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3. przyrost długoċci sieci wodociągowej i 
liczby podłączeĉ (w km w skali roku), 

4. przyrost powierzchni terenów zabudowa-
nych (w ha w ciągu roku), 

5. przyrost powierzchni biologicznie czyn-
nych (w ha w ciągu roku), 

6. wydane pozwolenia na budowć (liczba 
pozwoleĉ na budowć domów mieszkal-
nych w ciągu roku). 
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UCHWAŁA NR V/66/2011 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI 

 z dnia 9 maja 2011 r. 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego 
i usługi rzemiosła we Wrześni, obejmującego obszar w obrębie ulic Kosynierów i torów PKP i Turwida. 

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 póčn. zm.) 
oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 
o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym, ustawy o Paĉstwowej Inspekcji 
Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871) 
Rada Miejska we Wrzeċni uchwala, co nastćpuje:  

§ 1. 1. Po stwierdzeniu zgodnoċci ze studium uwa-
runkowaĉ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Wrzeċnia, zatwierdzonym 
uchwałą Rady Miejskiej we Wrzeċni 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. uchwala sić 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzenne-
go terenów budownictwa mieszkaniowego i usługi 
rzemiosła we Wrzeċni, obejmującego obszar 
w obrćbie ulic Kosynierów i torów PKP i Turwida. 

2. Integralnymi czćċciami uchwały są: 
1) załącznik nr 1 - stanowiący czćċć graficzną, 

zwaną dalej rysunkiem planu, opracowany 
w skali 1: 1000; 

2) załącznik nr 2 – stanowiący rozstrzygnićcie 
Rady Miejskiej we Wrzeċni o sposobie roz-
patrzenia uwag wniesionych do projektu 
planu; 

3) załącznik nr 3 – stanowiący rozstrzygnićcie 
Rady Miejskiej we Wrzeċni o sposobie re-
alizacji, zapisanych w planie inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które 
naleďą do zadaĉ własnych gminy oraz za-
sadach ich finansowania, zgodnie 
z przepisami o finansach publicznych. 

 
§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 
uchwały jest mowa o: 

1) działce – naleďy przez to rozumieć działkć 
budowlaną w rozumieniu przepisów usta-
wy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym; 

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleďy 
przez to rozumieć linić ograniczającą ob-
szar, na którym dopuszcza sić wznoszenie 
budynków; 

3) obowiązującej linii zabudowy – naleďy 
przez to rozumieć linić, na której musi być 
usytuowane co najmniej 50% długoċci ze-
wnćtrznych ċcian frontowych budynków; 

4) powierzchni zabudowy – naleďy przez to 
rozumieć powierzchnić wszystkich budyn-
ków, zlokalizowanych na działce, mierzoną 
po obrysie ċcian zewnćtrznych, bez scho-
dów, balkonów tarasów; 

5) terenie – naleďy przez to rozumieć obszar, 
wydzielony liniami rozgraniczającymi, 
oznaczony numerem i symbolem litero-
wym, dla którego ustalono przeznaczenie; 

6) uciąďliwoċci dla ċrodowiska – naleďy przez 
to rozumieć zjawiska fizyczne lub stany 
powodujące przekroczenie standardów ja-
koċci ċrodowiska okreċlonych w przepisach 
odrćbnych; 

7) usługach róďnych – naleďy przez to rozu-
mieć usługi drobnej wytwórczoċci, nie-
uciąďliwego rzemiosła, logistycznych; 

8) čródłach energii bezpiecznych ekologicznie 
– naleďy przez to rozumieć paliwa, które 
charakteryzują sić niskimi wskačnikami 
emisji, a ich zasoby odnawiają sić we 
wzglćdnie krótkim czasie. 

 
§ 3. Nastćpujące obowiązujące ustalenia planu 
przedstawiono graficznie na rysunku planu: 

1) przeznaczenie terenów, oznaczone symbo-
lem cyfrowo-literowym; 

2) granica obszaru objćtego planem; 
3) linie regulacyjne: 
a) rozgraniczające tereny o róďnym przezna-

czeniu lub sposobie zagospodarowania, 
b) linie zabudowy obowiązujące, 
c) linie zabudowy nieprzekraczalne, 
d) pas techniczny infrastruktury. 
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§ 4. Przeznaczenie terenów Ustala sić nastćpujące 
przeznaczenie terenów: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, oznaczone na rysunku planu sym-
bolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 
7MN; 

2) teren zabudowy usługowej, oznaczony na 
rysunku planu symbolem 1U; 

3) tereny wód powierzchniowych, oznaczone 
na rysunku planu symbolami 1WS, 2WS, 
3WS, 4WS; 

4) teren zieleni urządzonej, oznaczony na ry-
sunku planu symbolem 1ZP; 

5) tereny komunikacji - dróg publicznych do-
jazdowych, oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: 1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD oraz 
publicznego ciągu pieszo-jezdnego, ozna-
czonego na rysunku planu symbolem 
1KDX; 

6) tereny infrastruktury technicznej: 
a) energetyki, oznaczony na rysunku planu 

symbolem 1E, 
b) kanalizacji, oznaczony na rysunku planu 

symbolem 1K. 
 
§ 5. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, oznaczonych na rysunku planu 
symbolami od 1MN do 7MN ustala sić: 

1) lokalizacjć budynków mieszkalnych jedno-
rodzinnych wraz z urządzeniami towarzy-
szącymi, na wydzielonych działkach, we-
dług obowiązujących i nieprzekraczalnych 
linii zabudowy, okreċlonych na rysunku 
planu; 

2) forma zabudowy: wolnostojąca lub bličnia-
cza, do dwóch kondygnacji plus poddasze 
uďytkowe; 

3) dachy strome, kryte dachówką lub materia-
łem dachówkopodobnym; 

4) garaďe zblokowane z budynkiem mieszkal-
nym; 

5) zakaz lokalizacji wolnostojących budynków 
gospodarczych; 

6) zakaz lokalizacji sieci infrastruktury tech-
nicznej w formie urządzeĉ naziemnych 
z wyjątkiem elementów oċwietleniowych 
oraz technicznych elementów przyłączy 
energetycznych, gazowych, telekomunika-
cyjnych; 

7) nakaz lokalizacji miejsc postojowych zgod-
nie z normatywem podanym w §13 pkt 
2 lit.a; 

8) lokalizacja ogrodzeĉ na terenach zabudo-
wy, przyległych do rowu melioracyjnego, 
zgodnie z przepisami odrćbnymi. 

2. Dla terenu zabudowy usługowej, oznaczo-
nego na rysunku planu symbolem 1U ustala sić: 

1) lokalizacjć zabudowy obiektów usług róď-
nych; 

2) forma zabudowy: wolnostojąca, do trzech 
kondygnacji, dowolna geometria dachu; 

3) sposób usytuowania budowli, budynków, 
drzew i krzewów oraz wykonywania robót 
ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej 
zgodnie z przepisami odrćbnymi; 

4) nakaz lokalizacji miejsc postojowych zgod-
nie z normatywem podanym w § 13 pkt.2 
lit.b . 

3. Dla terenów wód powierzchniowych, 
oznaczonego na rysunku planu symbolem 1WS, 
2WS, 3WS, 4WS ustala sić: 

1) nakaz utrzymania istniejącego rowu melio-
racyjnego jako otwartego, z dopuszcze-
niem moďliwoċci regulacji jego brzegów; 

2) zakaz zabudowy za wyjątkiem urządzeĉ 
hydrotechnicznych; 

3) zachowanie swobodnego przepływu wód. 
4. Dla terenu zieleni urządzonej, oznaczonego 

na rysunku planu symbolem 1ZP ustala sić: 
1) zagospodarowanie zielenią parkową, w 

tym wysokimi drzewami i krzewami; 
2) dopuszczenie lokalizacji jednego, partero-

wego budynku usługowego z poddaszem 
uďytkowym, pod warunkiem zachowania 
przepisów odrćbnych i w odległoċci nie 
wićkszej niď 5 m od rowu. 

5. Dla terenów komunikacji: 
1) dróg publicznych dojazdowych, oznaczo-

nych na rysunku planu symbolami od 
1KDD do 4KDD ustala sić: 

a) obowiązek wyznaczenia chodników i jezdni 
oraz ich docelowe utwardzenie, 

b) lokalizacjć sieci infrastruktury technicznej; 
2) publicznego ciągu pieszo-jezdnego, ozna-

czonego na rysunku planu symbolem 
1KDX ustala sić: 

a) docelowe utwardzenie nawierzchni bez 
obowiązku wyznaczania chodnika i pasa 
zieleni, 

b) lokalizacjć sieci infrastruktury technicznej. 
6. Dla terenów infrastruktury: 

1) energetyki, oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 1E ustala sić lokalizacjć stacji 
transformatorowej; 

2) kanalizacji, oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 1K ustala sić lokalizacjć prze-
pompowni ċcieków. 

 
§ 6. Zasady ochrony ċrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego 

1. W zakresie ochrony wód ustala sić: 
1) docelowe odprowadzanie ċcieków komu-

nalnych do sieci kanalizacji sanitarnej; 
2) docelowe odprowadzanie wód opadowych 

i roztopowych z terenów dróg do sieci ka-
nalizacji deszczowej; 

3) dopuszczenie zagospodarowania wód opa-
dowych i roztopowych z terenów zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej zgodnie 
z przepisami odrćbnymi. 
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2. W zakresie ochrony powietrza ustala sić: 
1) zakaz lokalizacji obiektów i urządzeĉ oraz 

prowadzenia działalnoċci usługowej mogą-
cej powodować emisjć substancji odoro-
wych do powietrza; 

2) ogrzewanie z indywidualnych čródeł 
grzewczych, zasilanych paliwami nisko-
emisyjnymi, takimi jak: gaz, olej opałowy, 
energia elektryczna. 

3. W zakresie ochrony powierzchni ziemi, 
gleb, wód powierzchniowych ustala sić: 

1) zakaz wykonywania prac ziemnych trwale 
zniekształcających rzečbć terenu poza stre-
fami lokalizacji stałych obiektów budowla-
nych oraz terenami zieleni urządzonej; 

2) wykorzystanie nadmiaru mas ziemnych 
pozyskanych podczas prac budowlanych 
w obrćbie działki budowlanej lub usuwanie 
ich, zgodnie z przepisami odrćbnymi; 

3) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych 
ċcieków do wód powierzchniowych; 

4) obowiązek segregacji i gromadzenia odpa-
dów w przystosowanych do tego celu po-
jemnikach oraz ich odbiór i zagospodaro-
wanie zgodnie z systemem przyjćtym w 
gminnym planie gospodarki odpadami 
oraz przepisami odrćbnymi. 

4. W zakresie ochrony szaty roċlinnej ustala 
sić: 

1) zachowanie istniejących zadrzewieĉ; 
2) w przypadku koniecznoċci usunićcia poje-

dynczych drzew – obowiązują przepisy od-
rćbne; 

3) zapewnienie okreċlonej w planie po-
wierzchni biologicznie czynnej. 

5. W zakresie ochrony klimatu akustycznego 
ustala sić: 

1) utrzymanie dopuszczalnych poziomów ha-
łasu dla terenów wymagających komfortu 
akustycznego zgodnie z przepisami odrćb-
nymi: 

a) dla terenów 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 
6MN, 7MN tak jak dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, 

b) dla terenu 1ZP tak jak dla terenów rekre-
acyjno-wypoczynkowych; 

2) ograniczenie uciąďliwoċci hałasu komuni-
kacyjnego od linii kolejowej poprzez: 

a) zastosowanie zasad akustyki budowlanej 
przy kształtowaniu zabudowy na terenie 
1U, 

b) ukształtowanie wału ziemnego na terenie 
1U wału ziemnego z zielenią, pełniących 
funkcje izolacyjne; 

3) zakaz lokalizacji zabudowy usługowej wy-
magającej zachowania dopuszczalnych po-
ziomów hałasu w ċrodowisku (np. tereny 
szpitali, tereny zabudowy związanej ze sta-
łym lub czasowym pobytem dzieci 
i młodzieďy, tereny przeznaczone pod loka-
lizacjć domów opieki społecznej) na terenie 
1U; 

4) w przypadku gdy działania okreċlone w §6 
ust.5 pkt.2 bćdą niewystarczające dla uzy-
skania komfortu akustycznego okreċlonego 
w §6 ust.5 pkt.1, dopuszcza sić lokalizacjć 
ekranów akustycznych wzdłuď linii kolejo-
wej, na terenie 1U, pod warunkiem zacho-
wania wymagaĉ, wynikających z przepisów 
odrćbnych. 

6. Zakaz lokalizacji przedsićwzićć mogących 
zawsze znacząco oddziaływać na ċrodowisko, jak 
i przedsićwzićć mogących potencjalnie znacząco 
oddziaływać na ċrodowisko w rozumieniu przepi-
sów odrćbnych, z wyjątkiem inwestycji celu pu-
blicznego. 
 
§ 7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. Dla 
ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowe-
go ustala sić obowiązek prowadzenia badaĉ ar-
cheologicznych podczas inwestycji związanych 
z zabudowaniem i zagospodarowaniem terenu, 
w zakresie okreċlonym przez odpowiednie słuďby 
ochrony zabytków przed wydaniem pozwolenia na 
budowć. 
 
§ 8. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych Na terenie planu wy-
znacza sić obszary przestrzeni publicznych 
w postaci dróg publicznych, dla których ustala sić: 

1) zachowanie ogólnej dostćpnoċci terenu; 
2) moďliwoċć lokalizacji poza pasem jezdnym 

obiektów małej architektury, zieleni urzą-
dzonej, pasów postojowych, urządzeĉ 
związanych z utrzymaniem i eksploatacją 
dróg pod warunkiem zachowania wyma-
gaĉ, okreċlonych w odrćbnych przepisach; 

3) dopuszczenie lokalizacji przepustów oraz 
sieci infrastruktury technicznej. 

 
§ 9. Parametry i wskačniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabu-
dowy, gabaryty obiektów i wskačniki intensywno-
ċci zabudowy 

1. Dla terenów zabudowy jednorodzinnej od 
1MN do 7MN ustala sić: 

1) maksymalna powierzchnia zabudowy: 
a) na działce przeznaczonej pod zabudowć 

wolnostojącą: 30%, 
b) na działce przeznaczonej pod zabudowć 

bličniaczą: 40%; 
2) minimalna powierzchnia terenu biologicz-

nie czynna: 
a) na działce przeznaczonej pod zabudowć 

wolnostojącą: 40%, 
b) na działce przeznaczonej pod zabudowć 

bličniaczą: 30%; 
3) maksymalna wysokoċć budynku do kaleni-

cy: 11 m; 
4) kąt nachylenia głównych połaci dachowych 

od 20o do 45o; 
5) ogrodzenia o wysokoċci do 1,5 m, przy 

czym w czćċci powyďej wysokoċci 0,4 m 
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wyłącznie ogrodzenie aďurowe, uzupełnio-
ne roċlinnoċcią zimozieloną, z zachowa-
niem przeziernoċci powyďej 60%. 

2. Dla terenu zabudowy usługowej od 1U 
ustala sić: 

1) maksymalna powierzchnia zabudowy na 
działce: 50%; 

2) minimalna powierzchnia terenu biologicz-
nie czynna na działce: 25%; 

3) maksymalna wysokoċć zabudowy: 12 m; 
4) minimalna szerokoċć pasa zieleni wzdłuď 

toru: 5m. 
3. Dla terenu wód powierzchniowych od 1WS 

do 4WS ustala sić minimalną powierzchnie biolo-
gicznie czynną na działce: 95%. 

4. Dla terenu 1ZP ustala sić: 
1) minimalna powierzchnia biologicznie 

czynna: 80%; 
2) maksymalna powierzchnia zabudowy:  
35 m2.; 
3) maksymalna wysokoċć zabudowy: 6,5 m; 
4) kąt nachylenia głównych połaci dachowych 

od 20o do 45o. 
5. Dla terenów komunikacji: 

1) dróg publicznych dojazdowych od 1KDD do 
4KDD ustala sić: 

a) minimalna szerokoċć w liniach rozgranicza-
jących:10m, 

b) minimalna szerokoċć jezdni: 5 m, 
c) minimalna szerokoċć chodnika 1,5 m, 
d) minimalny pas zieleni 1,5m; 
2) dla terenu 1KDX ustala sić szerokoċć 

w liniach rozgraniczających: 5m. 
6. Dla terenów infrastruktury: 

1) energetyki, oznaczone na rysunku planu 
symbolem 1E ustala sić: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy do 
80%, 

b) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna 5%; 

2) kanalizacji, oznaczone na rysunku planu 
symbolem 1K ustala sić: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy do 
50%, 

b) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna 30%. 

 
§ 10. Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoċci 

1. Plan nie powoduje koniecznoċci wszczćcia 
postćpowania w sprawie scalenia i podziału nieru-
chomoċci w rozumieniu przepisów odrćbnych. 

2. Na terenach zabudowy jednorodzinnej 
oraz zabudowy jednorodzinnej ustala sić: 

1) minimalna powierzchnia nowo wydziela-
nych działek: 

a) dla zabudowy bličniaczej: 300 m2, 
b) dla zabudowy wolnostojącej: 600 m2; 
2) minimalna szerokoċć frontu nowo wydzie-

lonych działek: 
a) w zabudowie wolnostojącej: 20 m, 

b) w zabudowie bličniaczej: 12 m. 
3. Na terenach zabudowy usługowej ustala 

sić: 
1) minimalna powierzchnia nowo wydziela-

nych działek: 800 m2 ; 
2) minimalna szerokoċć frontu nowo wydzie-

lonych działek: 20 m. 
 
§ 11. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie ustalo-
nych na podstawie odrćbnych przepisów Na ob-
szarze planu nie wystćpują tereny lub obiekty 
podlegające ochronie na podstawie przepisów 
odrćbnych. 
 
§ 12. Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uďytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy 

1. Obowiązek zachowania odległoċci zabu-
dowy od linii kolejowej zgodnie z przepisami od-
rćbnymi. 

2. Obowiązek zachowania odległoċci ogro-
dzeĉ od rowu melioracyjnego, zgodnie z przepi-
sami odrćbnymi. 

3. Zakaz zabudowy w pasie technicznym in-
frastruktury technicznej, wynoszącym 7,5 m od osi 
linii po obu stronach na terenach 5MN, 6MN, 7MN 
do czasu przebudowy istniejącej napowietrznej 
linii energetycznej na linić kablową. 

4. Dopuszcza sić zmniejszenie wymaganej 
odległoċci zabudowy od linii energetycznej pod 
warunkiem uzyskania zgody zarządcy sieci, jeďeli 
nie spowoduje to przekroczenia standardów jako-
ċci ċrodowiska, okreċlonych w przepisach odrćb-
nych. 
 
§ 13. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji Na terenie planu ustala sić: 

1) obsługć komunikacyjną z ulic publicznych 
klasy dojazdowej powiązanych z układem 
ulic gminnych; 

2) minimalną iloċć miejsc parkingowych na 
działkach: 

a) przeznaczonych pod lokalizacjć budynków 
jednorodzinnych: 2 stanowiska postojowe 
dla samochodów osobowych na 1 lokal 
mieszkalny, w tym miejsce postojowe 
w garaďu, 

b) przeznaczonych pod lokalizacjć budynków 
usługowych: 3 stanowiska postojowe dla 
samochodów osobowych na 100 m2 po-
wierzchni uďytkowej usług. 

 
§ 14. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
infrastruktury technicznej 

1. W zakresie kształtowania sieci infrastruktu-
ry technicznej ustala sić: 

1) zachowanie istniejących sieci, z moďliwo-
ċcią ich remontu, przebudowy lub rozbu-
dowy; 

2) nakaz realizacji nowych odcinków sieci na 
terenach komunikacji, 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 175 – 16425 – Poz. 2837 
 

3) nakaz powiązania sieci infrastruktury tech-
nicznej z układem zewnćtrznym oraz za-
pewnienia dostćpu do sieci, zgodnie z 
przepisami odrćbnymi, z zastrzeďeniem 
pkt.4 

4) w przypadku braku technicznej moďliwoċci 
realizacji sieci na terenach dróg dopuszcza 
sić lokalizacjć sieci poza pasami drogowy-
mi, na terenach przyległych. 

2. W zakresie zaopatrzenia w wodć ustala sić: 
zaopatrzenie w wodć do celów bytowych i komu-
nalnych poprzez rozbudowć istniejącej sieci wo-
dociągowej; 

3. W zakresie odprowadzenia ċcieków komu-
nalnych oraz wód opadowych i roztopowych usta-
la sić: 

1) docelowe odprowadzanie ċcieków do miej-
skiej sieci kanalizacji sanitarnej; 

2) docelowe odprowadzanie wód opadowych 
i roztopowych z terenów dróg do sieci ka-
nalizacji deszczowej; 

3) lokalizacjć przepompowni ċcieków na tere-
nie 1K; 

4) dopuszczenie zagospodarowania wód opa-
dowych i roztopowych na obszarze planu 
zgodnie z przepisami odrćbnymi. 

4. W zakresie sieci elektroenergetycznej usta-
la sić: 

1) lokalizacjć stacji transformatorowej wolno-
stojącej zgodnie z przepisami odrćbnymi; 

2) lokalizacjć nowych linii elektroenergetycz-
nych wyłącznie jako kablowych sytuowa-
nych na terenach komunikacji; 

3) przebudowć istniejącej na terenach 5MN, 
6MN, 7MN linii napowietrznej 15kV na linić 
kablową. 

5. W zakresie sieci gazowej docelowo ustala 
sić podłączenie do sieci gazociągowej. 

6. W zakresie sieci telekomunikacji dopuszcza 
sić: lokalizacjć nowych urządzeĉ telekomunikacyj-
nych. 

 
§ 15. Sposoby i terminy tymczasowego zagospo-
darowania, urządzenia i uďytkowania terenów 

1. Do czasu wybudowania systemu kanaliza-
cji sanitarnej nakazuje sić odprowadzanie nieczy-
stoċci ciekłych do szczelnych zbiorników bezod-
pływowych i ich systematyczny wywóz do oczysz-
czalni ċcieków przez koncesjonowanego przewoč-
nika. 

2. Do czasu wybudowania sieci kanalizacji 
deszczowej dopuszcza sić odprowadzanie wód 
opadowych i roztopowych z terenów dróg do 
gruntu. 

3. Do czasu wybudowania ulicy, stanowiącej 
przedłuďenie ulicy Gałczyĉskiego, znajdującej sić 
poza granicami planu dopuszcza sić dojazd do 
działek na terenie 1MN, 5MN z terenu 1KDX. 
 
§ 16. Przepisy koĉcowe Ustala sić stawkć słuďącą 
naliczeniu jednorazowych opłat, o których mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

1) dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
(MN) – 15%, 

2) dla terenów zabudowy usługowej (U) – 
20%, 

3) dla terenów zieleni urządzonej (ZP) – 20 % 
4) dla pozostałych terenów - 0 % 

 
§ 17. Wykonanie niniejszej uchwały powierza sić 
Burmistrzowi Miasta i Gminy Wrzeċnia. 
 
§ 18. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 30 dni 
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

 
 Przewodnicząca 

Rady Miejskiej we 
Wrzeċni 

(-) Boďena Nowacka 
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Załącznik nr 1 
do uchwały nr V/66/2011 

Rady Miejskiej we Wrzeċni 
z dnia 9 maja 2011 r. 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr V/66/2011 

Rady Miejskiej we Wrzeċni 
z dnia 9 maja 2011 r. 

 

ROZSTRZYGNIĆCIE RADY MIEJSKIEJ WE WRZEĊNI O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PRO-
JEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW BUDOWNIC-
TWA MIESZKANIOWEGO I USŁUGI RZEMIOSŁA WE WRZEĊNI, OBEJMUJĄCEGO OBSZAR W OBRĆ-

BIE ULIC KOSYNIERÓW I TORÓW PKP I TURWIDA 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) Rada 
Miejska we Wrzeċni rozstrzyga, co nastćpuje: 

§ 1. W ustawowym terminie do przedmiotowego 
projektu planu nie wpłynćła ďadna uwaga, w 
związku z powyďszym Rada Miejska we Wrzeċni 
nie podejmuje rozstrzygnićcia o sposobie rozpa-
trzenia uwag, o których mowa w art. 20 ust. 1 ww. 
ustawy. 
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Załącznik nr 3 
do uchwały nr V/66/2011 

Rady Miejskiej we Wrzeċni 
z dnia 9 maja 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĆCIE RADY MIEJSKIEJ WE WRZEĊNI O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCO-

WYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO   
I USŁUGI RZEMIOSŁA WE WRZEĊNI, OBEJMUJĄCEGO OBSZAR W OBRĆBIE ULIC KOSYNIERÓW I TORÓW 
PKP I TURWIDA - INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEĎĄ DO ZADAĈ 

WŁASNYCH GMINY, ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA. 
 

 
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póčn. zm.) w związku 
z art. 7 ust. 1 pkt 2, 3, 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 
r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz.1591 z póčn. zm.) oraz art. 167 ust 2 pkt 1 
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach pu-
blicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póčn. zm.) 
Rada Miejska we Wrzeċni rozstrzyga, co nastćpuje: 
 
§ 1. 1. Okreċla sić sposób realizacji oraz zasady 
finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, słuďące zaspokajaniu zbiorowych 
potrzeb wspólnoty, które naleďą do zadaĉ wła-
snych gminy, w zakresie : 

1. - gminnych dróg oraz organizacji ruchu 
drogowego, 

2. - wodociągów i zaopatrzenia w wodć, ka-
nalizacji, usuwania i oczyszczania ċcieków 
komunalnych, utrzymania czystoċci i po-
rządku oraz urządzeĉ sanitarnych, uniesz-
kodliwiania odpadów komunalnych, za-
opatrzenia w energić elektryczną i cieplną 
oraz gaz. 

2. Opis sposobu realizacji inwestycji: 
1) Realizacja inwestycji przebiegać bćdzie zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. ustawą 
prawo budowlane, ustawą o zamówieniach pu-
blicznych, samorządzie gminnym, gospodarce 
komunalnej i o ochronie ċrodowiska; 
2) Sposób realizacji inwestycji moďe ulegać mody-
fikacji wraz z dokonującym sić postćpem technicz-
no – technologicznym, zgodnie z zasadą stosowa-
nia najlepszej dostćpnej techniki (okreċlonej w art. 
3 pkt 10 ustawy z dnie 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony ċrodowiska Dz. U.  z 2006 r. 128, poz. 902 
z póčn. zmianami), o ile nie stanowi naruszenia 
ustaleĉ planu; 
3) Inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji 
paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła 
okreċlone w § 1 realizowane bćdą w sposób okre-
ċlony w art. 7 ustawy Prawo energetyczne z dnia 

10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 
z póčn. zm.); 
4) Realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie 
infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych 
w § 1, jest przedmiotem umowy zainteresowanych 
stron. 
 
§ 2. 1. Finansowanie inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które naleďą do zadaĉ wła-
snych gminy, podlega przepisom ustawy z dnia 30 
czerwca 2005 r. o finansach  
publicznych (Dz. U. 249, poz. 2104 z póčn. zm.) i 
jest ujmowane w uchwale Rady Miejskiej we 
Wrzeċni w sprawie Wieloletniego Programu Inwe-
stycyjnego. 
2. Dopuszcza sić udział innych niď gmina inwesto-
rów w finansowaniu inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które naleďą da zadaĉ wła-
snych gminy. 
 
§ 3. 1. Zadania w zakresie budowy dróg publicz-
nych finansowane bćdą przez budďet gminy lub na 
podstawie porozumieĉ z innymi podmiotami. 

1. Zadania w zakresie budowy sieci wodo-
ciągowej i kanalizacji w terenach elemen-
tarnych wskazanych w § 1 finansowane 
bćdą na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o 
zbiorowym zaopatrzeniu w wodć i zbio-
rowym odprowadzaniu ċcieków z dnia 7 
czerwca 2001 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, 
poz. 858). 

2. Zadania w zakresie budowy sieci energe-
tycznych, ciepłowniczych objćtych miej-
skim systemem ogrzewania i gazowych 
finansowane bćdą na podstawie art. 7 ust. 
4 i 5 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 
kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, 
poz. 625 z póčn. zm.). 

 
§ 4. Uzyskanie tytułów prawnych do nieruchomo-
ċci przeznaczonych w planie na cele związane 
z zadaniami własnymi gminy nastćpowało bćdzie 
na bieďąco zgodnie z potrzebami.  
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Załącznik nr 4 
do uchwały nr V/66/2011 

Rady Miejskiej we Wrzeċni 
z dnia 9 maja 2011 r. 

 
PODSUMOWANIE 

 
STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA 

ĊRODOWISKO 
Ustaleĉ miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenów budownictwa mieszkaniowego i 
usługi rzemiosła we Wrzeċni, obejmującego obszar 
w obrćbie ulic Kosynierów i torów PKP i Turwida. 
 
1. Podstawa formalno – prawna 
- Ustawa z dnia 3 pačdziernika 2008 r. o udostćpnia-
niu informacji o ċrodowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeĉstwa w ochronie ċrodowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na ċrodowisko (tekst jednolity 
Dz. U. Nr 199, poz. 1227),  
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 
717 z póčn. zm.);  
- Ustawa „Prawo ochrony ċrodowiska” (tekst jednoli-
ty Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z póčn. zm.).  
 
2. Zakres prognozy oddziaływania na ċrodowisko 
 
Opracowanie „Prognozy oddziaływania na ċrodowi-
sko ustaleĉ planu jest realizacją obowiązku okreċlo-
nego w art. 51 ust. 1 ww. ustawy o udostćpnianiu 
informacji o ċrodowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeĉstwa w ochronie ċrodowiska oraz ocenach 
oddziaływania na ċrodowisko.  
Zgodnie z Ustawą z dnia 27 marca 2003 roku o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
80, poz. 717 z póčn. zm.) Prognoza nie posiada mocy 
prawnej i nie stanowi przedmiotu uchwały Rady 
Miejskiej. Jest dokumentem towarzyszącym, bez 
którego studium zagospodarowania przestrzennego 
nie moďe być uchwalone. Stanowi element postćpo-
wania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania 
na ċrodowisko, przeprowadzanego przez Burmistrza 
na podstawie przepisów zawartych w Dziale IV – 
„Strategiczna ocena oddziaływania na ċrodowisko” 
wspomnianej wyďej ustawy  o udostćpnianiu infor-
macji o ċrodowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeĉstwa w ochronie ċrodowiska oraz ocenach od-
działywania na ċrodowisko. 
 
Zakres i stopieĉ szczegółowoċci informacji wymaga-
nych w Prognozie został uzgodniony w trybie art. 53 
ustawy z dnia 3 pačdziernika 2008 r. o udostćpnieniu 
informacji o ċrodowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeĉstwa w ochronie ċrodowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na ċrodowisko: 

1. w dniu 20.03.2009 r. Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Wrzeċnia zwrócił sić do Paĉstwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Ċrodowi-
ska w Poznaniu o ww. uzgodnienie, 

2. w dniu 27.03.2009 r. Paĉstwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny uzgodnił powyďsze pi-
smem znak NS-72/5-11(1)/2009, 

3. w dniu 23.04.2009 r. Regionalny Dyrektor 
Ochrony Ċrodowiska w Poznaniu uzgodnił 
powyďsze pismem znak RDOĊ-30-00-III-7041-
673/09/ak. 

 
Opracowanie „Prognozy” miało na celu ocenć reali-
zacji ustaleĉ planu pod kątem szeroko rozumianej 
ochrony zasobów ċrodowiska przyrodniczego, a 
takďe przedstawienie  
przewidywanych skutków dla stanu i funkcjonowania 
ċrodowiska (przekształceĉ) oraz warunków ďycia 
mieszkaĉców. Ustalenia zawarte w Prognozie zostały 
uwzglćdnione w przyjćtym miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego. 
 
3. Opinie i uzgodnienia właċciwych organów: 
 
Właċciwymi organami, zgodnie z Art. 57 i Art. 58 
ustawy z dnia 3 pačdziernika 2008 r. o udostćpnieniu 
informacji o ċrodowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeĉstwa w ochronie ċrodowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na ċrodowisko są:  

 Regionalny Dyrektor Ochrony Ċrodowiska w 
Poznaniu, 

 Paĉstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
we Wrzeċni. 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego wraz z prognozą oddziaływania na ċro-
dowisko został udostćpniony w/w organom i uzyskał 
wymagane opinie i uzgodnienia.  
- RDOĊ: opinia nr RDOĊ-30-00.III-7041-1736/09/mm, 
RDOĊ-30-00.III-7041-618/10/mm, 
Uwagi, wynikające z uzyskanych opinii i uzgodnieĉ 
zostały w przewaďającej czćċci uwzglćdnione w pro-
jektowanym dokumencie.  
 
4. Udział społeczeĉstwa w postćpowaniu 
 
W dniu 1.07.2010 r. ogłoszono o przystąpieniu do 
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 
na ċrodowisko do projektu planu informując jedno-
czeċnie o moďliwoċci składania wniosków do projek-
towanego dokumentu. Obwieszczenie o przystąpie-
niu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia-
ływania na ċrodowisko ukazało sić na stronie inter-
netowej gminy oraz w biuletynie Wieċci z Ratusza z 
dnia 1.07.2010 r. a takďe na tablicy ogłoszeĉ Urzćdu 
Miasta i Gminy Wrzeċnia. 
W terminie wskazanym w ww. ogłoszeniu tj. do dnia 
12.08.2010 roku nie wpłynćły ďadne wnioski.  
Mieszkaĉcy gminy Wrzeċnia uzyskali moďliwoċć 
zapoznania sić z dokumentami (projekt planu miej-
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scowego oraz prognoza oddziaływania na ċrodowi-
sko do projektu planu) w trakcie ich wyłoďenia do 
publicznego wglądu.  
Obwieszczenie o wyłoďeniu do publicznego wglądu 
ukazało sić na stronie internetowej gminy oraz w 
biuletynie Wieċci z Ratusza z dnia 1.07.2010 roku, a 
takďe na tablicy ogłoszeĉ Urzćdu Miasta i Gminy 
Wrzeċnia. 
W wyznaczonym terminie tj. do dnia 12.08.2010 r. nie 
wpłynćła ďadna uwaga, w związku z powyďszym 
Burmistrz nie podjął rozstrzygnićcia.  
Obwieszczenie o ponownym wyłoďeniu do publicz-
nego wglądu ukazało sić na stronie internetowej 
gminy oraz w biuletynie Wieċci z Ratusza z dnia 
1.02.2011 roku, a takďe na tablicy ogłoszeĉ Urzćdu 
Miasta i Gminy Wrzeċnia. 
W wyznaczonym terminie tj. do dnia 15.03.2011 r. nie 
wpłynćła ďadna uwaga, w związku z powyďszym 
Burmistrz nie podjął rozstrzygnićcia.  
 
5. Wyniki postćpowania transgranicznego 
 
Postćpowanie w sprawie transgranicznego oddzia-
ływania na ċrodowisko nie było wymagane  
i nie zostało przeprowadzone.  
 
6. Uzasadnienie wyboru przyjćtego dokumentu w 
odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązaĉ alterna-
tywnych. 
 
W prognozie oddziaływania na ċrodowisko odniesio-
no sić do istniejącego stanu ċrodowiska, jego wa-
runków i predyspozycji uďytkowych oraz zawarto 
ocenć przewidywanych skutków dla ċrodowiska, 

które mogą wynikać z projektowanego przeznaczenia 
terenu i rozwiązaĉ funkcjonalno – przestrzennych, 
uznając je jednoczeċnie za optymalne w okreċlonej 
sytuacji prawno- przestrzennej. Z tego powodu na 
analizowanym terenie nie proponuje sić alternatyw-
nych rozwiązaĉ. 
 
7. Propozycje dotyczące metod i czćstotliwoċci prze-
prowadzania monitoringu skutków realizacji posta-
nowieĉ dokumentu: 
 
Monitorowanie postćpów zmian wynikających w 
przestrzeni gminy na skutek wejċcia w ďycie ustaleĉ 
wymaga analizy wydawanych na podstawie planu 
miejscowego pozwoleĉ na budowć przez stosowne 
Starostwo Powiatowe. Zmiany w zagospodarowaniu 
gminy oparte na analizie wydanych pozwoleĉ na 
budowć oraz popartych inwentaryzacją terenową i 
analizą obowiązujących przepisów odrćbnych po-
winny być wykonane przynajmniej raz w kadencji 
Rady Miejskiej we Wrzeċni. Zakres analizy zmian 
wymaga wzićcia pod uwagć zmian zachodzących w 
ċrodowisku i zakres ich oddziaływania na ċrodowi-
sko, w tym lokalizacjć przedsićwzićć mogących zna-
cząco oddziaływać na ċrodowisko. Szczególnej uwagi 
wymaga monitoring utrzymywania sić standardów 
hałasu w ċrodowisku okreċlonych zgodnie z rozpo-
rządzeniem Ministra Ċrodowiska z dnia 29 lipca 2004 
r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 
ċrodowisku (Dz. U. Nr 78, poz.1841). Sprawdzenie 
poziomów hałasu w ċrodowisku powinno odbywać 
sić przynajmniej raz w kadencji Rady oraz kaďdora-
zowo po realizacji lub przebudowie dróg.
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UCHWAŁA NR V/69/2011 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI 

 z dnia 9 maja 2011 r. 

w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Września 

Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 
7 wrzeċnia 1991 r. o systemie oċwiaty (tekst jednolity 
Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póčn. zm.) Rada 
Miejska we Wrzeċni, uchwala co nastćpuje:  

§ 1. 1. Przedszkola publiczne prowadzone przez Gmi-
nć Wrzeċnia, zwane dalej przedszkolami publicznymi, 
zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie 
i opiekć w wymiarze 5 godzin dziennie, w czasie od 
7.30 do 12.30. 

2. Ċwiadczenia przedszkoli publicznych wykra-
czające poza czas przeznaczony na bezpłatne na-
uczanie, wychowanie i opiekć, okreċlony w ust.1, są 
odpłatne. 
 
§ 2. 1. Ustala sić odpłatnoċć rodziców (opiekunów 
prawnych) za ċwiadczenia obejmujące: 

1) realizowanie zadaĉ opiekuĉczo – wychowaw-
czych w zakresie: 

a) opieki pedagogicznej, 
b) adaptacji dziecka w ċrodowisku przedszkol-

nym, 
c) rozwijania zdolnoċci twórczych, 
d) wspierania indywidualnych zainteresowaĉ;  
2) organizowanie zajćć sportowych i imprez 

okolicznoċciowych; 
3) prowadzenie zajćć relaksacyjno – wyciszają-

cych; 
4) zapewnienie bezpieczeĉstwa i opieki. 

2. Opłata za ċwiadczenia udzielane przez przed-
szkola publiczne okreċlone w ust. 1 naliczana jest 
procentowo od kwoty minimalnego wynagrodzenia 
za pracć, ustalonego w odrćbnych przepisach.  
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