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UCHWA£A Nr XIX/249/2008 RADY MIEJSKIEJ WE WRZE�NI

z dnia 16 grudnia 2008 r.

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe
i us³ugowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Wrze�nia

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z
Nr 80, poz. 717 z pó�niejszymi zmianami), Rada Miejska we
Wrze�ni uchwala, co nastêpuje:

ROZDZIA£ I

Ustalenia ogólne

§1. 1. Po stwierdzeniu zgodno�ci projektu planu z ustale-
niami studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Wrze�nia zatwierdzonym uchwa³¹ nr
XIV/108/99 z dnia 27.07.1999 r., ze zmianami: uchwa³a nr XI/99/
03 z dnia 9.07.2003 r. oraz uchwa³a nr XIV/190/2008 Rady
Miejskiej we Wrze�ni z dnia 15 maja 2008r. uchwala siê
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów
pod budownictwo mieszkaniowe i us³ugowe w rejonie ul.
Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Wrze�nia, zwany
dalej planem.

2. Za³¹cznikami do uchwa³y s¹:

1) rysunek planu, wskazany jako za³¹cznik nr 1, stanowi¹cy
integraln¹ czê�æ uchwa³y,

2) rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu
planu, wskazane jako za³¹cznik nr 2,

3) rozstrzygniêcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie,
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹
do zadañ w³asnych gminy, oraz o zasadach ich finansowa-
nia, wskazane jako za³¹cznik nr 3.

3. Granice planu przedstawiono na rysunku planu.

§2. Ilekroæ jest mowa o:

1) uchwale � nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê
Rady Miejskiej we Wrze�ni,

2) rysunku planu � nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu
na mapie w skali 1:1000,

3) przepisach odrêbnych � nale¿y przez to rozumieæ przepisy
ustaw wraz z aktami wykonawczymi,

4) terenie � nale¿y przez to rozumieæ teren, wyznaczony na
rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi, oznaczony sym-
bolem, w obszarze, którego obowi¹zuj¹ ustalenia,

5) podstawowym przeznaczeniu terenu � nale¿y przez to
rozumieæ przeznaczenie, które dominuje na danym terenie
w sposób okre�lony ustaleniami planu, jednocze�nie w
granicach terenu i na poszczególnych dzia³kach,

6) uzupe³niaj¹cym przeznaczeniu terenu - nale¿y przez to
rozumieæ przeznaczenie terenu, które mo¿e uzupe³niaæ lub
wzbogacaæ przeznaczenie podstawowe jednocze�nie w
granicach terenu i na poszczególnych dzia³kach, w sposób
okre�lony w ustaleniach planu,

7) us³ugach � nale¿y przez to rozumieæ us³ugi z zakresu
handlu detalicznego, gastronomii, obs³ugi ludno�ci i przed-
siêbiorstw, opieki zdrowotnej, kultury, o�wiaty, admini-
stracji, sportu i rekreacji,

8) urz¹dzeniach i obiektach towarzysz¹cych � nale¿y przez to
rozumieæ urz¹dzenia techniczne i obiekty zapewniaj¹ce
mo¿liwo�æ u¿ytkowania obiektu zgodnie z jego przezna-
czeniem, jak przy³¹cza i urz¹dzenia instalacyjne, przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe, place pod �mietniki, wiaty,
budynki gospodarcze,

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy � nale¿y przez to rozu-
mieæ liniê, ograniczaj¹c¹ obszar, na którym dopuszcza siê
wznoszenie budynków oraz okre�lonych w ustaleniach
planu rodzajów budowli naziemnych, niebêd¹cych liniami
przesy³owymi i sieciami uzbrojenia terenu, uwzglêdniaj¹c
mo¿liwo�æ przekroczenia linii elementem budynku typu
balkon, loggia, wykusz nie wiêcej ni¿ na odleg³o�æ 0,5 m
oraz elementem wej�æ do budynków (schody, podesty,
pochylnie); dla istniej¹cych budynków poza liniami zabu-
dowy dopuszcza siê przebudowê i nadbudowê równie¿ w
czê�ci zlokalizowanej poza t¹ lini¹,

10) przestrzeni publicznej � nale¿y przez to rozumieæ teren i
przestrzeñ nad tym terenem, w obrêbie linii rozgranicza-
j¹cych dróg i ulic, wêz³ów komunikacyjnych, ci¹gów pie-
szo-jezdnych i ci¹gów pieszych, a tak¿e us³ug publicznych,
zieleni i zieleni izolacyjnej,

11) parkingu przyulicznym - nale¿y przez to rozumieæ odkryte
zgrupowanie miejsc parkingowych bêd¹ce elementem pasa
drogowego, przy czym ka¿de z tych miejsc dostêpne jest
bezpo�rednio z przyleg³ej ulicy,

12) parkingu terenowym otwartym - nale¿y przez to rozumieæ
jednopoziomowe odkryte zgrupowanie miejsc parkingo-
wych opieraj¹ce siê na gruncie i niebêd¹ce elementem
pasa drogowego,

13) szpalerze drzew � nale¿y przez to rozumieæ pojedynczy lub
podwójny szereg drzew.

§3. 1. Na rysunku planu obowi¹zuj¹cymi ustaleniami s¹:

1) granice obszaru objêtego planem,

2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
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3) nieprzekraczalne linie zabudowy,

4) oznaczenia przeznaczenia terenów.

2. Nie wymienione w ust. 1, pozosta³e elementy rysunku,
maj¹ charakter informacyjny.

§4. 1. Ustala siê nastêpuj¹ce kategorie przeznaczenia te-
renów:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, oznaczona na
rysunku planu symbolem MN,

2) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w uk³adzie szere-
gowym, oznaczona na rysunku planu symbolem MNs,

3) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z us³ugami, ozna-
czona na rysunku planu symbolem MNU,

4) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna niskiej intensyw-
no�ci, oznaczona na rysunku planu symbolem MWn,

5) zabudowa us³ugowa, oznaczona na rysunku planu symbo-
lem U,

6) infrastruktura techniczna � elektroenergetyka, oznaczona
na rysunku planu symbolem E,

7) droga publiczna - ulica zbiorcza, oznaczona na rysunku
planu symbolem KD-Z,

8) droga publiczna - ulica dojazdowa, oznaczona na rysunku
planu symbolem KD-D,

9) publiczny ci¹g pieszy, oznaczony na rysunku planu sym-
bolem KD-P,

2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony i kszta³towania
³adu przestrzennego:

1) wymaga siê wype³nienia ustaleñ niniejszego planu w celu
ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego,

2) dopuszcza siê zmianê sposobu u¿ytkowania obiektów pod
warunkiem zachowania podstawowego lub uzupe³niaj¹ce-
go przeznaczenia terenów.

3. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony �rodowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) zakaz lokalizacji inwestycji, których uci¹¿liwo�æ wykracza
poza granice zajmowanej nieruchomo�ci,

2) zakaz lokalizacji obiektów, których funkcjonowanie powo-
duje emisjê ha³asu przekraczaj¹c¹ dopuszczalne normy
okre�lone w przepisach odrêbnych,

3) tereny wyznaczone na rysunku planu, przeznaczone na
zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ (MN), wskazuje
siê jako przyporz¹dkowane �terenom zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej� z dopuszczalnym poziomem ha³a-
su okre�lonym w przepisach odrêbnych,

4) tereny wyznaczone na rysunku planu, przeznaczone na
zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ w uk³adzie szere-
gowym (MNs) oraz zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹
niskiej intensywno�ci (MWn), wskazuje siê jako przypo-
rz¹dkowane �terenom zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej� z dopuszczalnym poziomem ha³asu okre�lonym
w przepisach odrêbnych,

5) tereny wyznaczone na rysunku planu, przeznaczone na:
zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ z us³ugami (MNU),
wskazuje siê jako przyporz¹dkowane �terenom mieszka-
niowo - us³ugowym� z dopuszczalnym poziomem ha³asu
okre�lonym w przepisach odrêbnych,

6) zakaz lokalizacji inwestycji stanowi¹cych przedsiêwziêcia
mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, dla których
mo¿e byæ lub jest wymagane sporz¹dzenie raportu o
oddzia³ywaniu na �rodowisko, na podstawie przepisów
odrêbnych,

7) zakaz, o którym mowa w pkt 6 nie dotyczy inwestycji celu
publicznego z zastrze¿eniem §6 ust. 9 pkt 2,

8) dla istniej¹cego drzewostanu zlokalizowanego przy ro-
wach, wymaga siê konserwacji, odtwarzania i uzupe³nia-
nia ubytków szpalerów i zespo³ów tymi samymi gatunka-
mi drzew,

9) w przypadku kolizji posadowienia budynków z urz¹dzenia-
mi melioracji szczegó³owej, wystêpuj¹cymi na terenie
planu, wymaga siê przebudowy tych urz¹dzeñ, po uzyska-
niu zgody od jednostki w³a�ciwej do uzgadniania przed-
miotowych inwestycji,

10) wymaga siê wprowadzenia zieleni, z zachowaniem odpo-
wiedniego wska�nika powierzchni biologicznie czynnej,
okre�lonego w przepisach Rozdzia³u 3 - Ustalenia szczegó-
³owe, w nastêpuj¹cych formach:

a) zieleñ towarzysz¹ca obiektom us³ugowym,

b) zieleñ w ogrodach przydomowych na terenach MN,
MNs, MNU,

c) szpalery, aleje i skwery w obszarze przestrzeni publicz-
nych.

4. Okre�la siê nastêpuj¹ce wymagania wynikaj¹ce z
potrzeb kszta³towania przestrzeni publicznych:

1) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych w liniach rozgra-
niczaj¹cych ulic z wyj¹tkiem:

a) urz¹dzeñ technicznych ulic zwi¹zanych z utrzymaniem
i obs³ug¹ ruchu,

b) urz¹dzeñ technicznych zwi¹zanych z infrastruktur¹ pod-
ziemn¹ i ppo¿,

c) elementów ma³ej architektury, reklam, znaków infor-
macyjnych i o�wietlenia,

d) wiat przystanków autobusowych oraz urz¹dzeñ oddzie-
laj¹cych ruch ko³owy od pieszego lub rowerowego,

e) urz¹dzonych miejsc na kontenery,

f) reklam i znaków informacyjno-plastycznych na tere-
nach ulicy zbiorczej (KD-Z),

2) w obszarze przestrzeni publicznych poza liniami rozgrani-
czaj¹cymi ulic i ci¹gów pieszo-jezdnych wprowadza siê
zakaz lokalizacji:

a) nieurz¹dzonych i nieobudowanych miejsc na kontene-
ry na odpady,

b) wiat i tymczasowych obiektów budowlanych,
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c) urz¹dzeñ infrastruktury technicznej o powierzchni za-
budowy wiêkszej ni¿ 5 m2;

d) no�ników reklamowych na drzewach, obiektach two-
rzonych dla ozdoby ulic,

3) dopuszcza siê lokalizacjê szyldów reklamowych, tablic i
plansz informacyjnych o maksymalnej powierzchni 3 m2

na ogrodzeniach dzia³ek oraz na budynkach pod warun-
kiem, ¿e ich tre�æ reklamuje jedynie dzia³alno�æ prowa-
dzon¹ w danym budynku,

4) w obszarze przestrzeni publicznych zwi¹zanych z terenami
ulicy zbiorczej (KD-Z) dopuszcza siê sytuowanie reklam i
znaków informacyjno-plastycznych przy zachowaniu na-
stêpuj¹cych warunków:

a) reklamy w formie tablic i plansz na zewnêtrznej stronie
ogrodzeñ lub na no�nikach nie wy¿szych ni¿ 4 m,
wzglêdnie w formie s³upów reklamowych i informacyj-
nych o wysoko�ci nie wiêkszej ni¿ 3 m i �rednicy nie
wiêkszej ni¿ 1,2 m,

b) znaki informacyjno - plastyczne w formie tablic i plansz
na zewnêtrznej stronie ogrodzeñ oraz elewacjach bu-
dynków,

c) powierzchnia jednej reklamy lub znaku informacyjno-
plastycznego nie mo¿e przekraczaæ 10 m2,

d) minimalna odleg³o�æ od zasiêgu korony drzew oraz
�cie¿ek rowerowych � 1m;

5) wprowadza siê nastêpuj¹ce zasady wprowadzania grodze-
nia dzia³ek:

a) na terenach MN, MNs, MWn i MNU zakaz stosowania
ogrodzeñ betonowych i metalowych pe³nych,

b) na terenach U zakaz stosowania ogrodzeñ betonowych
i metalowych pe³nych od strony przestrzeni publicz-
nych,

c) maksymalna wysoko�æ do 1,8 m od poziomu terenu,

d) lokalizacja w liniach rozgraniczaj¹cych terenu z dopusz-
czeniem przesuniêcia w g³¹b terenu dzia³ki,

e) odleg³o�æ od gazoci¹gu �redniego lub niskiego ci�nie-
nia minimum 0,5 m,

f) odleg³o�æ od terenów rowu minimum 3 m.

5. Okre�la siê nastêpuj¹ce zasady i warunki scalania i podzia-
³u nieruchomo�ci:

1) na terenie 1MN:

a) minimalna szeroko�æ frontu dzia³ki� 20 m,

b) minimalna powierzchnia dzia³ki � 700 m2,

c) k¹t po³o¿enia granic dzia³ek w stosunku do pasa
drogowego 80-90o,

d) w pó³nocnym naro¿niku terenu dopuszcza siê
mniejsz¹ szeroko�æ frontu dzia³ki ni¿ okre�lon¹ w lit.
a), przy zachowaniu minimalnej wielko�ci dzia³ki
oraz dopuszcza siê wydzielenie drogi wewnêtrznej
obs³uguj¹cej maksymalnie 2 dzia³ki o szeroko�ci
minimum 5 m;

2) na terenach 2MN, 3MN, 5MN oraz 9MN � 11MN:

a) minimalna szeroko�æ frontu dzia³ki� 20 m,

b) minimalna powierzchnia dzia³ki � 700 m2,

c) k¹t po³o¿enia granic dzia³ek w stosunku do pasa
drogowego 80-90º;

3) na terenie 4MN:

a) minimalna szeroko�æ frontu dzia³ki� 20 m,

b) minimalna powierzchnia dzia³ki � 700 m2,

c) k¹t po³o¿enia granic dzia³ek w stosunku do pasa
drogowego 80-90o,

d) dopuszcza siê mniejsz¹ szeroko�æ frontu dzia³ki ni¿
okre�lon¹ w lit.a), przy zachowaniu minimalnej
wielko�ci dzia³ki i wydzieleniu drogi wewnêtrznej
obs³uguj¹cej maksymalnie 2 dzia³ki o szeroko�ci
minimum 5 m od strony drogi 2KD-D,

4) na terenie 6MN:

a) minimalna szeroko�æ frontu dzia³ki� 20 m,

b) minimalna powierzchnia dzia³ki � 650 m2,

c) k¹t po³o¿enia granic dzia³ek w stosunku do pasa
drogowego 80-90o;

5) na terenach 7MNs i 8MNs:

a) minimalna szeroko�æ frontu dzia³ki � 7,5 m,

b) minimalna powierzchnia dzia³ki � 210 m2,

c) k¹t po³o¿enia granic dzia³ek w stosunku do pasa
drogowego 80-90o,

6) na terenie 9MN zakaz wtórnego podzia³u na dzia³ki, z
wyj¹tkiem przypadków maj¹cych na celu regulacjê
granic miêdzy s¹siaduj¹cymi nieruchomo�ciami lub
powiêkszenie s¹siedniej nieruchomo�ci,

7) na terenie 1MNU:

a) minimalna szeroko�æ frontu dzia³ki � 30 m,

b) minimalna powierzchnia dzia³ki� 1500 m2;

8) na terenach 2MNU, 3MNU, 4MNU zakaz wtórnego po-
dzia³u na dzia³ki, z wyj¹tkiem przypadków maj¹cych na
celu regulacjê granic miêdzy s¹siaduj¹cymi nieruchomo-
�ciami lub powiêkszenie s¹siedniej nieruchomo�ci,

9) na terenie 1MWn:

a) minimalna szeroko�æ frontu dzia³ki � 20 m,

b) minimalna powierzchnia dzia³ki� 2000 m2,

10) na terenie 1U zakaz wtórnego podzia³u na dzia³ki, z
wyj¹tkiem przypadków maj¹cych na celu regulacjê
granic miêdzy s¹siaduj¹cymi nieruchomo�ciami lub
powiêkszenie s¹siedniej nieruchomo�ci,

11) dopuszcza siê zastosowanie innych parametrów dzia-
³ek ni¿ ustalone w pkt 1), 3) � 5) w przypadkach
uzasadnionych nieregularnym kszta³tem nieruchomo-
�ci lub skrajnym po³o¿eniem dzia³ki przy drogach z
placem do zawracania.

Poz. 443
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6. Ustala siê, ¿e wszystkie tereny mog¹ byæ tymczasowo
u¿ytkowane w sposób dotychczasowy, pod warunkiem
udostêpnienia czê�ci gruntów dla realizacji dojazdów i
uzbrojenia.

§5. Okre�la siê nastêpuj¹ce zasady ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej:

1) obejmuje siê stref¹ ochrony zabytków archeologicznych
tereny: 9-11MN, 4MNU, 1U, 6KD-D i 7KD-D;

2) w przypadku prowadzenia prac ziemnych w obrêbie strefy,
o której mowa w pkt 1, wymaga siê uzgadniania niezbêd-
nego zakresu ochrony zabytków archeologicznych (bada-
nia archeologiczne, nadzór archeologiczny z Wojewódz-
kim Konserwatorem Zabytków,

3) na obszarze objêtym planem nie obejmuje siê ochron¹
dóbr kultury wspó³czesnej podlegaj¹cych ochronie.

§6. 1. Ustala siê ogólne zasady zagospodarowania terenu
w zakresie modernizacji, rozbudowy budowy systemów ko-
munikacji oraz infrastruktury technicznej:

1) sytuowanie wszystkich liniowych elementów infrastruktu-
ry technicznej wraz z towarzysz¹cymi urz¹dzeniami pod
ziemi¹ wraz z przy³¹czami do poszczególnych obiektów z
wyj¹tkiem tych, dla których wyznaczono odrêbne tereny,

2) lokalizacja urz¹dzeñ infrastruktury technicznej w liniach
rozgraniczaj¹cych ulic,

3) w uzasadnionych wzglêdami technicznymi b¹d� bezpieczeñ-
stwa przypadkach, dopuszcza siê usytuowanie wybranych
elementów sieci poza liniami rozgraniczaj¹cymi ulic pod
warunkiem prowadzenia ich równolegle do linii zabudowy i
granic dzia³ek, w pasie terenu wolnym od obiektów budow-
lanych istniej¹cych i projektowanych i istniej¹cego uzbroje-
nia oraz w uzgodnieniu z w³a�cicielami nieruchomo�ci,

4) w uzasadnionych wzglêdami technicznymi sytuacjach
dopuszcza siê lokalizacjê naziemnych kubaturowych urz¹-
dzeñ infrastruktury technicznej, np. stacji transformatoro-
wych jako obiektów wbudowanych w granicach poszcze-
gólnych terenów, przeznaczonych na inne funkcje,

5) w przypadku kolizji nowego zagospodarowania z istniej¹-
cymi elementami infrastruktury technicznej wprowadza
siê nakaz przeniesienia lub odpowiednio zmodyfikowania
po uzgodnieniu i na warunkach okre�lonych przez w³a�ci-
wego administratora sieci,

6) dostosowanie rozwi¹zañ komunikacyjnych do potrzeb osób
niepe³nosprawnych, w tym organizacja podjazdów i zjaz-
dów z ci¹gów pieszych i chodników,

7) dopuszcza siê realizacjê urz¹dzeñ technicznych uzbrojenia
jako towarzysz¹cych inwestycjom na terenach w³asnych
inwestorów na warunkach okre�lonych przez zarz¹dców
sieci w oparciu o przepisy szczególne.

2. W zakresie zaopatrzenia w wodê ustala siê:

1) zaopatrzenie w wodê z miejskiej sieci wodoci¹gowej, ze
Stacji Uzdatniania Wody we Wrze�ni i Nowego Folwarku,

2) zaopatrzenie wszystkich terenów zainwestowania, poprzez
rozbudowê rozdzielczej sieci wodoci¹gowej w uk³adach

pier�cieniowych, zapewniaj¹cych ci¹g³o�æ dostawy wody
do odbiorców oraz zabezpieczenie ppo¿,

3) uwzglêdnienie po³o¿enia terenu w obszarze o niskich
zasobach wód powierzchniowych;

4) wymianê sieci wodoci¹gowej, która ze wzglêdu na zbyt
ma³e przekroje lub z³y stan techniczny nie pozwala na
dostawê wody w odpowiedniej ilo�ci i o odpowiednim
ci�nieniu.

3. W zakresie odprowadzania i unieszkodliwiania �cie-
ków bytowych, komunalnych i przemys³owych ustala siê:

1) wyposa¿enie w sieæ kanalizacyjn¹ wszystkich obszarów
zainwestowania,

2) odprowadzanie �cieków z istniej¹cej i wyznaczonej planem
zabudowy do kanalizacji sanitarnej i do oczyszczalni �cie-
ków we Wrze�ni, na warunkach okre�lonych przez w³a�ci-
ciela sieci,

3) w przypadku odprowadzania �cieków przemys³owych o
sk³adzie przekraczaj¹cym dopuszczalne warto�ci wska�ni-
ków zanieczyszczeñ, instalowanie niezbêdnych urz¹dzeñ
podczyszczaj¹cych �cieki, przed wprowadzeniem do syste-
mu komunalnego,

4) zakaz odprowadzania �cieków do wód gruntowych oraz
gruntu,

5) do czasu pod³¹czenia istniej¹cej zabudowy do miejskiej
kanalizacji sanitarnej dopuszcza siê odprowadzenie �cie-
ków do indywidualnych urz¹dzeñ do gromadzenia �cie-
ków (szczelne zbiorniki bezodp³ywowe) posiadaj¹cych
zapewnienie wywozu i oczyszczania na terenie istniej¹cej
oczyszczalni �cieków we Wrze�ni,

6) zakaz stosowania przydomowych oczyszczalni �cieków,

7) w przypadku remontu ulic wymaga siê przeprowadzenia
renowacji, modernizacji lub przebudowy kolizyjnych od-
cinków istniej¹cej kanalizacji sanitarnej.

4. W zakresie odprowadzania wód opadowych ustala siê:

1) odprowadzenie wód opadowych do istniej¹cego i plano-
wanego systemu kanalizacji deszczowej,

2) na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
mieszkaniowej jednorodzinnej w uk³adzie szeregowym i
mieszkaniowej jednorodzinnej z us³ugami dopuszcza siê
zagospodarowanie wód opadowych w obrêbie dzia³ki,

3) usuniêcie z wód opadowych substancji ropopochodnych i
zawiesin, je�li przekrocz¹ one warto�ci okre�lone w przepisach
szczególnych, przed ich wprowadzeniem do kanalizacji desz-
czowej lub do odbiornika, na terenie w³asnym inwestora,

4) utwardzenie i skanalizowanie terenów, na których mo¿e
doj�æ do zanieczyszczenia substancjami, o których mowa
w pkt 3),

5) przed przyst¹pieniem do prac w obrêbie sieci i urz¹dzeñ
melioracji szczegó³owych, okre�lenie sposobu jej odbudowy,

6) utrzymanie istniej¹cych rowów melioracyjnych wraz z
przylegaj¹cym do niego pasem terenu o szeroko�ci 3 m
pozwalaj¹cym na jego prawid³ow¹ eksploatacjê.
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5. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala siê:

1) zaopatrzenie w gaz ziemny, dla obecnych i nowych odbior-
ców, z istniej¹cej sieci gazowej,

2) modernizacjê istniej¹cych gazoci¹gów ze wzglêdu na ich
stan techniczny,

3) rozbudowê sieci rozdzielczej na tereny przeznaczone pod
zabudowê wyznaczon¹ planem,

6. W zakresie zaopatrzenia w energiê ciepln¹ ustala siê:

1) wykorzystanie lokalnych �róde³ ciep³a: gazu, energii elek-
trycznej, paliw p³ynnych (oleju lekkiego) oraz odnawial-
nych �róde³ energii,

2) stosowanie urz¹dzeñ grzewczych o wysokiej sprawno�ci i
niskim stopniu emisji zanieczyszczeñ,

3) dopuszcza siê pozostawienie istniej¹cych indywidualnych
�róde³ ciep³a opartych na paliwach sta³ych do czasu ich
modernizacji.

7. W zakresie zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ usta-
la siê:

1) dostawê energii elektroenergetycznej z istniej¹cych i pla-
nowanych sieci �redniego i niskiego napiêcia,

2) rozbudowê i budowê nowych linii energetycznych �red-
niego i niskiego napiêcia z zachowaniem nastêpuj¹cych
warunków:

a) odleg³o�æ pasa drogowego od s³upów � minimum 5 m,

b) minimalny k¹t skrzy¿owania z drog¹ � 300,

c) odleg³o�æ budynków od skrajnego przewodu linii SN
15 kV � minimum 3,6 m,

3) budowê stacji transformatorowych, lokalizacjê stacji trans-
formatorowych 15/0,4 kV planowanych na dzia³kach ozna-
czonych na rysunku planu symbolami: 1-3E,

4) dopuszcza siê budowê dodatkowych stacji transformato-
rowych, stosownie do potrzeb, zlokalizowanych na terenie
w³asnym inwestora w ilo�ci i w rejonach lokalizacji okre-
�lonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹.

8. W zakresie gospodarowania odpadami ustala siê:

1) przekazanie odpadów do odzysku, a w razie braku mo¿li-
wo�ci spe³nienia tego warunku, unieszkodliwienie zgodnie
z przepisami odrêbnymi i gminnymi,

2) do czasu przekazania ich do odzysku lub unieszkodliwie-
nia, segregacja i przechowywanie w szczelnych pojemni-
kach znajduj¹cych siê przy poszczególnych posesjach.

9. W zakresie us³ug telekomunikacyjnych ustala siê:

1) lokalizowanie sieci telekomunikacyjnych we wspólnych
kana³ach zbiorczych w porozumieniu ze wszystkimi opera-
torami sieci,

2) dopuszcza siê lokalizacjê stacji bazowych telefonii komór-
kowej do wysoko�ci 10m od poziomu dachu wy³¹cznie na
dachach budynków zlokalizowanych na terenie U.

§7. Okre�la siê stawkê procentow¹ w wysoko�ci 10%, na
podstawie której ustala siê op³atê, o której mowa w art. 36 ust.

4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym.

§8. Na obszarze objêtym planem nie ma terenów lub
obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na podstawie
odrêbnych przepisów, w tym:

1) terenów górniczych,

2) terenów nara¿onych na niebezpieczeñstwo powodzi,

3) terenów zagro¿onych osuwaniem siê mas ziemnych.

ROZDZIA£ II

Ustalenia szczegó³owe

§9. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami 1MN � 6MN, przeznaczonych na zabudowê mieszka-
niow¹ jednorodzinn¹, obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) dopuszcza siê nastêpuj¹ce przeznaczenia uzupe³niaj¹ce:

a) us³ugi,

b) zieleñ,

c) urz¹dzenia i obiekty towarzysz¹ce w tym sieci infra-
struktury technicznej, ma³a architektura,

d) parkingi i komunikacja wewnêtrzna.

2) maksymalna powierzchnia zabudowy - 30% powierzchni
dzia³ki.

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 40% po-
wierzchni dzia³ki.

4) odleg³o�æ nieprzekraczalnej linii zabudowy:

a)  dla terenu 1MN � 6 m od linii rozgraniczaj¹cej teren
2KD-D, oraz 5 m od linii rozgraniczaj¹cej stanowi¹cej
pó³nocn¹ granice obszaru objêtego planem,

b) dla terenów 2MN i 3MN � 6 m od linii rozgraniczaj¹cej
teren 2KD-D,

c) dla terenu 4MN � 6 m od linii rozgraniczaj¹cej teren
2KD-D, 3KD-D i 5KD-D,

d) dla terenu 5MN � 4 m od linii rozgraniczaj¹cej teren
2KD-D i 5KD-D,

e) dla terenu 6MN � 6 m od linii rozgraniczaj¹cej teren
3KD-D i 4KD-D,

5) dla budynków istniej¹cych dopuszcza siê zachowanie ilo-
�ci kondygnacji, wysoko�ci oraz formy dachu.

6) lokalizacja jednego budynku mieszkalnego na dzia³ce.

7) lokalizacja budynków o maksymalnie dwóch kondygna-
cjach nadziemnych, w tym poddasze u¿ytkowej.

8) dopuszcza siê lokalizacjê maksymalnie 1 budynku gospo-
darczego lub gara¿owego,

9) maksymalna wysoko�æ budynków:

a) mieszkalnych � 9 m.

b) gospodarczych i gara¿y � 4 m.
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10) szeroko�æ elewacji frontowej budynków do 15 m w zabu-
dowie wolnostoj¹cej.

11) w przypadku dzia³ek o szeroko�ci frontu wiêkszej ni¿ 25 m
lub w przypadku wniosku o pozwolenie na lokalizacjê
jednego budynku obejmuj¹cego wiêcej ni¿ jedn¹ dzia³kê
budowlan¹, dopuszcza siê maksymaln¹ szeroko�æ elewacji
frontowej 30 m,

12) dachy strome, dwu lub wielospadowe, o k¹cie nachylenia
22�45°,

13) uk³ad dachów kalenicowy w stosunku do frontu dzia³ki,

14) przykrycie dachówk¹ lub materia³em dachówkopodob-
nym, w odcieniach kolorów: czerwonego, br¹zowego lub
grafitowego,

15) maksymalna wysoko�æ poziomu parteru 1,5 m od poziomu
terenu dla budynków podpiwniczonych oraz 0,5 m dla
budynków niepodpiwniczonych,

16) dla budynków istniej¹cych dopuszcza siê zachowanie ilo-
�ci kondygnacji, wysoko�ci oraz formy dachu,

17) dopuszcza siê lokalizacjê wolnostoj¹cych budynków go-
spodarczych i gara¿y:

a) bezpo�rednio przy granicy dzia³ki pod warunkiem reali-
zacji w formie zabudowy bli�niaczej,

b) jednokondygnacyjnych, nawi¹zuj¹cych form¹ i wykoñ-
czeniem do budynków mieszkalnych,

18) wymaga siê organizacji miejsc postojowych na terenie
w³asnym inwestora, przyjmuj¹c minimalny wska�nik 2
miejsca na 1 dom mieszkalny, w formie parkingów wbu-
dowanych lub terenowych otwartych,

19) dojazd do terenów:

a) 1MN od strony drogi 2KD-D lub drogi zlokalizowanej
przy wschodniej granicy obszaru objêtego planem,

b) 2MN i 3MN od strony drogi 2KD-D,

c) 4MN od strony dróg 2KD-D, 3KD-D i 5KD-D,

d) 5MN od strony dróg 2KD-D i 5KD-D,

e) 6MN od strony dróg 3KD-D i 4KD-D.

2. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbola-
mi 7MNs � 8MNs, przeznaczonych na zabudowê mieszka-
niow¹ jednorodzinn¹ w uk³adzie szeregowym, obowi¹zuj¹
nastêpuj¹ce ustalenia:

1) dopuszcza siê nastêpuj¹ce przeznaczenia uzupe³niaj¹ce:

a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna niskiej inten-
sywno�ci, w formie ma³ych domów mieszkalnych � do
4 mieszkañ,

b) zieleñ,

c) urz¹dzenia i obiekty towarzysz¹ce w tym sieci infra-
struktury technicznej, ma³a architektura,

d) parkingi i komunikacja wewnêtrzna,

2) maksymalna powierzchnia zabudowy - 40% powierzchni
dzia³ki,

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 30% po-
wierzchni dzia³ki,

4) odleg³o�æ nieprzekraczalnej linii zabudowy 6m od linii
rozgraniczaj¹cej teren 2KD-D, 3KD-D i 4KD-D,

5) lokalizacja jednego budynku mieszkalnego na dzia³ce,

6) lokalizacja budynków do trzech kondygnacji nadziemnych,
w tym poddasze u¿ytkowe;

7) maksymalna wysoko�æ budynków 12 m,

8) dachy strome, dwu lub wielospadowe, o k¹cie nachylenia
22�45°,

9) uk³ad dachów kalenicowy w stosunku do frontu dzia³ki,

10) przykrycie dachówk¹ lub materia³em dachówkopodobnym, w
odcieniach kolorów: czerwonego, br¹zowego lub grafitowego,

11) dopuszcza siê lokalizacjê gara¿y wy³¹cznie wbudowanych
w budynek mieszkalny,

12) wymaga siê organizacji miejsc postojowych na terenie
w³asnym inwestora, przyjmuj¹c minimalny wska�nik 1,5
miejsca na 1 lokal mieszkalny, w formie parkingów wbu-
dowanych lub terenowych otwartych,

13) dojazd do terenu od strony dróg 2KD-D, 3KD-D i 4KD-D.

3. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbola-
mi 9MN � 11MN, przeznaczonych na zabudowê mieszkaniow¹
jednorodzinn¹, obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) dopuszcza siê nastêpuj¹ce przeznaczenia uzupe³niaj¹ce:

a) us³ugi,

b) zieleñ,

c) urz¹dzenia i obiekty towarzysz¹ce w tym sieci infra-
struktury technicznej, ma³a architektura,

d) parkingi i komunikacja wewnêtrzna,

2) maksymalna powierzchnia zabudowy - 30% powierzchni
dzia³ki,

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 40% po-
wierzchni dzia³ki,

4) odleg³o�æ nieprzekraczalnej linii zabudowy:

a) dla terenu 9MN - 6m od linii rozgraniczaj¹cej teren
6KD-D i 7KD-D,

b) dla terenu 10MN - 6KD-D i 7KD-D oraz od linii rozgra-
niczaj¹cej stanowi¹cej po³udniow¹ granicê planu,

c) dla terenu 11MN - 6m od linii rozgraniczaj¹cej teren
7KD-D oraz od linii rozgraniczaj¹cej stanowi¹cej po³u-
dniow¹ granicê planu,

5) dla budynków istniej¹cych dopuszcza siê zachowanie ilo-
�ci kondygnacji, wysoko�ci oraz formy dachu,

6) lokalizacja jednego budynku mieszkalnego na dzia³ce,

7) lokalizacja budynków o maksymalnie dwóch kondygna-
cjach nadziemnych, w tym poddasze u¿ytkowej,

8) dopuszcza siê lokalizacjê 1 budynku gospodarczego lub
gara¿owego;
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9) maksymalna wysoko�æ budynków:

a) mieszkalnych � 9 m,

b) gospodarczych i gara¿y � 4 m,

10) szeroko�æ elewacji frontowej budynków do 15 m w zabu-
dowie wolnostoj¹cej,

11) w przypadku dzia³ek o szeroko�ci frontu wiêkszej ni¿ 25 m
lub w przypadku wniosku o pozwolenie na lokalizacjê
jednego budynku obejmuj¹cego wiêcej ni¿ jedn¹ dzia³kê
budowlan¹, dopuszcza siê maksymaln¹ szeroko�æ elewacji
frontowej 30 m,

12) dachy strome, dwu lub wielospadowe, o k¹cie nachylenia
22�45°,

13) uk³ad dachów kalenicowy w stosunku do frontu dzia³ki,

14) przykrycie dachówk¹ lub materia³em dachówkopodob-
nym, w odcieniach kolorów: czerwonego, br¹zowego lub
grafitowego,

15) maksymalna wysoko�æ poziomu parteru 1,5 m od poziomu
terenu dla budynków podpiwniczonych oraz 0,5m dla
budynków niepodpiwniczonych,

16) dopuszcza siê lokalizacjê wolnostoj¹cych budynków go-
spodarczych i gara¿y:

a) bezpo�rednio przy granicy dzia³ki pod warunkiem reali-
zacji w formie zabudowy bli�niaczej,

b) jednokondygnacyjnych, nawi¹zuj¹cych form¹ i wykoñ-
czeniem do budynków mieszkalnych,

17) wymaga siê organizacji miejsc postojowych na terenie
w³asnym inwestora, przyjmuj¹c minimalny wska�nik 2
miejsca na 1 dom mieszkalny, w formie parkingów wbu-
dowanych lub terenowych otwartych,

18) objêcie terenu zasadami ochrony zabytków archeologicz-
nych, okre�lonymi w §5 pkt 2,

19) dojazd do terenów:

a) 9MN i 10MN od strony dróg 6KD-D i 7KD-D,

b) 11MN od strony drogi 7KD-D,

4. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem
12MN, stanowi¹cym fragment trenu przeznaczonego na zabu-
dowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹, dopuszcza siê wydziele-
nie dróg publicznych dojazdowych.

5. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami
1MNU - 3MNU, przeznaczonych na zabudowê mieszkaniow¹
jednorodzinn¹ z us³ugami, obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) dopuszcza siê nastêpuj¹ce przeznaczenia uzupe³niaj¹ce:

a) zieleñ,

b) urz¹dzenia i obiekty towarzysz¹ce w tym sieci infra-
struktury technicznej, ma³a architektura,

c) parkingi i komunikacja wewnêtrzna,

2) teren mo¿e byæ objêtym jednym z przeznaczeñ podstawo-
wych lub ³¹cznie tymi przeznaczeniami w dowolnych pro-
porcjach,

3) maksymalna powierzchnia zabudowy - 40% powierzchni
dzia³ki,

4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 30% po-
wierzchni dzia³ki,

5) odleg³o�æ nieprzekraczalnej linii zabudowy:

a) dla terenu 1MNU � 8 m od linii rozgraniczaj¹cej teren
1KD-Z oraz 6 m od linii rozgraniczaj¹cej teren 6KD-D ,

b) dla terenu 2MNU � 8m od linii rozgraniczaj¹cej teren
1KD-Z oraz 6m od linii rozgraniczaj¹cej teren 3KD-D,
4KD-D i 5KD-D,

c) dla terenu 3MNU � 8 m od linii rozgraniczaj¹cej teren
1KD-Z oraz 6m od linii rozgraniczaj¹cej teren 5KD-D,

6) lokalizacja jednego budynku mieszkalnego na dzia³ce,

7) zakaz lokalizacji obiektów us³ugowych lub mieszkalno-
us³ugowych o powierzchni zabudowy wiêkszej ni¿ 500 m2

8) lokalizacja budynków do dwóch kondygnacji nadziem-
nych;

9) maksymalna wysoko�æ budynków:

a) mieszkalnych lub us³ugowych � 9 m,

b) gospodarczych i gara¿y � 4 m,

10) dopuszcza siê lokalizacjê 1 budynku gospodarczego lub
gara¿owego,

11) szeroko�æ elewacji frontowej budynków do 20 m w zabu-
dowie wolnostoj¹cej,

12) w przypadku dzia³ek o szeroko�ci frontu wiêkszej ni¿ 30 m
lub w przypadku wniosku o pozwolenie na lokalizacjê
jednego budynku obejmuj¹cego wiêcej ni¿ jedn¹ dzia³kê
budowlan¹, dopuszcza siê maksymaln¹ szeroko�æ elewacji
frontowej 30 m,

13) w przypadku dachów stromych:

a) przykrycie dachówk¹ lub materia³em dachówkopodobnym,

b) dachy w odcieniach kolorów: czerwonego, br¹zowego
lub grafitowego,

14) maksymalna wysoko�æ poziomu parteru 1,5m od poziomu
terenu dla budynków podpiwniczonych oraz 0,5m dla
budynków niepodpiwniczonych,

15) dla budynków istniej¹cych dopuszcza siê zachowanie ilo-
�ci kondygnacji, wysoko�ci oraz formy dachu,

16) dopuszcza siê lokalizacjê wolnostoj¹cych budynków go-
spodarczych i gara¿y:

a) bezpo�rednio przy granicy dzia³ki pod warunkiem reali-
zacji w formie zabudowy bli�niaczej,

b) jednokondygnacyjnych, nawi¹zuj¹cych form¹ i wykoñ-
czeniem do budynków mieszkalnych,

17) wymaga siê organizacji miejsc postojowych na terenie
w³asnym inwestora, przyjmuj¹c minimalne wska�niki:

a) 2 miejsca na 1 dom mieszkalny, w formie parkingów
wbudowanych, terenowych otwartych, gara¿y wolno-
stoj¹cych,
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b) 1 miejsce na 70 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug, w
formie parkingów wbudowanych lub terenowych otwar-
tych,

18) w przypadku us³ug handlu:

a) maksymalna powierzchnia sprzeda¿y 1000 m2,

b) w strefach wej�ciowych nale¿y urz¹dziæ parkingi dla
rowerów,

19) objêcie terenu 1MNU zasadami ochrony zabytków arche-
ologicznych, okre�lonymi w §5 pkt 2

20) dojazd do terenów:

a) 1MNU od strony dróg 1KD-Z i 6KD-D,

b) 2MNU od strony dróg 1KD-Z, 3KD-D, 4KD-D i 5KD-D,

c) 3MNU od strony dróg 1KD-Z i 5KD-D.

6. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem
1MWn, przeznaczonym na zabudowê mieszkaniow¹ wieloro-
dzinn¹ niskiej intensywno�ci, obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) dopuszcza siê nastêpuj¹ce przeznaczenia uzupe³niaj¹ce:

a) us³ugi,

b) zieleñ,

c) urz¹dzenia i obiekty towarzysz¹ce w tym sieci infra-
struktury technicznej, ma³a architektura,

d) parkingi i komunikacja wewnêtrzna,

2) dopuszcza siê zmianê przeznaczenia ca³o�ci terenu na miesz-
kaniow¹ jednorodzinn¹ z us³ugami� w takim przypadku
obowi¹zuj¹ ustalenia dotycz¹ce wska�ników urbanistycz-
nych oraz podzia³ów nieruchomo�ci, jak dla terenu 1MNU,

3) maksymalna powierzchnia zabudowy - 45% powierzchni
dzia³ki,

4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 30% po-
wierzchni dzia³ki,

5) wymaga siê zagospodarowania minimum 50% powierzch-
ni biologicznie czynnej na zieleñ urz¹dzon¹ wraz z ma³¹
architektur¹,

6) odleg³o�æ nieprzekraczalnej linii zabudowy � 8 m od linii
rozgraniczaj¹cej terenu drogi 1KDZ oraz 6m od linii rozgra-
niczaj¹cej dróg 2-KDD i 4-KDD,

7) lokalizacja budynków do trzech kondygnacji nadziemnych,
w tym poddasze u¿ytkowe,

8) maksymalna wysoko�æ budynków 15 m,

9) dachy strome, dwu lub wielospadowe, o k¹cie nachylenia
22 � 45°,

10) uk³ad g³ównej kalenicy dachu równoleg³y w stosunku do
terenu 1-KDZ,

11) przykrycie dachówk¹ lub materia³em dachówkopodob-
nym, w odcieniach kolorów: czerwonego, br¹zowego lub
grafitowego;

12) w przypadku wprowadzenia us³ug, wymaga siê ich loka-
lizacji w parterach;

13) zakaz lokalizacji gara¿y wolnostoj¹cych,

14) wymaga siê organizacji miejsc postojowych na terenie
w³asnym inwestora, przyjmuj¹c minimalne wska�niki:

a) 1,2 miejsca na 1 mieszkanie, w formie parkingów
wbudowanych lub terenowych otwartych,

b) 1 miejsce na 100 m² powierzchni u¿ytkowej us³ug, w
formie parkingów terenowych otwartych,

15) dojazd do terenów od strony dróg 1KD-Z, 2KD-D i 4KD-D.

7. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem
1U przeznaczonym na zabudowê us³ugow¹, obowi¹zuj¹ na-
stêpuj¹ce ustalenia:

1) dopuszcza siê nastêpuj¹ce przeznaczenia uzupe³niaj¹ce:

a) zieleñ,

b) urz¹dzenia i obiekty towarzysz¹ce w tym sieci infra-
struktury technicznej, ma³a architektura,

c) parkingi i komunikacja wewnêtrzna,

2) maksymalna powierzchnia zabudowy - 60% powierzchni dzia³ki,

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 20% po-
wierzchni dzia³ki,

4) wymaga siê zagospodarowania minimum 50% powierzch-
ni biologicznie czynnej na zieleñ urz¹dzon¹,

5) odleg³o�æ nieprzekraczalnej linii zabudowy 8 m od linii
rozgraniczaj¹cej teren 1KD-Z oraz 6 m od linii rozgranicza-
j¹cej teren 6KD-D,

6) maksymalna wysoko�æ budynków 10 m,

7) dachy strome, dwu lub wielospadowe, o k¹cie nachylenia
22 � 45°,

8) w przypadku us³ug handlu:

a) maksymalna powierzchnia sprzeda¿y 1500 m2,

b) w strefach wej�ciowych nale¿y urz¹dziæ parkingi dla
rowerów,

9) wymaga siê organizacji miejsc postojowych na terenie
w³asnym inwestora, przyjmuj¹c minimalny wska�nik 1
miejsce postojowe na 50m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug,

10) objêcie terenu zasadami ochrony zabytków archeologicz-
nych, okre�lonymi w §5 pkt 2,

11) dojazd od strony dróg 1KD-Z lub 6KD-D.

§10. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami 1-4E przeznaczonych na infrastrukturê techniczn¹ - elek-
troenergetykê, obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) wymaga siê lokalizacji stacji transformatorowej,

2) dopuszcza siê wprowadzenie zieleni izolacyjnej,

3) w przypadku braku konieczno�ci budowy stacji transfor-
matorowej dopuszcza siê mo¿liwo�æ w³¹czania do terenów
przyleg³ych.

§11. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbo-
lem 1KD-Z przeznaczonym na drogê publiczn¹ - ulicê zbiorcz¹,
obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:
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1) minimalna szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych 20m,
zgodnie z rysunkiem planu,

2) dopuszcza siê odstêpstwa uzasadnione szczegó³owymi
rozwi¹zaniami technicznymi od ustalonych w pkt 1 linii
rozgraniczaj¹cych,

3) dopuszcza siê obs³ugê przylegaj¹cych dzia³ek,

4) wymaga siê, co najmniej jednostronnego chodnika,

5) wymaga siê, co najmniej jednostronnej dwukierunkowej
�cie¿ki rowerowej,

6) dla istniej¹cego drzewostanu wymaga siê konserwacji,
odtwarzania i uzupe³niania ubytków szpalerów i zespo³ów
tymi samymi gatunkami drzew,

7) dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ czynnej ochrony przed
ha³asem � ekranów akustycznych, zieleni izolacyjnej lub
wa³ów ziemnych.

2. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem
2KD-D przeznaczonym na drogê publiczn¹ - ulicê dojazdow¹,
obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych 10 m,

2) naro¿ne �ciêcia przy skrzy¿owaniach drog¹ 1KD-Z 10 m x
10 m oraz z drog¹ 3KD-D 5 m x 5 m,

3) wymaga siê co najmniej jednostronnego chodnika,

4) wprowadzenie zieleni przyulicznej w zale¿no�ci od lokal-
nych uwarunkowañ.

3. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem
3KD-D przeznaczonym na drogê publiczn¹ - ulicê dojazdow¹,
obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych 10 m i 12 m, zgodnie
z rysunkiem planu;

2) naro¿ne �ciêcia przy skrzy¿owaniach 5 m x 5 m,

3) wymaga siê co najmniej jednostronnego chodnika,

4) wprowadzenie zieleni przyulicznej w zale¿no�ci od lokal-
nych uwarunkowañ.

4. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem
4KD-D przeznaczonym na drogê publiczn¹ - ulicê dojazdow¹,
obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych zgodnie z rysunkiem
planu,

2) naro¿ne �ciêcia przy skrzy¿owaniach drog¹ 1KD-Z 10 m x
10 m oraz z drog¹ 3KD-D 5 m x 5 m,

3) wymaga siê co najmniej jednostronnego chodnika,

4) wprowadzenie zieleni przyulicznej w zale¿no�ci od lokal-
nych uwarunkowañ.
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5. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem
5KD-D przeznaczonym na drogê publiczn¹ - ulicê dojazdow¹,
obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych 10 m i 12 m, zgodnie
z rysunkiem planu,

2) naro¿ne �ciêcia przy skrzy¿owaniach drog¹ 1KD-Z 10 m x
10m oraz z drog¹ 3KD-D 5 m x 5 m,

3) wymaga siê co najmniej jednostronnego chodnika,

4) wprowadzenie zieleni przyulicznej w zale¿no�ci od lokal-
nych uwarunkowañ.

6. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem
6KD-D przeznaczonym na drogê publiczn¹ - ulicê dojazdow¹,
obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych 12 m,

2) naro¿ne �ciêcia przy skrzy¿owaniach 10 m x 10 m,

3) wymaga siê co najmniej jednostronnego chodnika,

4) wprowadzenie zieleni przyulicznej w zale¿no�ci od lokal-
nych uwarunkowañ,

5) objêcie terenu zasadami ochrony zabytków archeologicz-
nych, okre�lonymi w §5 pkt 2;

6) dopuszcza siê parkingi przyuliczne.

7. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem
7KD-D przeznaczonym na drogê publiczn¹ - ulicê dojazdow¹,
obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych 10 m,

2) naro¿ne �ciêcia przy skrzy¿owaniach 5 m x 5 m,

3) wymaga siê co najmniej jednostronnego chodnika,

4) wprowadzenie zieleni przyulicznej w zale¿no�ci od lokal-
nych uwarunkowañ,

5) w obrêbie strefy ochronnej stanowiska archeologicznego,
wymaga siê objêcia terenów zasadami ochrony, okre�lo-
nymi w §5 pkt 2.

8. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem
8KD-P przeznaczonym na ci¹g pieszy, obowi¹zuje szeroko�æ w
liniach rozgraniczaj¹cych 3 m.

ROZDZIA£ III

Ustalenia koñcowe

§12. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej we Wrze�ni

(-) Bo¿ena Nowacka
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Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y nr XIX/249/2008

Rady Miejskiej we Wrze�ni
z dnia 16 grudnia 2008 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY MIEJSKIEJ WE WRZE�NI W SPRAWIE: ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO
WY£O¯ONEGO DO PUBLICZNEGO WGL¥DU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO TERENÓW POD BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE I US£UGOWE W REJONIE UL. PADEREWSKIEGO
I ZACHODNIEJ GRANICY MIASTA WRZE�NI

Poz. 443

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 pó�n. zm.) Rada Miejska we Wrze�ni rozstrzyga,
co nastêpuje:

nie uwzglêdnia siê czê�ci uwagi z³o¿onej przez Mariana
Rze�nika w dniu 16.09.2008r. w zakresie opisanym poni¿ej.

Uwaga Pana Mariana Rze�nika sk³ada³a siê z kilku zagad-
nieñ. Wiêkszo�æ postulatów zosta³a uwzglêdniona, jednak¿e
negatywnie ustosunkowano siê do niektórych propozycji.
Poni¿ej przedstawiono uzasadnienie w stosunku do nie-
uwzglêdnionych kwestii:

1) odno�nie czê�ci uwagi w zakresie zmniejszenia minimalnej
szeroko�ci dzia³ki z przyjêtej w projekcie wielko�ci 7,5 m na
6 m � zaproponowana wielko�æ wynika z istniej¹cych w
tym terenie podzia³ów; nie powinien byæ mniejszy z uwagi
do funkcjonalno�æ obiektów w zabudowie szeregowej;
poza tym takie wielko�ci maj¹ za zadanie kszta³towanie

humanistycznych uk³adów zabudowy; celem tego zapisu
jest prawid³owe funkcjonowanie zabudowy mieszkanio-
wej w uk³adzie szeregowym;

2) odno�nie uwagi w zakresie wprowadzenia stawki procento-
wej do wyliczenia op³aty planistycznej w wysoko�ci 0% �
okre�lenie stawki procentowej jest wymogiem art. 15 ust.
2 pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym; równie¿ orzecznictwo s¹dowe, potwierdza taki
obowi¹zek oraz brak mo¿liwo�ci ustalenia tej stawki na 0%.

3) odno�nie uwagi w zakresie zwiêkszenia wska�ników zabu-
dowy � zmniejszanie powierzchni biologicznie czynnej na
terenach mieszkaniowych jest niekorzystne dla zamieszki-
wania, ponadto zieleñ uzupe³niaj¹ca zabudowê mieszka-
niow¹ jest elementem korytarzy ekologicznych ³¹cz¹cych
zwarte kompleksy zadrzewione; w zwi¹zku z tym postano-
wiono uwagê uwzglêdniæ tylko czê�ciowo � w zakresie
zwiêkszenia powierzchni zabudowy.

Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y nr XIX/249/2008

Rady Miejskiej we Wrze�ni
z dnia 16 grudnia 2008 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY MIEJSKIEJ WE WRZE�NI O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI
Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE¯¥ DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH

ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH

Dotyczy: uwag wniesionych do wy³o¿onego do publiczne-
go wgl¹du projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i
us³ugowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy
miasta Wrze�ni

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 pó�n. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591, z pó�n. zm.) i art. 111, ust. 2 pkt 1
ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst
jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z pó�n. zm.) Rada Miejska
we Wrze�ni rozstrzyga, co nastêpuje:

I. Sposób realizacji

Z ustaleñ zawartych w uchwale dotycz¹cej miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wynika, ¿e reali-

zacja zapisanych w nim zadañ z zakresu infrastruktury
technicznej, w tym budowy dróg, kanalizacji, wodoci¹gów,
ci¹gów pieszych, poci¹ga za sob¹ wydatki z bud¿etu gminy
w zakresie realizacji zadañ w³asnych.

II. Zasady finansowania zapisanych w planie inwestycji z
zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ
w³asnych gminy, zgodnie z przepisami o finansach publicz-
nych. �ród³a finansowania � inwestycje z zakresu infrastruk-
tury technicznej i komunikacji wyszczególnione w punkcie
I, objête realizacj¹ z tytu³u sporz¹dzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego bêd¹ finansowane z bu-
d¿etu gminy, kredytów, funduszy unijnych, przy udziale
inwestorów zewnêtrznych w oparciu o ustawê z dnia 26
listopada 1998 r. o finansach publicznych i przy uwzglêdnie-
niu horyzontu czasowego dla poszczególnych zadañ i spo-
sobu ich realizacji. Wykaz inwestycji nale¿¹cych do zadañ
w³asnych gminy jest materia³em do formu³owania zadañ
wieloletniego planu inwestycyjnego gminy.


