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wyrarenia zgody na udzielenie bonifikaty od opEaty 
z tytuEu przeksztaEcenia prawa urytkowania wieczy-
stego w prawo wEasno[ci (ogEoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 
16 grudnia 2005r. Nr 194, poz. 5365).

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

Przewodniczący 
Rady Miasta PiEy

(-)  PaweE Jarczak

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. Po stwierdzeniu zgodno[ci ze studium 

uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Wrze[ni ｠ uchwaEa nr XIV/108/99 
Rady Miejskiej we Wrze[ni 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. uchwala się zmianę miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego terenów poEoronych we 
wsi qerniki, Chociczka oraz Psary MaEe.

2. Integralnymi czę[ciami uchwaEy są następujące 
zaEączniki:

1)  rysunek planu w skali 1:1000 zwany dalej ry-
sunkiem - stanowiący zaEącznik nr 1,

2)  rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrze-
nia uwag do projektu planu stanowiące zaEącznik nr 
2,

3)  rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisa-
nych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej nalerących do zadaG wEasnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania ｠ stanowiące za-
Eącznik nr 3.

§2. 1. Na obszarze objętym planem nie występuje 
potrzeba ustalania:

1)  granic zasad i sposobów zagospodarowania 
terenów górniczych,

2)  granic terenów nararonych na niebezpieczeG-
stwo powodzi oraz usuwania się mas ziemnych

3)  granic terenów wymagających przeprowadze-
nia scaleG i podziaEu nieruchomo[ci.

4)  granic terenów rehabilitacji istniejącej zabudo-
wy i infrastruktury technicznej.

5)  granic pomników zagEady oraz ich stref ochron-
nych

2. Na obszarze objętym planem nie występują 
obiekty i tereny chronione w my[l ustawy o ochro-
nie zabytków i opiece nad zabytkami.

3. Na obszarze objętym planem nie występują te-

reny zagrorone niebezpieczeGstwem osunięcia się 
mas ziemi.

§3. Ilekroć w ustaleniach niniejszej uchwaEy jest 
mowa o:

1)  planie ｠ nalery przez to rozumieć ustalenia pla-
nu, o których mowa w §1 niniejszej uchwaEy;

2)  uchwale - nalery przez to rozumieć niniejszą 
uchwaEę Rady Miejskiej we Wrze[ni;

3)  usEugach - nalery przez to rozumieć takie usEu-
gi, które sEurą zaspokojeniu podstawowych potrzeb 
ludno[ci, tj.: handel, gastronomię, kulturę, eduka-
cję, opiekę zdrowotną i nie wytwarzają dóbr mate-
rialnych,

4)  dziaEalno[ci produkcyjnej - nalery przez to ro-
zumieć dziaEalno[ć wytwarzającą i przetwarzającą 
bezpo[rednio dobra materialne,

5)  uciąrliwo[ci - nalery przez to rozumieć zja-
wiska fizyczne lub stan powodujący przekroczenie 
standardów jako[ci [rodowiska okre[lonych w prze-
pisach odrębnych, poza terenem do którego inwe-
stor posiada tytuE prawny,

6)  nieprzekraczalnej linii zabudowy ｠ nalery przez 
to rozumieć linię, poza którą nie mogą znajdować 
się radne elementy zabudowy

§4. 1. Przedmiotem ustaleG niniejszej uchwaEy 
są tereny zabudowy o charakterze produkcyjnym, 
oznaczone na rysunku symbolem ｠ P,

2. Obowiązują następujące oznaczenia graficzne 
na rysunku :

1)  linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-
czeniu,

2)  nieprzekraczalne linie zabudowy,

§5. Na obszarze objętym planem ksztaEtowanie 
i ochronę Eadu przestrzennego nalery realizować 
poprzez stosowanie jednorodnych parametrów dla 
projektowanych budynków, okre[lonych niniejszą 
uchwaEą, w tym wysoko[ci budynków i formy da-
chu,

§6. Na obszarze objętym planem ochronę [rodo-
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wiska, przyrody i krajobrazu kulturowego nalery re-
alizować poprzez:

1)  minimalizację emisji zanieczyszczeG, poprzez 
realizację ogrzewania budynków w oparciu o paliwa 
nie powodujące zanieczyszczeG powietrza atmos-
ferycznego, ponad obowiązujące normy z wyEącze-
niem paliw węglowych w nowoprojektowanych bu-
dynkach,

2)  zakaz odprowadzania nieczysto[ci pEynnych do 
gruntu i skEadowania odpadów staEych,

3)  nakaz przywrócenia do stanu pierwotnego 
uszkodzonych, w wyniku prac budowlanych, skarp 
i rowów melioracyjnych,

4)  masy ziemne powstaEe w wyniku prac ziem-
nych i fundamentowania nalery gromadzić w wy-
znaczonym miejscu i wywozić zgodnie z przepisami 
szczegóEowymi.

§7. 1. Na obszarze objętym planem nie występują 
obiekty i tereny chronione w my[l ustawy o ochro-
nie zabytków.

2. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kul-
turowego, ustala się obowiązek prowadzenia ba-
daG archeologicznych podczas realizacji inwestycji 
związanych z zabudowaniem i zagospodarowaniem 
przedmiotowego terenu. Inwestor winien uzyskać 
pozwolenie na budowę przed otrzymaniem pozwo-
lenia na budowę.

§8. Ze względu na specyfikę planu na obszarze 
objętym planem nie wyznacza się przestrzeni pu-
blicznych.

§9. Dopuszcza się podziaE dziaEek prostopadle do 
przylegEych dróg z zachowaniem minimum 30 m 
szeroko[ci frontu dziaEki i minimalnej powierzchni 
3000 m2. Nie zachodzi przypadek konieczno[ci sca-
lania nieruchomo[ci w rozumieniu przepisów szcze-
gólnych

§10. 1. Tereny projektowanej zabudowy produk-
cyjnej oznaczone na rysunku planu symbolem P 
przeznacza się pod dziaEalno[ć produkcyjną, w tym 
skEady, bazy i magazyny oraz uzupeEniające usEugi.

2. Na terenach oznaczonych na rysunku planu 
symbolem P ustala się:

1)  przeznaczenie podstawowe produkcja,
2) przeznaczenie uzupeEniające dopuszczalne usEu-

gi, w zakresie nie większym nir 30% powierzchni 
terenu,

3)  prawo do lokalizacji budynków produkcyjnych, 
biurowych, usEugowych i gospodarczych w obrębie 
nieprzekraczalnych linii zabudowy, do wysoko[ci 
max. 15 m, mierzone od poziomu gruntu do kale-
nicy,

4)  obowiązek sytuowania budynków, o których 
mowa w pkt.3 o wyeksponowanej elewacji fron-
towej i wysokich walorach architektonicznych od 
strony przylegEych dróg publicznych,

5)  dopuszcza się realizację dachów pEaskich oraz 

wielospadowych o kącie nachylenia poEaci 15-50o,
6)  prawo do zabudowy max. 50% powierzchni 

dziaEki,
7)  obowiązek zachowania min. 30% powierzchni 

biologicznie czynnej,
8)  prawo do grodzenia dziaEek ogrodzeniem aruro-

wym o wysoko[ci max 180 cm z zakazem stosowa-
nia peEnego muru i elementów prefabrykowanych,

9)  prawo do zadrzewienia i zalesienia terenów 
biologicznie czynnych niezabudowanych,

10)  obsEuga komunikacyjna z przylegEych dróg na 
warunkach zarządcy drogi,

11)  dla budynków z pomieszczeniami przeznaczo-
nymi na staEy pobyt ludzi nalery zapewnić zabezpie-
czenia techniczne dla ochrony przed uciąrliwo[cia-
mi akustycznymi wywoEanymi ruchem kolejowym,

12)  obowiązek zabezpieczenia miejsc parkingo-
wych w ilo[ci minimum 30 miejsc na 100 zatrud-
nionych,

13)  na caEym terenie obowiązują odpowiednio 
ustalenia §5-9 i §11,

§11. 1. Na obszarze objętym planem ustala się 
następujące zasady modernizacji, rozbudowy i bu-
dowy systemów infrastruktury technicznej:

1)  zasilanie w energię elektryczną z istniejących 
stacji transformatorowych na warunkach dostawcy,

2)  W przypadku zaistnienia konieczno[ci budo-
wy konsumentowych stacji transformatorowych 
przewiduje się ich realizacje jako odrębne obiekty 
budowlane lub obiekty stanowiące cze[ć innych bu-
dynków. Liczba i lokalizacja konsumentowych stacji 
transformatorowych zostaną okre[lone w projek-
tach techniczno-budowlanych opracowanych na 
podstawie warunków przyEączenia do sieci el-en W 
zalerno[ci od sposobu docelowego zagospodarowa-
nia dziaEki. W przypadku realizacji stacji wbudowa-
nych w inne budynki, pomieszczenia przeznaczone 
na stacje transformatorową winny speEniać wymogi 
okre[lone w odrębnych przepisach i być zlokalizo-
wane w miejscu dostępnym z poziomu drogi dojaz-
dowej. Do stacji, w których cze[ć urządzeG stano-
wić będzie majątek przedsiębiorstw energetycznego 
winien być zapewniony caEodobowy dostęp sEurb 
eksploatacyjnych ENEA S.A.

3)  odprowadzenie [cieków sanitarnych docelowo 
do oczyszczalni [cieków, tymczasowo do szczel-
nych zbiorników bezodpEywowych,

4)  odprowadzenie wód opadowych z budynków 
w ramach poszczególnych dziaEek budowlanych do 
terenu, odprowadzenie wód opadowych z projekto-
wanych ciągów komunikacyjnych do tymczasowo 
do istniejących rowów melioracji szczegóEowej przy 
zastosowaniu urządzeG oczyszczających, docelowo 
do systemu kanalizacji deszczowej,

5)  zaopatrzenie w wodę z ujęć wEasnych lub wo-
dociągu wiejskiego,

6)  zaopatrzenie w gaz: docelowo zakEada się peE-
ną gazyfikację terenu,

7)  zagospodarowanie odpadów zgodnie z gmin-
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nym planem gospodarki odpadami oraz przepisami 
odrębnymi z uwzględnieniem selektywnej zbiorki 
odpadów,

2. Dla istniejących napowietrznych linii elektro-
energetycznych SN oznaczonych na rysunku prawo 
do ich skablowania i przeEorenia. Przy zachowaniu 
istniejących napowietrznych linii elektroenergetycz-
nych SN zgodnie z oznaczeniem na rysunku, wska-
zanie do zachowania strefy ochronnej linii oznaczo-
nej na rysunku, w obrębie której ustala się zakaz 
lokalizacji obiektów przeznaczonych na staEy pobyt 
ludzi.

§12. Zgodnie z artykuEem 36 ust.4 ustawy z dnia 
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym, ustala się następujące stawki 
sEurące naliczeniu opEaty z tytuEu wzrostu warto[ci 
nieruchomo[ci dla terenów zabudowy produkcyjnej 
(P) - 25 %,

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

§14. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 
od daty ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa 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 z pópn. zm.) 
Rada Miejska we Wrze[ni rozstrzyga, co następuje:

Na podstawie o[wiadczenia Burmistrza Miasta i 

Gminy Wrze[nia z dnia 24 listopada 2009 r. w spra-
wie braku uwag do projektu miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego wyEoronego do pu-
blicznego wglądu wraz z prognozą oddziaEywania na 
[rodowisko w dniach od 09.10.09 do 16.11.2009 
r. nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia.

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:

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

w zakresie okre[lonym uchwaEą Rady Miejskiej we 
Wrze[ni Nr XVII/214/2008 z dnia 29.09.2008 r. za-
dania w zakresie infrastruktury technicznej prowa-
dzone są przez 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. Niniejsza zmiana planu nie zmienia 
okre[lonego wówczas zakresu zadaG dotyczących 
infrastruktury technicznej. Zadania w zakresie go-
spodarki odpadami realizowane będą zgodnie z 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-
nego, zgodnie z planem gospodarki odpadami oraz 
na podstawie przepisów odrębnych.

2 . 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 gminy Wrze[nia.

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

4.  Inwestycje realizowane mogą być etapowo w 
zalerno[ci od wielko[ci [rodków przeznaczonych

na inwestycje.

§2. Zasady finansowania inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej w zakresie istniejącej zabu-
dowy okre[lonych w planie. Finansowanie inwesty-
cji 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, a takre 
wEa[cicieli nieruchomo[ci.

ZaEącznik Nr 2
do UchwaEy Nr XXXI/414/2010

Rady Miejskiej we Wrze[ni
z dnia 28 kwietnia 2010

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

PODOqONYCH W OBRĘBIE WSI qERNIKI CHOCICZKA ORAZ PSARY MADE

ZaEącznik Nr 3
do UchwaEy Nr XXXI/414/2010

Rady Miejskiej we Wrze[ni
z dnia 28 kwietnia 2010

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ WE WRZEZNI O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE 
INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NALEqĄCYCH DO ZADAF WDASNYCH 

GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH


