji 

Plewiska – Konin, wzdłuż której ustala się pas technologiczny o szerokości po 35 m od osi linii w obu 

kierunkach, dla którego obowiązują ograniczenia użytkowania i zagospodarowania terenu,  

b) w pasie technologicznym linii ustala się:  

- zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych lub innych przeznaczonych na stały pobyt ludzi,  

- nakaz uzgadniania warunków lokalizacji wszelkich obiektów z właścicielem linii,  

- zakaz realizacji roślinności wysokiej pod linią i w odległości po 16,5 m od osi linii w obu kierunkach,  

c) dopuszcza się budowę dwutorowej linii elektroenergetycznej 2 x 400 kV albo linii wielotorowej, 

wielonapięciowej po trasie istniejącej linii o napięciu 220 kV. Obecna linia elektroenergetyczna zostanie 

poddana rozbiórce przed realizacją nowej linii, realizacja nowej linii po trasie istniejącej linii nie wyłącza 

możliwości rozmieszczenia słupów oraz podziemnych, naziemnych i nadziemnych obiektów i urządzeń 

niezbędnych do korzystania z linii w innych niż dotychczasowe miejscach,  

d) dopuszcza się odbudowę, rozbudowę, przebudowę i nadbudowę istniejącej oraz nowej linii 

elektroenergetycznej,  

e) ustala się możliwość eksploatacji i modernizacji istniejącej i nowej linii elektroenergetycznej;  

2) strefy oddziaływania linii elektroenergetycznej niskiego napięcia:  

a) nn 0,4 kV po 3.0 m od rzutu poziomego skrajnych przewodów na zewnątrz linii,  
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b) na obszarach stref oddziaływania linii elektroenergetycznych obowiązuje zakaz lokalizowania wszelkiej 

zabudowy i nasadzeń zieleni wysokiej,  

c) w przypadku skablowania i zdemontowania linii elektroenergetycznych przestają obowiązywać strefy 

oddziaływania od napowietrznych linii elektroenergetycznych;  

3) zasięg powierzchni ograniczających DOL Września: w przypadku projektowania wszelkich obiektów 

o wysokości równej lub większej niż 10 m n.p.t., ustala się konieczność uzgadniania wszelkich inwestycji 

z Szefostwem Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP przed wydaniem pozwolenia na budowę.  

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

1) zachowanie ciągłości powiązań elementów pasa drogowego, w szczególności jezdni i chodników w granicy 

obszaru planu oraz z zewnętrznym układem komunikacyjnym z uwzględnieniem ustaleń planu;  

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

3) dopuszczenie realizacji kanałów technologicznych w liniach rozgraniczających dróg podczas rozbudowy 

układu drogowego, zgodnie z przepisami odrębnymi;  

4) dopuszczenie lokalizacji dodatkowych, niewymienionych planem elementów układu komunikacyjnego, 

w tym drogowych obiektów inżynierskich;  

5) parametry układu komunikacyjnego zgodnie z klasyfikacją i przepisami odrębnymi;  

6) w zależności od programu funkcjonalnego zapewnienie na działce pełnych potrzeb parkingowych.  

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

1) zachowanie istniejącej sieci infrastruktury technicznej z dopuszczeniem jej remontu i rozbudowy, a w 

przypadku kolizji z planowanym zagospodarowaniem przełożenie jej na koszt inwestora, w tym obowiązek 

przebudowy istniejącej sieci i przyłącza wodociągowego w sposób zapewniający zaopatrzenie w wodę 

obsługiwanych nieruchomości położonych na terenach sąsiednich;  

2) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni do 

kanalizacji deszczowej po uprzednim podczyszczeniu do jakości wymaganej przepisami odrębnymi;  

3) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej;  

4) dopuszczenie lokalizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, jeżeli taka inwestycja 

jest zgodna z pozostałymi ustaleniami planu i przepisami odrębnymi;  

5) zakaz wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi;  

6) ze względu na lokalizację urządzeń melioracji szczegółowej obowiązek uzgadniania planowanych 

inwestycji ze Związkiem Spółek Wodnych we Wrześni.  

§ 20. Nie określa się innych niż dotychczasowe sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, 

urządzenia i użytkowania terenów, do czasu ich zagospodarowania zgodnego z uchwałą.  

§ 21. Ustala się 0,1% stawkę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości 

nieruchomości, określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu, w związku z uchwaleniem planu.  

§ 22.  1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.  

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego.  

 

 

Przewodnicząca Rady  

Miejskiej we Wrześni  

(-) Bożena Nowacka 
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/171/2012 

Rady Miejskiej we Wrześni 

z dnia 23 maja 2012 
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