
 

 

UCHWAŁA NR IV/32/2015 

RADY MIASTA I GMINY WRONKI 

z dnia 18 lutego 2015 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wronki w obrębie 

miejscowości: Pożarowo, Pakawie, Kłodzisko 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) w związku z Uchwałą Nr XLIII/351/2014 

Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wronki w obrębie miejscowości: Pożarowo, Pakawie 

i Kłodzisko, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Wronki przyjętego uchwałą Nr XLIII/325/2010 Rady Miasta i Gminy Wronki 

z dnia 30 czerwca 2010 r. ze zm.” Rada Miasta i Gminy Wronki uchwala, co następuje: 

Rozdział 1. 

USTALENIA WSTĘPNE 

§ 1. 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Wronki w obrębie 

miejscowości: Pożarowo, Pakawie i Kłodzisko, zwany dalej planem. 

2. W planie określa się: 

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 

zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków; 

5) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną 

intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni 

działki budowlanej,  minimalny  udział  procentowy  powierzchni  biologicznie czynnej w odniesieniu do 

powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość  zabudowy,  minimalną  liczbę  miejsc  do  

parkowania i sposób  ich  realizacji  oraz  linie  zabudowy i gabaryty obiektów; 

6) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy; 

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 

8) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów; 

9) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4. 

3. W granicach obszaru objętego planem nie występują: 
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1) dobra kultury współczesnej wymagające ochrony; 

2) obszary przestrzeni publicznych, wymagające ukształtowania; 

3) tereny, dla których wyznacza się miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę 

parkingową; 

4) tereny wymagające określenia szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości. 

4. Integralnymi częściami uchwały są: 

1) rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1; 

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, stanowiące załącznik nr 2; 

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, zapisanych 

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, które należą do zadań własnych gminy oraz 

zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 3. 

§ 2. 2. Plan obejmuje obszar, którego granice określa rysunek planu stanowiący załącznik nr 1. 

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

planu: 

1) granica obszaru objętego planem; 

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

4) wskazane w wybranych miejscach wymiary (w metrach): odległości usytuowania linii zabudowy od linii 

rozgraniczających tereny, szerokości terenów dróg; 

5) strefa ochrony konserwatorskiej zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych; 

6) przeznaczenie terenów. 

2. Następujące oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku planu wynikają z przepisów odrębnych: 

Obszar Chronionego Krajobrazu „Puszcza Notecka”. 

3. Pozostałe oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku planu mają charakter informacyjny. 

§ 4. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o: 

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 

27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 199); 

2) planie - należy przez to rozumieć niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego; 

3) dojazdach – należy przez to rozumieć drogi wewnętrzne służące obsłudze komunikacyjnej terenów; 

4) terenie – należy przez to rozumieć obszar, wyznaczony liniami rozgraniczającymi oraz określony 

symbolem; 

5) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, oraz 

rozporządzenia Wojewody Wielkopolskiego i uchwały Rady Miasta i Gminy Wronki; 

6) infrastrukturze technicznej – należy przez to rozumieć infrastrukturę zgodnie z przepisami odrębnymi 

w zakresie gospodarki nieruchomościami; 

7) liczbie kondygnacji - należy rozumieć zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 

8) budynek gospodarczy – należy rozumieć zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć określoną na rysunku planu linię 

ograniczającą teren przeznaczony pod zabudowę, której nie może przekroczyć żaden element budynku; 
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10) stanowisku archeologicznym – należy przez to rozumieć obszar, w granicach którego znajdują 

się zabytki archeologiczne o znanej lokalizacji; 

11) nośniku reklamowym – należy przez to rozumieć budowlę służącą reklamie; 

12) szyldzie – należy przez to rozumieć graficzne oznaczenie podmiotu prowadzącego działalność 

umieszczone na budynku lub na terenie, na którym działalność jest wykonywana, o powierzchni 

nie większej niż 0,7 m
2
; 

13) ogrodzeniu ażurowym – należy przez to rozumieć ogrodzenie, w którym powierzchnia ogrodzenia 

nie przysłonięta przez jego trwałe elementy stanowi co najmniej 40 % powierzchni całkowitej ogrodzenia; 

14) powierzchnia całkowitej zabudowy - sumy powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji 

nadziemnych (przez kondygnację nadziemną rozumie się również piwnice doświetlone przez otwory 

okienne usytuowane w całości nad powierzchnią terenu oraz poddasze uznane zgodnie z prawem 

budowlanym jako mieszkalne), mierzonej po obrysie zewnętrznym budynków istniejących 

i lokalizowanych na działce. 

15) przeznaczenie podstawowe –  przeznaczenie terenu, które dominuje na danym terenie; 

16) przeznaczenie uzupełniające – przeznaczenie terenu, które uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie 

podstawowe terenu, stanowiące nie więcej niż 45% powierzchni terenu; 

17) zabudowie zagrodowej – należy rozumieć zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 

18) usługach nieuciążliwych - należy przez to rozumieć usługi, które nie zaliczają się do przedsięwzięć 

mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz mogących potencjalnie znacząco oddziaływać 

na środowisko, w rozumieniu przepisów odrębnych; 

19) uciążliwości – należy przez to rozumieć zjawiska wpływające ujemnie na stan otaczającego środowiska, 

które utrudniają lub pogarszają komfort życia ludzi, (np. hałas, drgania, zanieczyszczenie powietrza itp.) 

i powodują przekroczenie dopuszczalnych wartości, parametrów i norm określonych na podstawie 

przepisów odrębnych. 

Rozdział 2. 

USTALENIA OGÓLNE 

§ 5. Ustala się następujące przeznaczenia terenów : 

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

2) tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone na rysunku planu symbolem: RM; 

3) tereny rolnicze, oznaczone na rysunku planu symbolem: R; 

4) tereny rolnicze użytków zielonych, oznaczone na rysunku planu symbolem: RZ; 

5) tereny lasów, oznaczone na rysunku planu symbolem ZL; 

6) tereny rowów melioracyjnych, oznaczone na rysunku planu symbolem: W; 

7) teren drogi wewnętrznej, oznaczony na rysunku planu symbolem KDW. 

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

1) zakaz zabudowy i nasadzeń drzew lub krzewów pod liniami elektroenergetycznymi 15kV - w pasie 12 m, 

po 6 m od osi linii; 

2) zakaz lokalizacji nowych napowietrznych linii elektroenergetycznych niższych niż 15kV; 

3) dopuszcza się skablowanie napowietrznych linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych. 

4) lokalizację nowych budynków przy zachowaniu określonych na rysunku planu nieprzekraczalnych linii 

zabudowy; 

5) linie zabudowy, o których mowa w pkt 4, nie obowiązują dla budynków i budowli infrastruktury 

technicznej; 

6) na terenach, na których dopuszcza się zabudowę, obowiązuje: 
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a) zakaz podświetlania nośników reklamowych w sposób mogący powodować uciążliwości i oślepienie 

kierujących poruszających się po drogach publicznych, 

b) zakaz lokalizowania nośników reklamowych przysłaniających otwory okienne, a także w odległości 

mniejszej niż 2 m od okien budynków oraz w trójkątach widoczności na skrzyżowaniu drogi 1KDW 

z drogą wojewódzką nr 145, znajdującą się poza granicami planu, zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) dopuszczenie lokalizowania nośników reklamowych, przy zachowaniu odległości od zewnętrznej 

krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej nr 145, znajdującej się poza granicami planu, zgodnie z przepisami 

odrębnymi: 

- na terenach zabudowy zagrodowej, o łącznej powierzchni reklamowej nie większej niż 3 m
2
, 

- na terenach zabudowy mieszkaniowej, o łącznej powierzchni nie większej niż  1,5 m
2
; 

d) dopuszczenie lokalizowania szyldów na terenach zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej przy 

zachowaniu odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej nr 145, znajdującej się poza 

granicami planu, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

7) na obszarze planu następujące zasady realizacji ogrodzeń: 

a) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych od strony dróg i terenów publicznych, 

b) obowiązuje stosowanie ogrodzeń ażurowych dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy 

zagrodowej, za wyjątkiem miejsc, w których tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej posiadają 

wspólną granicę. 

c) zakaz stosowania ogrodzeń o wysokości większej niż 1,8 m. 

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

1) nakaz stosowania rozwiązań mających na celu minimalizację uciążliwości spowodowanych prowadzeniem 

działalności gospodarczej lub rolniczej, w celu ochrony powietrza atmosferycznego, gleb, wód gruntowych 

oraz klimatu akustycznego; 

2) w myśl przepisów o ochronie środowiska przed hałasem, dla terenów oznaczonych symbolami: 

a) 1MN – 2MN, ustala się standardy akustyczne jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

b) 1RM – 4RM, ustala się standardy akustyczne jak dla terenów zabudowy zagrodowej, 

c) pozostałe tereny, nie wymienione w pkt 2, nie są objęte ochroną przed hałasem zgodnie z przepisami 

odrębnymi; 

3) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem 

inwestycji celu publicznego w tym z zakresu dróg i infrastruktury technicznej; 

4) zakaz składowania odpadów w tym złomu, za wyjątkiem magazynowania tymczasowego, zgodnie 

z przepisami odrębnymi o odpadach; 

5) zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, za wyjątkiem 

działań wynikających z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu 

drogowego lub odbudowy, utrzymania i remontów lub napraw urządzeń wodnych; 

6) dla całego obszaru planu, położonego w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP – nr 

146 „Subzbiornik Jezioro Bytyńskie – Wronki – Trzciel”) obowiązuje zakaz: 

a) wysypywania i wylewania nieczystości do wód i gruntu, 

b) lokalizacji inwestycji, które mogą zanieczyścić wody podziemne ze względu na wytwarzane ścieki, 

emitowane pyły i gazy oraz magazynowane odpady, 

c) lokalizacji inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska wodnego. 

§ 8. 1. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków ustala się: 

1) w przypadku wystąpienia zabytków archeologicznych, postępowanie zgodnie z wymogami ustawy 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; 
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2) strefę ochrony konserwatorskiej zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych (Pakawie obszar AZP 

46-21/82,83,84, Kłodzisko obszar AZP 46-21/8, 9, Pożarowo obszar AZP 46-21/63,64,65,66,67,68) 

znajdujących się w wykazie zabytków przeznaczonych do ujęcia w gminnej ewidencji. W strefie ochrony 

konserwatorskiej zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych, dla ochrony archeologicznego 

dziedzictwa kulturowego, podczas prac ziemnych związanych z zabudowaniem bądź zagospodarowaniem 

przedmiotowego terenu, należy stosować właściwe przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami. 

§ 9. W zakresie terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych 

przepisów, ustala się dla  całego obszaru planu, położonego w granicy Obszaru Chronionego Krajobrazu 

„Puszcza Notecka”, obowiązek stosowania przepisów odrębnych, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów 

z zakresu ochrony przyrody. 

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

użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy, ustala się: 

1) zakaz zabudowy w odległości mniejszej niż 5 m od lustra wody; 

2) zakaz lokalizacji elektrowni wiatrowych. 

§ 11. 1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej, w odniesieniu do infrastruktury technicznej ustala się: 

1) dla urządzeń i budowli infrastruktury technicznej, innej niż wymienionej w §9 pkt 2, ustala się możliwość 

lokalizowania na wszystkich terenach – o ile nie narusza to przepisów odrębnych; 

2) dla urządzeń i budowli infrastruktury technicznej nie obowiązują ograniczenia wynikające z ustalonych 

w planie parametrów zabudowy; 

3) dla urządzeń i budowli infrastruktury technicznej nie obowiązują ograniczenia wynikające z ustalonych 

w planie linii zabudowy; 

4) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną : 

a) dopuszcza się budowę, przebudowę i rozbudowę sieci elektroenergetycznych, 

b) dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych wbudowanych w budynki przeznaczone na inne 

funkcje oraz wolnostojących z zapewnionym dostępem do drogi publicznej; 

5) w zakresie usług telekomunikacyjnych ustala się następujące zasady zaopatrzenia w sieć teletechniczną: 

a) z istniejących i projektowanych sieci telekomunikacyjnych, 

b) dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istniejących linii napowietrznych oraz ich wymianę na sieć 

kablową, 

c) na terenie objętym granicami planu dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego z zakresu 

łączności publicznej w rozumieniu przepisów odrębnych; 

6) w zakresie zaopatrzenia w gaz : 

a) dopuszcza się budowę, przebudowę i rozbudowę sieci gazowej, 

b) dopuszcza się lokalizowanie zbiorników na gaz do celów grzewczych i technologicznych; 

7) w zakresie zaopatrzenia w ciepło : 

a) dopuszcza się zaopatrzenie w ciepło z sieci cieplnej, 

b) dopuszcza się zaopatrzenie w ciepło z kolektorów słonecznych oraz innych alternatywnych źródeł ciepła 

lub indywidualnych kotłowni o sprawności energetycznej nie mniejszej niż 75%; 

8) w zakresie zaopatrzenia w wodę : 

a) dopuszcza się budowę, przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej, 

b) dopuszcza się zachowanie istniejących i lokalizację nowych studni kopanych i płytkich studni 

wierconych jako źródła wody dla celów porządkowych i gospodarczych, 
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c) należy przewidzieć zapewnienie ciągłości dostaw wody do celów przeciwpożarowych, zgodnie 

z przepisami odrębnymi, 

d) dopuszcza się realizację hydrantów przeciwpożarowych na wszystkich terenach, o ile nie narusza to 

przepisów odrębnych; 

9) w zakresie odprowadzania ścieków : 

a) nakaz odprowadzania ścieków do oczyszczalni ścieków poprzez zbiorczą rozdzielczą sieć kanalizacji 

sanitarnej, 

b) dla obiektów nie posiadających dostępu do sieci kanalizacyjnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków do 

szczelnych zbiorników bezodpływowych, wyłącznie jako rozwiązanie tymczasowe do czasu realizacji 

kanalizacji, 

c) dopuszcza się lokalizację przydomowych oczyszczalni ścieków, o ile nie narusza to przepisów 

odrębnych; 

10) w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych : 

a) nakaz odprowadzania wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej, 

b) dla obiektów nie posiadających dostępu do sieci kanalizacji deszczowej dopuszcza się odprowadzanie 

nie zanieczyszczonych wód opadowych i roztopowych do gruntu, 

c) dopuszcza się budowę, przebudowę i rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej, 

d) zakaz odprowadzania wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji sanitarnej; 

11) w zakresie gospodarowania odpadami ustala się zasadę wstępnej segregacji odpadów i usuwanie ich 

zgodnie z zasadami przyjętymi na terenie gminy. 

2. W odniesieniu do systemów komunikacji ustala się: 

1) podstawowy układ drogowy stanowią drogi publiczne zlokalizowane poza granicami planu miejscowego; 

2) obsługę komunikacyjną terenów objętych planem z przyległych dróg publicznych oraz dróg wewnętrznych 

i dojazdowych; 

3) nakaz zapewnienia miejsc postojowych dla samochodów, na własnej działce w granicach terenu, na którym 

lokalizowana jest inwestycja w ilości nie mniejszej niż: 

a) 1 miejsce postojowe na 50m² powierzchni użytkowej usług zlokalizowanych w zabudowie 

mieszkaniowej jednorodzinnej, 

b) 2 miejsca postojowe na 1 mieszkanie w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, 

c) 2 miejsce postojowe na 1 mieszkanie w zabudowie zagrodowej; 

4) ustala się obowiązek zapewnienia miejsc postojowych przeznaczonych na parkowanie pojazdów 

zaopatrzonych w kartę parkingową, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

§ 12. Do czasu docelowego zagospodarowania terenów, na zasadach określonych w planie miejscowym, 

dopuszcza się utrzymanie i kontynuację istniejącego zagospodarowania zrealizowanego w oparciu o wydane 

decyzje i pozwolenia. 

§ 13. W planie obowiązują stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokości 30%. 

Rozdział 3. 

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE 

§ 14. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolami: 1MN, 2MN ustala się 

przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

2. Dla terenów, o których mowa w ust 1, ustala się przeznaczenia podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna wolnostojąca; 

3. Dla terenów, o których mowa w ust 1, dopuszcza się przeznaczenia uzupełniające: 
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1) usługi nieuciążliwe, zlokalizowane w parterach budynków lub samodzielnych budynkach, stanowiące 

łącznie nie więcej niż 35% powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w ramach działki budowlanej; 

2) garaże i budynki gospodarcze; 

3) drogi wewnętrzne o szerokości minimalnej 5m; 

4) miejsca postojowe; 

5) place zabaw; 

6) zieleń urządzona wraz z infrastrukturą rekreacyjną i małą architekturą; 

4. W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenów, o których 

mowa w ust. 1, ustala się: 

1) wysokość zabudowy funkcji podstawowej, nie większą niż 12 m; 

2) wysokość zabudowy funkcji uzupełniającej, nie większą niż 7m; 

3) dla budynków funkcji podstawowej liczbę kondygnacji nadziemnych nie większą niż 3 oraz 1 kondygnację 

podziemną; 

4) liczbę kondygnacji nadziemnych funkcji uzupełniającej nie większą niż 2; 

5) powierzchnię zabudowy nie większą niż 30% powierzchni działki budowlanej; 

6) wskaźniki intensywności zabudowy: 

a) minimalny - 0,1, 

b) maksymalny – 0,8; 

7) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 60% powierzchni działki budowlanej; 

8) wielkość nowo wydzielonych działek nie mniejszą niż 800 m²; 

9) dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci od 30 do 45º; 

10) dachy w odcieniach czerwieni, szarości lub brązu, kryte dachówką lub materiałem dachówko podobnym. 

5. Ustala się obowiązek obsługi komunikacyjnej z przyległych dróg publicznych. 

§ 15. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolami: 1RM –  4RM, ustala się 

przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy zagrodowej. 

2. W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenów, o których 

mowa w ust. 1, ustala się: 

1) dla budynku mieszkalnego: 

a) wysokość nie większą niż 12m, 

b) liczbę kondygnacji nadziemnych nie większą niż 3 oraz 1 kondygnację podziemną, 

c) dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci od 30 do 45º; 

2) dla budynków gospodarczych i inwentarskich w zabudowie zagrodowej: 

a) wysokość nie większą niż 10m, 

b) liczbę kondygnacji nadziemnych nie większą niż 2, 

c) dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci od 20 do 45º; 

3) wysokość urządzeń i budowli służących rolnictwu, nie większą niż 25m; 

4) powierzchnię zabudowy nie większą niż 60% powierzchni działki budowlanej; 

5) wskaźniki intensywności zabudowy: 

a) minimalny - 0,1, 

b) maksymalny – 1,8; 
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6) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 30% powierzchni działki; 

7) powierzchnię nowo wydzielonych działek nie mniejszą niż 1200 m²; 

8) dachy w odcieniach czerwieni, szarości lub brązu kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym; 

3. Ustala się obowiązek obsługi komunikacyjnej z przyległych dróg publicznych. 

§ 16. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolami 1R – 3R ustala się 

przeznaczenie: tereny rolnicze. 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się nakaz zachowania terenu w całości jako biologicznie 

czynny oraz wykorzystania na cele rolnicze. 

3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się wprowadzanie zalesień śródpolnych. 

4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury 

technicznej, z zastrzeżeniem §10. 

§ 17. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolami 1RZ – 8RZ, ustala się 

przeznaczenie: tereny rolnicze użytków zielonych. 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się: 

1) nakaz zachowania w całości jako biologicznie czynne; 

2) nakaz pozostawienia istniejących zadrzewień i roślinności, za wyjątkiem potrzeb wynikających 

z utrzymania oczek i cieków wodnych; 

3) możliwość wykorzystania rolniczego wyłącznie jako łąki lub pastwiska. 

§ 18. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1ZL – 3ZL plan ustala przeznaczenie: lasy. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się zagospodarowanie terenów zgodnie z przepisami 

odrębnymi dotyczącymi lasów. 

§ 19. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolami 1W - 3W ustala się 

przeznaczenie podstawowe: tereny rowów melioracyjnych. 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się: 

1) nakaz zachowania w całości jako biologicznie czynne; 

2) dopuszczenie realizacji mostów i przepraw. 

§ 20. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbolem 1KD-W ustala się 

przeznaczenie: teren drogi wewnętrznej. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się: 

1) lokalizację drogi wewnętrznej o szerokości w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu; 

2) możliwość realizacji infrastruktury technicznej, której lokalizacja nie wpłynie na ograniczenie 

przejezdności i widoczności na drodze. 

Rozdział 4. 

PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wronki. 

§ 22. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

Przewodniczący Rady  

(-) Sławomir Śniegowski

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 8 – Poz. 2050



Z
ał

ąc
zn

ik
 N

r 
1

 d
o

 U
ch

w
ał

y
 N

r 
IV

/3
2
/2

0
1
5

 

R
ad

y
 M

ia
st

a 
i 

G
m

in
y

 W
ro

n
k
i 

z 
d
n
ia

 1
8
 l

u
te

g
o

 2
0

1
5

 r
. 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 9 – Poz. 2050



Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 10 – Poz. 2050



Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 11 – Poz. 2050



Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 12 – Poz. 2050



Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 13 – Poz. 2050



Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 14 – Poz. 2050



Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 15 – Poz. 2050



Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 16 – Poz. 2050



Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 17 – Poz. 2050



Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 18 – Poz. 2050



 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 19 – Poz. 2050


		2015-04-01T16:16:56+0000
	Polska
	Lidia Przewoźna
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




