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UCHWAŁA NR XIV/98/2011 RADY GMINY LIPNO 

 z dnia 25 października 2011 r. 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 
marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 6 ust. 3 
ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rol-
nym (Dz. U. z 2006 roku Nr 136, poz. 969 ze zmiana-
mi) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzćdu Sta-
tystycznego z dnia 19 października 2011 roku w 
sprawie ċredniej ceny skupu żyta za okres pierw-
szych trzech kwartałów 2011 roku Rada Gminy Lipno 
uchwala 

§ 1. Ċrednią cenć skupu żyta za 1 dt, przyjmowaną 
jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie 
gminy, obniża sić do kwoty 40,00 złotych. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi Gmi-
ny Lipno. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa 
Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2012 roku. 

 
 Przewodniczący 

Rady Gminy Lipno: 
(-) Czesław Fedyk 
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UCHWAŁA NR XII/96/2011 RADY MIASTA I GMINY WRONKI 

 z dnia 26 października 2011 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wronki 

w rejonie ulic Sierakowskiej i Powstańców Wielkopolskich 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 80, poz. 717 ze zm.) Rada Miasta i Gminy 
Wronki uchwala, co nastćpuje:  

 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Uchwala sić zmianć miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Wronki 
w rejonie ulic Sierakowskiej i Powstaĉców Wiel-
kopolskich, po stwierdzeniu zgodnoċci przyjćtych 
rozwiązaĉ z ustaleniami Studium uwarunkowaĉ i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Wronki (Uchwała Nr XLIII/325/2010 
Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 30.06.2010 r.), 
zwaną dalej „planem”. 

2. Zmiana planu dotyczy całej zmiany miej-
scowego planu ogólnego zagospodarowania prze-
strzennego miasta Wronki w rejonie ulicy Siera-
kowskiej i Powstaĉców Wlkp., przyjćtej Uchwałą 
Nr XXXV/308/2002 Rady Miasta i Gminy Wronki z 
dnia 26 kwietnia 2002 r.  

3. Zmiana planu obejmuje obszar zabudowy 
mieszkaniowo – usługowej zlokalizowany we 

Wronkach, w rejonie ulic Sierakowskiej i Powstaĉ-
ców Wielkopolskich, o powierzchni około 1,9 ha, 
zgodnie z rysunkiem planu. 

4. Granice obszaru objćtego zmianą planu 
stanowią: 

1) od strony północnej: działki nr 1837/2, 
1837/3, 1892/2, 1891, 1890/2, 1889/2, 
1889/1, 1858; 

2) od strony wschodniej: działki nr 1884, 1887, 
czćċć działki nr 1888, działki nr 1899, 1902; 

3) od strony południowej: działka nr 1949 – 
teren PKP; 

4) od strony zachodniej: działki nr 1821, 1823, 
1825/2, czćċci działek nr 1827/1, 1828, dział-
ki nr 1831, 1832, 1833/3. 

5. Integralnymi czćċciami uchwały są: 
1) rysunek planu, w skali 1:500, stanowiący 

załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały; 
2) rozstrzygnićcie Rady Miasta i Gminy 

Wronki o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu planu, stanowiące załącznik Nr 2 
do niniejszej uchwały; 

3) rozstrzygnićcie Rady Miasta i Gminy 
Wronki o sposobie realizacji zapisanych w 
planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadaĉ wła-
snych gminy oraz zasady ich finansowania, 
zgodnie z przepisami o finansach publicz-
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nych, stanowiące załącznik Nr 3 do niniej-
szej uchwały. 

 
§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy 
przez to rozumieć linić okreċlającą naj-
mniejszą odległoċć, w jakiej mogą sić znaj-
dować budynki od linii rozgraniczającej te-
ren; 

2) działce - należy przez to rozumieć działkć 
budowlaną w rozumieniu przepisów o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym; 

3) szyldzie – należy przez to rozumieć ozna-
czenie jednostki organizacyjnej lub przed-
sićbiorcy, ich siedzib lub miejsc wykony-
wania działalnoċci; 

4) usługach – należy przez to rozumieć do-
wolną działalnoċć usługową wyszczegól-
nioną w PKD i EKD, z ograniczeniem, że za-
kres dostćpnych usług na danym terenie 
może być w niniejszej uchwale ogranicza-
ny, szczególnie w odniesieniu do działalno-
ċci, mogącej znacząco oddziaływać na ċro-
dowisko; 

5) uciążliwoċci dla ċrodowiska - należy przez 
to rozumieć zjawiska fizyczne lub stany 
powodujące przekroczenie standardów ja-
koċci ċrodowiska, okreċlonych w przepi-
sach odrćbnych poza terenem do którego 
inwestor posiada tytuł prawny; 

6) obsłudze komunikacyjnej – należy przez to 
rozumieć dostćp do terenu z drogi publicz-
nej dla ruchu pieszego, rowerowego i sa-
mochodowego, 

7) maksymalnej wysokoċci budynku - należy 
przez to rozumieć wysokoċć liczoną od po-
ziomu terenu przy najniżej położonym wej-
ċciu do budynku, do poziomu kalenicy przy 
dachach dwuspadowych lub wielospado-
wych lub najwyższego punktu ċcian ze-
wnćtrznych przy dachach płaskich. 

 
Rozdział 2 

Przepisy szczegółowe 

§ 3. Ustala sić nastćpujące przeznaczenia terenów: 
1) tereny zabudowy mieszkaniowo –

usługowej, o którym mowa w § 8, ozna-
czone na rysunku symbolem: MN/U; 

2) tereny wód powierzchniowych, oznaczo-
nych na rysunku symbolem Ws; 

3) teren infrastruktury technicznej – teren 
elektroenergetyki, o którym mowa w §9 i 
§10 pkt 6, oznaczony na rysunku symbolem 
EE. 

 
§ 4. W zakresie ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego ustala sić: 

1) obowiązek sytuowania zabudowy, zgodnie 
z wyznaczonymi na rysunku nieprzekra-
czalnymi liniami zabudowy; 

2) dopuszczenie przekroczenia wyznaczonych 
linii zabudowy przez takie elementy jak: 
dojċcia, dojazdy, elementy małej architek-
tury; 

3) w przypadku dachów dwu–lub wielospa-
dowych obowiązek sytuowania kalenicy w 
sposób równoległy lub prostopadły do uli-
cy Sierakowskiej lub Powstaĉców Wlkp.; 

4) zakaz lokalizacji nadziemnych sieci infra-
struktury technicznej, z wyjątkiem dopusz-
czonych planem; 

5) dopuszczenie umieszczania szyldów o 
maksymalnej łącznej powierzchni nieprze-
kraczającej 2 m2 na jednej nieruchomoċci 
wyłącznie na elewacji budynku na wysoko-
ċci kondygnacji parteru oraz na ogrodze-
niach; 

6) obowiązek stosowania ogrodzeĉ wyłącznie 
ażurowych, z wyłączeniem betonowych, 
z dopuszczeniem podmurówki, uzupełnio-
nych pnączami lub żywopłotem; 

7) obowiązek stosowania stonowanej kolory-
styki na elewacjach budynków, z wyłącze-
niem jaskrawych barw. 

 
§ 5. W zakresie ochrony ċrodowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego ustala sić: 

1) nakaz zagospodarowania czćċci biologicz-
nie czynnej, poprzez wykonanie nasadzeĉ 
rodzimych gatunków roċlin, charaktery-
stycznych dla ċrodowiska; 

2) zakaz lokalizacji przedsićwzićć, mogących 
zawsze znacząco oddziaływać na ċrodowi-
sko, wymagających sporządzenia raportu o 
oddziaływaniu przedsićwzićcia na ċrodo-
wisko, w rozumieniu przepisów odrćbnych 
oraz mogących powodować uciążliwoċci 
dla ċrodowiska, z wyjątkiem dopuszczo-
nych w przepisach niniejszej uchwały; 

3) nakaz rekultywacji terenu, zgodnie z prze-
pisami odrćbnymi, w przypadku stwier-
dzenia zanieczyszczenia gleby lub ziemi, 
albo niekorzystnego przekształcenia natu-
ralnego ukształtowania; 

4) usuwanie nadmiaru mas ziemnych, po-
wstałych podczas prac budowlanych, w 
oparciu o przepisy odrćbne; 

5) obowiązek prowadzenia gospodarki odpa-
dami na zasadach okreċlonych w przepi-
sach odrćbnych oraz w gminnym planie 
gospodarki odpadami; 

6) zakaz emisji zanieczyszczeĉ ponad poziom 
okreċlony przepisami odrćbnymi; 

7) koniecznoċć zachowania dopuszczalnych 
poziomów hałasu w projektowanym tere-
nie MN/U, który stanowi teren przeznaczo-
ny na cele mieszkalno–usługowe, o którym 
mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo Ochrony Ċrodowiska;  
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8) obowiązek stosowania ċrodków technicz-
nych, technologicznych lub organizacyj-
nych ograniczających emisjć hałasu komu-
nikacyjnego (np. ekrany akustyczne), w ce-
lu zapewnienia dopuszczalnych poziomów 
hałasu w ċrodowisku na terenach chronio-
nych akustycznie, w przypadku wystąpienia 
przekroczenia dopuszczalnych norm, 

9) dopuszczenie stosowania indywidualnych 
systemów grzewczych, w źródłach wytwa-
rzania energii w celach grzewczych i tech-
nologicznych należy stosować paliwa cha-
rakteryzujące sić niskimi wskaźnikami emi-
syjnymi, takie jak: paliwa płynne, gazowe i 
stałe, np. biomasa, drewno oraz alterna-
tywne źródła energii. 

 
§ 6. 1. Z uwagi na położenie terenu objćtego zmia-
ną planu na terenie zabytkowego układu urbani-
stycznego, wpisanego do rejestru zabytków na 
podstawie decyzji Wielkopolskiego Wojewódzkie-
go Konserwatora Zabytków w Poznaniu z dnia 16 
marca 2007 r. pod nr rejestru 476/Wlkp./A, należy 
każdorazowo przed uzyskaniem pozwolenia na 
budowć wystąpić do Wojewódzkiego Urzćdu 
Ochrony Zabytków o wydanie pozwolenia na pro-
wadzenie prac na terenie zabytkowego układu 
urbanistycznego i uzgodnić z WWKZ projekt inwe-
stycji. 

2. Dla ochrony dziedzictwa kulturowego usta-
la sić obowiązek prowadzenia prac archeologicz-
nych podczas wykonywania niniejszej uchwały. 

 
§ 7. Nie okreċla sić wymagaĉ wynikających 
z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, ze 
wzglćdu na niewystćpowanie ich na obszarze 
planu. 
 
§ 8. Dla terenów zabudowy mieszkaniowo–
usługowej, opisanej symbolem MN/U ustala sić: 

1) dopuszczenie budowy: 
a) budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 

usługowych, mieszkalno – usługowych, 
gospodarczych, garażowych, 

b) dopuszczenie budowy zespołów budyn-
ków, złożonych z autonomicznych czćċci, 
położonych na równych lub różnych po-
ziomach, z których każda czćċć z osobna 
musi spełniać warunki okreċlone niniejszą 
uchwałą, 

c) kondygnacji podziemnych, pod warun-
kiem, że ich budowa nie doprowadzi do 
zanieczyszczenia ċrodowiska gruntowo – 
wodnego oraz destabilizacji stosunków 
wodnych, powodując ich niekorzystne od-
działywanie na statecznoċć gruntów; 

d) urządzeĉ budowlanych, dojċć, dojazdów i 
obiektów małej architektury; 

2) w zakresie wymaganych parametrów i 
wskaźników kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu ustala sić: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy, zgodnie z 
rysunkiem, w odległoċci 10 m od linii roz-

graniczającej teren objćty zmianą planu z 
terenem PKP, 

b) maksymalną powierzchnić zabudowy, li-
czoną po zewnćtrznym obrysie ċcian bu-
dynków: 

- dla budynków mieszkalnych jednorodzin-
nych – 200 m2, 

- dla budynków usługowych – 400 m2, 
- dla budynków garażowych i gospodar-

czych – 100 m2, 
c) maksymalną wysokoċć budynku: 
- 2 kondygnacje nadziemne, 
- maksymalna wysokoċć budynku do 12 m, 
- zakaz sytuowania budynków o wyższym 

poziomie usytuowania parteru niż +0,80 m; 
d) dach: 
- płaski o kącie nachylenia max 15°, dwu lub 

wielospadowy o kącie nachylenia 20° – 45°, 
- w przypadku dachu o kącie nachylenia 20° 

– 45° obowiązek pokrycia dachówką cera-
miczną; 

e) minimalną powierzchnić biologicznie 
czynną w zagospodarowaniu działki 25%. 

3) minimalna powierzchnia wydzielanych 
działek na terenie MN/U - 600 m2;  

4) dopuszczenie lokalizacji budynków usłu-
gowych i usługowo–mieszkalnych na wić-
cej niż jednej działce budowlanej; 

5) nakaz wyznaczenia co najmniej jednego 
miejsca parkingowego, przypadającego na 
1 budynek mieszkalny jednorodzinny oraz 
nakaz wyznaczenia co najmniej jednego 
miejsca parkingowego przypadającego na 
100 m2 powierzchni przeznaczonej pod 
usługi. 

 
§ 9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji ustala sić: 

1) zakaz budowy nowych systemów komuni-
kacji; 

2) nakaz obsługi komunikacyjnej terenów 
oznaczonych symbolem MN/U, EE tylko 
poprzez obecnie istniejące i użytkowane 
zjazdy; 

3) w przypadku wtórnych podziałów nieru-
chomoċci dla nowo wydzielonych działek, 
należy zapewnić dostćp do drogi publicznej 
tylko poprzez obecnie istniejące i użytko-
wane zjazdy; 

4) zakazuje sić lokalizacji nowych zjazdów z 
dróg publicznych. 

 
§ 10. W zakresie okreċlenia zasad modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów infrastruktury 
technicznej ustala sić: 

1) dopuszczenie robót budowlanych w zakre-
sie przebudowy sieci infrastruktury tech-
nicznej, w tym w szczególnoċci dla: sieci 
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej, elektroenergetycznej, gazowej, 
telekomunikacyjnej; 
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2) powiązania sieci infrastruktury technicznej 
z układem zewnćtrznym oraz zapewnienie 
dostćpu do sieci, zgodnie z przepisami od-
rćbnymi; 

3) lokalizacjć nowych sieci uzbrojenia tech-
nicznego na terenie MN/U; 

4) dopuszczenie na całym terenie objćtym 
planem lokalizacji inwestycji celu publicz-
nego z zakresu łącznoċci publicznej w ro-
zumieniu przepisów odrćbnych, w tym sta-
cji bazowych telefonii komórkowej; 

5) zaopatrzenie w energić elektroenergetycz-
ną z sieci elektroenergetycznej; 

6) lokalizacjć stacji transformatorowej 15/0,4 
kV na terenie oznaczonym na rysunku pla-
nu symbolem E/E;  

7) zaopatrzenie w wodć przeznaczoną do spo-
życia oraz na cele socjalno-bytowe wyłącz-
nie z sieci wodociągowej, na zasadach 
okreċlonych przez dysponenta sieci; 

8) odprowadzenie ċcieków komunalnych do 
sieci kanalizacji sanitarnej, na zasadach 
okreċlonych przez dysponenta sieci; 

9) w zakresie sieci kanalizacji deszczowej: 
a) odprowadzenie wód opadowych do sieci 

kanalizacji deszczowej, 
b) w przypadku braku możliwoċci przyłącze-

nia sić do sieci kanalizacji deszczowej, do-
puszcza sić odprowadzenie wód opado-
wych na teren własny, zgodnie z przepisa-
mi odrćbnymi, 

c) dopuszcza sić odprowadzenie wód opado-
wych z terenów przyległych do budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych bezpoċred-
nio do gruntu. 

 
§ 11. Okreċla sić dla całego obszaru objćtego pla-
nem sposób zagospodarowania terenów lub 

obiektów podlegających ochronie, w sposób opi-
sany w §6. 
 
§ 12. Szczegółowe warunki scalania i podziałów 
nieruchomoċci zgodnie z przepisami odrćbnymi. 
 
§ 13. Plan nie przewiduje innych, niż wynikające z 
przepisów odrćbnych, szczególnych warunków 
zagospodarowania terenów oraz ograniczeĉ w ich 
użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy. 
 
§ 14. Nie ustala sić sposobów tymczasowego za-
gospodarowania, urządzania i użytkowania tere-
nów. 

Rozdział 3 
Przepisy końcowe 

§ 15. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym ustala sić 25% stawkć, stanowiącą 
podstawć okreċlenia jednorazowej opłaty z tytułu 
wzrostu wartoċci nieruchomoċci. 
 
§ 16. Traci moc Uchwała Nr XXXV/308/2002 Rady 
Miasta i Gminy Wronki z dnia 26 kwietnia 2002 r. 
w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego 
zagospodarowania przestrzennego miasta Wronki 
w rejonie ulicy Sierakowskiej i Powstaĉców Wlkp. 
 
§ 17. Wykonanie uchwały powierza sić Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Wronki. 
 
§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Wo-
jewództwa Wielkopolskiego. 
 

Przewodniczący Rady 
(-) Ryszard Firlet 
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