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nego Miasta i Gminy Wrze[nia.
4. Okre[lenie terminów przystąpienia i zakoGcze-

nia realizacji tych zadaG, ustalone będzie wedEug kry-
teriów i zasad przyjętych przy konstruowaniu Planu 
Rozwoju Lokalnego 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.

Finansowanie inwestycji będzie odbywać się po-
przez:

1) 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;

2) wydatki z budretu miasta i gminy;
3) wspóEfinansowanie [rodkami zewnętrznymi, po-

przez budret miasta i gminy ｠ w ramach m.in.:
1) dotacji unijnych,
2) dotacji samorządu województwa,
3) dotacji i poryczek z funduszy celowych,
4) kredytów i poryczek bankowych,
5) innych [rodków zewnętrznych.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717Z póp. zm.) Rada 
Miejska we Wrze[ni uchwala, co następuje:

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego terenów zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej w miejscowo[ci ObEaczkowo, 
zwany dalej ･planemｦ, po stwierdzeniu zgodno[ci 
ustaleG planu ze zmianą studium uwarunkowaG i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gmi-
ny Wrze[nia uchwaloną uchwaEą Nr XIV/190/2008 
Rady Miejskiej we Wrze[ni z dnia 15 maja 2008 r.

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

･rysunkiem planuｦ - zaEącznik nr 1
- rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu planu - zaEącznik nr 2
- rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych 

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-
nej, które nalerą do zadaG wEasnych gminy oraz o 
zasadach finansowania, zgodnie z przepisami o fi-
nansach publicznych - zaEącznik nr 3.

3. Granice obszaru objętego planem okre[lono w 
czę[ci graficznej planu ｠ na rysunku planu.

§2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwa-
Ey jest mowa o:

1) planie ｠ nalery przez to rozumieć ustalenia pla-
nu, o którym mowa w §1 uchwaEy, o ile z tre[ci prze-
pisu nie wynika inaczej,

2) uchwale - nalery przez to rozumieć niniejszą 
uchwaEę Rady Miejskiej we Wrze[ni, o ile z tre[ci 
przepisu nie wynika inaczej,

3) rysunku planu ｠ nalery przez to rozumieć rysu-
nek planu zgodnie z §1 ust. 3 niniejszej uchwaEy,

4) przepisach szczególnych i odrębnych - nalery 

przez to rozumieć przepisy ustaw z aktami wyko-
nawczymi,

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalery przez to 
rozumieć linię okre[lającą najmniejszą odlegEo[ć, w 
jakiej mogą znalepć się budynki od linii rozgraniczają-
cej terenu lub krawędzi jezdni,

6) przedsięwzięciach mogących znacząco oddziaEy-
wać na [rodowisko - nalery przez to rozumieć przed-
sięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaEywać na 
[rodowisko i potencjalnie znacząco oddziaEywać na 
[rodowisko, zgodnie z przepisami odrębnymi lub inne 
odpowiadające im w rozumieniu przepisów odręb-
nych obowiązujących w momencie zEorenia wniosku 
o wydanie decyzji administracyjnej w celu realizacji 
planowanego przedsięwzięcia.

§3. 1. Ustala się następujące przeznaczenie tere-
nów:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
oznaczone na rysunku planu symbolem MN,

2) teren dróg wewnętrznych, oznaczone na rysun-
ku planu symbolem KDW.

2. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu 
jest:

1) wyznaczenie nowych funkcji dla terenu objęte-
go planem, przy jednoczesnej ochronie interesów pu-
blicznych i lokalnych,

2) wyznaczenie zasad podziaEu terenów,
3) okre[lenie warunków zabudowy i zagospodaro-

wania terenu,
4) ustalenie zasad obsEugi komunikacyjnej w tym 

wyznaczenie przebiegu nowych ulic wynikających z 
nowego sposobu zagospodarowania terenu.

§4. Zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu prze-
strzennego:

1. Zagospodarowanie terenów objętych planem 
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musi uwzględniać zachowanie zasad ochrony i 
ksztaEtowania Eadu przestrzennego w rozumieniu 
przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym.

2. Obiekty kubaturowe realizować zgodnie z nie-
przekraczalnymi liniami zabudowy okre[lonymi w ni-
niejszej uchwale oraz na rysunku planu.

3. Zakazuje się sytuowania wszelkich obiektów bu-
dowlanych i urządzeG tymczasowych, które nie są 
[ci[le związane lub kolidują z planowaną podstawo-
wą funkcją terenu.

4. Do czasu realizacji obiektów budowlanych zgod-
nych z planowanym przeznaczeniem tereny istnieją-
ce nieruchomo[ci mogą być urytkowane w dotych-
czasowy sposób.

§5. Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego:

1. Na terenie objętym planem zakazuje się lokali-
zacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaEywać 
na [rodowisko, z dopuszczeniem inwestycji celu pu-
blicznego, za wyjątkiem stacji bazowych telefonii ko-
mórkowych.

2. Zakazuje się odprowadzania [cieków bytowych 
do gruntu lub rozlewania na dziaEce oraz stosowania 
no[ników energii cieplnej szczególnie szkodliwych 
dla [rodowiska.

3. OddziaEywanie związane z projektowanym spo-
sobem zagospodarowania terenu nie more powodo-
wać przekroczenia standardów jako[ci [rodowiska 
okre[lonych w przepisach odrębnych poza terenem, 
do którego inwestor posiada tytuE prawny.

4. Zasady ksztaEtowania klimatu akustycznego ｠ 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
odrębnymi.

§6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej Dla ochro-
ny archeologicznego dziedzictwa kulturowego przed 
uzyskaniem pozwolenia na budowę ustala się obo-
wiązek uzgadniania z Wielkopolskim Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków prac ziemnych związa-
nych z zabudowaniem lub zagospodarowaniem tere-
nu w celu ustalenia obowiązującego inwestora zakre-
su prac archeologicznych.

§7. Wymagania wynikające z potrzeb ksztaEtowa-
nia przestrzeni publicznych

1. Zakazuje się stosowania ogrodzeG betonowych.
2. Dopuszcza się lokalizację tablic informacyjnych 

i reklam wyEącznie na ogrodzeniu i [cianach budyn-
ków pierwszej kondygnacji o powierzchni max. 1,5 
m² oraz wysoko[ci nie przekraczającej wysoko[ci 
ogrodzenia lub nie wykraczającej poza górną kra-
wędp okien.

3. Dopuszcza się lokalizację tablic informacyjnych 
i reklam dotyczących wyEącznie dziaEalno[ci prowa-
dzonej na nieruchomo[ci, na której są umieszczone.

§8. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej MN, usta-

la się:
1. GEówną funkcją terenu jest zabudowa mieszka-

niowa jednorodzinna wolnostojąca.
2. DziaEkę budowlaną nalery zagospodarować w 

sposób zapewniający zachowanie przepisów szcze-
gólnych i odrębnych oraz następujących warunków:

1) obowiązującą funkcją terenu jest zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca oraz 
związana z nią infrastruktura i elementy tzw. maEej 
architektury,

2) budynki winny być sytuowane na dziaEce zgod-
nie z nieprzekraczalną linią zabudowy w odlegEo[ci 
8m od linii rozgraniczającej drogę,

3) powierzchnia zabudowy kubaturowej nie more 
przekraczać 30% powierzchni dziaEki,

4) powierzchnia biologicznie czynna nie mniej nir 
50% powierzchni dziaEki,

5) dopuszczalna wysoko[ć budynków mieszkal-
nych ｠ 9,0 m do kalenicy dachu od poziomu terenu z 
maksymalną liczbą dwóch kondygnacji,

6) ukEad kalenic równolegEy do drogi dojazdowej,
7) dla budynków mieszkalnych ustala się wyEącznie 

dachy pochyEe, wielospadowe, o nachyleniu poEaci 
18o｠ 45o z zachowaniem zasady symetryczno[ci 
kąta nachylenia,

8) występowanie dachu stromego w zakresie ką-
tów nachylenia, ukEadu szczytowego lub kalenico-
wego, itp. winno kontynuować przewarającą zasadę 
sąsiedztwa bezpo[redniego,

9) lokalizacja budynków gospodarczych w tylnej 
czę[ci dziaEki z morliwo[cią zabudowy w granicy,

10) ogrodzenia dziaEek ustala się na granicy dzia-
Eek, do wysoko[ci maksimum 1,5 m, arurowe, co 
najmniej na 60% swojej dEugo[ci, z zielenią wzdEur 
ogrodzenia, zabrania się realizacji ogrodzeG betono-
wych na caEej powierzchni dziaEki,

3. Zasady i warunki podziaEu terenu na dziaEki bu-
dowlane:

1) ustala się podziaE terenu zgodnie z rysunkiem 
planu,

2) dopuszcza się morliwo[ć zmiany ukEadu granic 
i powierzchni dziaEek, które na rysunku planu mają 
charakter postulowany pod warunkiem, re:

- szeroko[ć dziaEki od strony ulicy nie będzie mniej-
sza nir 20 m,

- powierzchnia dziaEki nie będzie mniejsza nir 700 
m2,

4. W zakresie ochrony przed haEasem tereny ozna-
czone na rysunku planu symbolem MN kwalifikowa-
ne są jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej zgodnie z zapisami przepisów odrębnych;

5. Wyposarenie nieruchomo[ci w urządzenia sEurą-
ce do gromadzenia odpadów komunalnych zlokalizo-
wane przy granicy nieruchomo[ci.

§9. Dla terenów komunikacji, w zakresie zasad mo-
dernizacji, rozbudowy i budowy ustala się:

1. ObsEuga terenu nastąpi z drogi gminnej.
2. Dla wszystkich terenów przeznaczonych pod 

zabudowę ustala się obowiązek zapewnienia miejsc 
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parkingowych na terenie dziaEek zgodnie z potrzeba-
mi danej funkcji.

3. Geometria ulic oraz trójkąty widoczno[ci, zgod-
nie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospo-
darki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U Nr 43 z 1999 
roku, poz. 430).

4. Wszelkie ulice i dojazdy o utwardzonej nawierzch-
ni powinny być wyposarone w system kanalizacji 
deszczowej; w przypadku nawierzchni nieutwardzo-
nej lub czę[ciowo nieutwardzonej (arurowej) nalery 
zabezpieczyć [rodowisko gruntowo ｠ wodne przed 
infiltracją zanieczyszczeG.

§10. Nie wyznacza się terenów wymagających 
okre[lenia granic i sposobów zagospodarowania te-
renów lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie przepisów odrębnych.

§11. Nie okre[la się sposobu i terminu tymczaso-
wego zagospodarowania, urządzania i urytkowania 
terenów.

§12. W zakresie obsEugi infrastrukturą techniczną 
ustala się: Obowiązek docelowego podEączenia peE-
nego uzbrojenia obszaru w podstawową sieć infra-
struktury technicznej:

1. Na terenie objętym planem obowiązują następu-
jące ustalenia w zakresie zaopatrzenia w wodę:

1) zasilanie w wodę z istniejącej wodociągowej sie-
ci gminnej;

2) dopuszcza się urytkowanie gruntów w zakresie 
eksploatacji i usuwania awarii na rzecz wEa[ciciela 
istniejącej sieci wodociągowej.

2. Na terenie objętym planem obowiązują nastę-
pujące ustalenia w zakresie odprowadzania [cieków 
bytowych:

1) [cieki bytowe nakazuje się odprowadzić do ka-
nalizacji sanitarnej;

2) dopuszcza się odprowadzanie [cieków byto-
wych do szczelnych zbiorników bezodpEywowych w 
przypadku braku warunków technicznych do podEą-
czenia do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej;

3) nakaz wyworenia [cieków ze szczelnych zbior-
ników bezodpEywowych przez koncesjonowanego 
przewopnika do miejsc wskazanych przez sEurby 
gminne.

3. Na terenie objętym planem obowiązują następu-
jące ustalenia w zakresie odprowadzania wód opado-
wych i roztopowych:

1) wody opadowe i roztopowe nakazuje się docelo-
wo odprowadzić do kanalizacji deszczowej;

2) dopuszcza się zagospodarowywanie wód opa-
dowych i roztopowych na terenie wEasnej dziaEki do 
czasu wybudowania kanalizacji deszczowej;

4. Na terenie objętym planem obowiązują nastę-

pujące ustalenia w zakresie zaopatrzenia w energię 
elektryczną:

1) zasilanie terenów, objętych planem, w energię 
elektryczna nastąpi z istniejącej i planowanej sieci 
[redniego i niskiego napięcia;

5. Na terenie objętym planem obowiązują następu-
jące ustalenia w zakresie zaopatrzenia w ciepEo: Do 
celów grzewczych, dla nowych budynków nakazuje 
się stosowanie paliw charakteryzujących się najnir-
szymi wskapnikami emisyjnymi, takich jak: paliwa 
pEynne, gazowe i staEe, prąd elektryczny oraz alterna-
tywne pródEa energii;

6. Na terenie objętym planem obowiązują nastę-
pujące ustalenia w zakresie gospodarki odpadami: 
Nakaz gromadzenia segregowanych odpadów w 
przystosowanych do tego celu pojemnikach usy-
tuowanych w wyznaczonych miejscach na terenie 
posesji i ich dalsze zagospodarowanie zgodnie z 
gminnym planem gospodarki odpadami i przepisami 
odrębnymi. Ustala się nakaz zagospodarowania mas 
ziemnych pochodzących z wykopów, na terenie nie-
ruchomo[ci lub wywóz na miejsce wskazane przez 
odpowiednie sEurby gminne.

7. Wszelkie inwestycje i zmiany w zakresie zaopa-
trzenia w wodę, energię elektryczną, odprowadzania 
[cieków oraz lokalizacji innych urządzeG technicz-
nych wymagają uzyskania warunków technicznych 
od wEa[ciciela sieci.

§13. Zasady i warunki scalania i podziaEu nierucho-
mo[ci objętych planem: 

Na obszarze objętym planem nie przewiduje się 
scalania i podziaEu nieruchomo[ci w trybie ustawy z 
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
[ciami (Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z pópn. zm.).

§14. Ustala się 10% stawkę, o której mowa w art. 
36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, sEurą-
cą naliczeniu jednorazowej opEaty z tytuEu wzrostu 
warto[ci nieruchomo[ci, okre[loną przy uwzględnie-
niu przeznaczenia terenu, w związku z uchwaleniem 
planu.

§15. Wykonanie niniejszej uchwaEy powierza się 
Burmistrzowi Miasta i Gminy Wrze[nia.

§16. 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 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. W ustawowym terminie nie wniesiono uwag, w 
związku z czym Rada Miejska we Wrze[ni nie podej-
muje rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag, o 
których mowa w art. 20 ust. 1 ww. Ustawy.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 
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. Zadania w zakresie infrastruktury technicznej 
w caEo[ci finansowane będą przez wEa[cicieli nieru-
chomo[ci objętych miejscowym planem zagospoda-
rowania przestrzennego.

ZaEącznik nr 2
do UchwaEy nr XXXII/428/2010

Rady Miejskiej Wrze[nia
z dnia 29 czerwca 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLANU

ZaEącznik nr 3
do UchwaEy nr XXXII/428/2010

Rady Miejskiej Wrze[nia
z dnia 29 czerwca 2010 r.

ROZSTRZYGNIECIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU IN-
FRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF WDASNYCH GMINY, ORAZ ZASADACH 

ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH


