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Załącznik 
do uchwały nr V/27/2011 

Rady Gminy Wapno 
z dnia 29 kwietnia 2011 r. 

 

Lista inkasentów wyznaczonych do poboru opłaty 
od posiadania psów na terenie poszczególnych so-
łectw: 

1) Aleksandrowo – Szymczyk Jerzy 
2) Graboszewo – Nowakowski Andrzej 
3) Rusiec –Szprejda Walenty 

4) Podolin – Frasz Mariola 
5) Stołćďyn – Urban Agnieszka 
6) Wapno Południe – Wlizło Sławomir 
7) Wapno - Pietrowski Andrzej 
8) Komasin – Komasa Stanisław 
9) Srebrna Góra – Antkowiak Janusz 
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UCHWAŁA NR V/65/2011 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI 

 z dnia 9 maja 2011 r. 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkaniowe 

i usługi rzemiosła w rejonie ulic Sokołowskiej i Łokietka we Wrześni i Gutowie Małym. 

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. Uchwala sić miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego terenu pod budownictwo 
mieszkaniowe i usługi rzemiosła w rejonie ulic 
Sokołowska i Łokietka we Wrzeċni i Gutowie Ma-
łym, zwany dalej „planem", po stwierdzeniu jego 
zgodnoċci ze studium uwarunkowaĉ i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Wrze-
ċnia, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej we 
Wrzeċni nr IX/108/99 z dnia 27.07.1999 r., ze zmia-
nami: uchwała Nr XI/99/03 z dnia 09.07.2003 r., 
oraz uchwała nr XIV/190/2008 z dnia 15.05.2008 r. 

2. Plan obejmuje obszary w obrćbie miasta 
Wrzeċni i w obrćbie wsi Gutowo Małe. 

3. Granice obszaru objćtego planem okreċlo-
ne są na rysunku planu. 

4. Powierzchnia obszaru objćtego planem 
obejmuje obszar 30,03 ha 

5. Integralnymi czćċciami uchwały są: 
1) załącznik Nr 1 - rysunek planu, opracowany 

w skali 1:1000 i zatytułowany „Miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego te-
renu pod budownictwo mieszkaniowe 
i usługi rzemiosła w rejonie ulic Sokołow-
skiej i Łokietka we Wrzeċni i Gutowie Ma-
łym”, stanowiący czćċć graficzną planu, 
zwany dalej „rysunkiem planu"; 

2) rozstrzygnićcie Rady Miejskiej w sprawie 
rozpatrzenia uwag wniesionych do projek-
tu planu, stanowiące załącznik Nr 2; 

3) rozstrzygnićcie Rady Miejskiej o sposobie 
realizacji zapisanych w planie inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, nale-
ďących do zadaĉ własnych gminy oraz za-
sadach ich finansowania, stanowiące za-
łącznik Nr 3. 

 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1) budowli słuďącej reklamie - naleďy przez to 

rozumieć wolno stojące trwałe związane 
z gruntem urządzenie reklamowe, które nie 
jest budynkiem lub obiektem małej archi-
tektury w rozumieniu ustawy – Prawo bu-
dowlane; 

2) działce budowlanej - naleďy przez to rozu-
mieć działkć budowlaną w rozumieniu 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym; 

3) infrastrukturze technicznej – naleďy przez to 
rozumieć wybudowane pod ziemią, na 
ziemi albo nad ziemią sieci lub urządzenia 
wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, 
elektryczne, gazowe i telekomunikacyjne, 
zgodnie z przepisami odrćbnymi; 

4) kondygnacji w poddaszu uďytkowym - na-
leďy przez to rozumieć kondygnacjć nad-
ziemną uďytkową, która wykonana jest 
w dachu spadowym w rozumieniu rozpo-
rządzenia Ministra infrastruktury w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy - naleďy 
przez to rozumieć linić wyznaczoną na ry-
sunku planu, poza którą nie wolno wypro-
wadzać zabudowy; 

6) symbolu przeznaczenia - naleďy przez to ro-
zumieć numeryczne i literowe albo tylko li-
terowe oznaczenie poszczególnych tere-
nów okreċlające ich przeznaczenie podsta-
wowe lub przeznaczenie uzupełniające; 
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7) terenie – naleďy przez to rozumieć obszar, 
wyznaczony liniami rozgraniczającymi oraz 
okreċlony symbolem terenu zgodnie 
z rysunkiem planu; 

8) usługach nieuciąďliwych - naleďy przez to 
rozumieć usługi, które nie naleďą do przed-
sićwzićć mogących zawsze znacząco od-
działywać na ċrodowisko w rozumieniu 
przepisów odrćbnych; 

9) usługach uciąďliwych - naleďy przez to ro-
zumieć usługi zaliczane do przedsićwzićć 
mogących zawsze znacząco oddziaływać 
na ċrodowisko w rozumieniu przepisów 
odrćbnych; 

10) zieleni izolacyjnej - naleďy przez to rozu-
mieć obszar nasadzeĉ gatunkami drzew 
i krzewów zimozielonych o odpowiedniej 
zwartoċci w układzie wielopićtrowym 
i wielorzćdowym, mający spełniać funkcje 
ochronne w rozumieniu ustawy Prawo 
ochrony ċrodowiska; 

11) zječdzie indywidualnym - naleďy przez to 
rozumieć dojazd do posesji w rozumieniu 
przepisów ustawy o drogach publicznych. 

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

1) granice obszaru objćtego planem; 
2) przeznaczenie terenu; 
3) linie rozgraniczające tereny o róďnym prze-

znaczeniu i róďnych zasadach zagospoda-
rowania; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
5) klasyfikacja dróg. 

2. Nastćpujące oznaczenia graficzne na ry-
sunku planu mają charakter informacyjny: 

1) przebieg projektowanych elementów sieci 
infrastruktury technicznej; 

2) strefy ograniczonego uďytkowania od sieci 
i urządzeĉ elektroenergetycznych i kabla te-
lekomunikacyjnego; 

3) strefa bezpieczeĉstwa dla rurociągów naf-
towych; 

4) granice administracyjne miasta Wrzeċni. 
 
§ 4. Na obszarze objćtym planem ustala sić nastć-
pujące przeznaczenie terenów: 

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

2) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej i usług rzemiosła, oznaczone na ry-
sunku planu symbolami 1MN/UR, 2MN/UR; 

3) Tereny dróg publicznych klasy drogi lokal-
nej, oznaczone na rysunku planu symbo-
lami 01KD-L, 02KD-L, 03KD-L; 

4) Tereny dróg publicznych klasy drogi dojaz-
dowej, oznaczone na rysunku planu sym-
bolami 01KD-D, 02KD-D, 03KD-D, 04KD-D, 
05KD-D; 

5) Tereny infrastruktury technicznej - elektro-
energetyki, oznaczone na rysunku planu 
symbolami 1E, 2E, 3E, 4E, 5E; 

6) Tereny zieleni nieurządzonej, oznaczone na 
rysunku planu symbolem ZE; 

7) Tereny upraw rolnych, oznaczone na ry-
sunku planu symbolami 1R, 2R. 

 
§ 5. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

1) ustala sić nakaz: 
a) lokalizacji nowej zabudowy zgodnie 

z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, 
okreċlonymi na rysunku planu, 

b) realizacji nowego zagospodarowania tere-
nu z zachowaniem wysokich walorów este-
tycznych, architektonicznych 
i przestrzennych, 

c) zachowania istniejącego wartoċciowego 
zadrzewienia w maksymalnym stopniu. 

2) ustala sić zakaz lokalizacji 
a) budynków w granicy dla działek niebćdą-

cych jedną własnoċcią, 
b) obiektów wysokich i wysokoċciowych 

w rozumieniu ustawy – Prawo budowlane 
z wyjątkiem inwestycji celu publicznego 
z zakresu łącznoċci publicznej, jeďeli taka 
inwestycja jest zgodna z przepisami odrćb-
nymi, 

c) budowli słuďących reklamie i reklam 
w obszarze dróg publicznych, 

d) budowli słuďących reklamie i reklamy 
w postaci szyldów, z wyjątkiem terenów 
MN/UR. 

3) dopuszcza sić lokalizacjć obiektów budow-
lanych w granicy lub w zbliďeniu do niej 
z zachowaniem odległoċci wynikających 
z ustawy - Prawo budowlane i warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie, w stosunku do 
granicy własnoċci dla nieruchomoċci grun-
towej stanowiącej jedną własnoċć 
a składającej sić z kilku sąsiadujących ze 
sobą działek. 

 
§ 6. W zakresie zasad ochrony ċrodowiska, przyro-
dy i krajobrazu kulturowego ustala sić: 

1) zakaz lokalizacji przedsićwzićć mogących 
zawsze znacząco oddziaływać na ċrodowi-
sko okreċlonych w przepisach odrćbnych, 
z wyjątkiem lokalizacji przedsićwzićć inwe-
stycji celu publicznego; 

2) do czasu wybudowania kanalizacji sanitar-
nej stosowanie szczelnych zbiorników bez-
odpływowych, z których ċcieki bćdą sys-
tematycznie wywoďone przez koncesjono-
wanego przewočnika do oczyszczalni ċcie-
ków, zgodnie z przepisami odrćbnymi; 

3) ochronć powierzchni ziemi, powietrza 
i wód zgodnie z przepisami odrćbnymi; 

4) wszelkie oddziaływania na ċrodowisko wy-
nikające z realizacji ustaleĉ planu nie mogą 
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powodować przekroczenia standardów ja-
koċci ċrodowiska, okreċlonych przepisami 
odrćbnymi, poza terenem do którego in-
westor posiada tytuł prawny; 

5) zastosowanie zabezpieczeĉ i szczelnych 
nawierzchni przeznaczonych dla postoju 
i prowadzenia ruchu kołowego przed infil-
tracją zanieczyszczeĉ wód opadowych do 
ċrodowiska gruntowo-wodnego i odpro-
wadzenie ċcieków z tych nawierzchni do 
kanalizacji deszczowej po uprzednim pod-
czyszczeniu do standardów wymaganych 
przepisami odrćbnymi; 

6) gromadzenie i segregacjć odpadów w 
przystosowanych do tego celu pojemni-
kach usytuowanych w wyznaczonym miej-
scu na terenie posesji oraz zagospodaro-
wanie ich zgodnie z gminnym planem go-
spodarki odpadami i w sposób zabezpie-
czający ċrodowisko gruntowo-wodne przed 
zanieczyszczeniem zgodnie z przepisami 
odrćbnymi; 

7) dopuszczenie zagospodarowania mas 
ziemnych usuwanych lub przemieszcza-
nych w wyniku realizacji ustaleĉ planu pod 
warunkiem, ďe ich zastosowanie nie spo-
woduje przekroczeĉ wymaganych standar-
dów jakoċci gleby i ziemi, o których mowa 
w przepisach odrćbnych; 

8) zagospodarowanie zielenią wszystkich po-
wierzchni wolnych od utwardzenia; 

9) na terenach zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej 1MN i 5MN od strony rowu 
ustala sić obowiązek nasadzenia szeregu 
drzew i zrealizowania pasa zieleni o szero-
koċci 5 m; 

10) realizacja inwestycji wymaga szczegóło-
wego rozpoznania geotechnicznych warun-
ków posadowienia fundamentów obiektów 
budowlanych; 

11) wskazuje sić, ďe tereny 1MN, 2MN, 3MN, 
4MN, 5MN, 6MN naleďą do terenów, dla 
których obowiązują dopuszczalne poziomy 
hałasu jak dla terenów zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej, zgodnie z przepi-
sami odrćbnymi; 

12) wskazuje sić, ďe tereny 1MN/UR, 2MN/UR 
naleďą do terenów, dla których obowiązują 
dopuszczalne poziomy hałasu jak dla tere-
nów mieszkaniowo-usługowych, zgodnie 
z przepisami odrćbnymi; 

13) zachowanie dopuszczalnych poziomów ha-
łasu w ċrodowisku i komfortu akustyczne-
go w budynkach spoczywa na inwestorach 
i właċcicielach budynków zgodnie z przepi-
sami odrćbnymi; 

14) do wytworzenia energii dla celów grzew-
czych naleďy stosować paliwa płynne, ga-
zowe i stałe charakteryzujące sić niskimi 
wskačnikami emisji lub alternatywne čródła 
energii – energia wiatru, słoĉca 
i geotermalna. 

§ 7. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
ustala sić nadzór archeologiczny podczas wyko-
nywania robót ziemnych związanych z zagospoda-
rowaniem działki, w zakresie ustalonym z właċci-
wym organem ochrony zabytków, zgodnie z prze-
pisami odrćbnymi. 
 
§ 8. W zakresie wymagaĉ wynikających z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych dopuszcza 
sić lokalizowanie obiektów małej architektury. 
 
§ 9. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej, oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN 6MN, ustala sić: 

1) przeznaczenie terenu: 
a) podstawowe: tereny zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej wolnostojącej 
z zielenią towarzyszącą, 

b) uzupełniające: usługi nieuciąďliwe; 
2) dopuszcza sić lokalizacjć: 
a) jednego budynku mieszkalnego jednoro-

dzinnego wolnostojącego na działce, 
b) jednego budynku garaďowo-

gospodarczego na działce, 
c) jednego lokalu usługowego w budynku 

mieszkalnym, 
d) dojċć i dojazdów związanych z funkcją te-

renu oraz dojazdów przeciwpoďarowych, 
e) małej architektury i oċwietlenia terenu, 
f) na terenie 2MN dla działki nr 244/8: zabu-

dowy usługowej; 
3) szczegółowe warunki, zasady i standardy 

zagospodarowania terenu: 
a) dopuszcza sić remonty, modernizacjć lub 

rozbudowć zabudowy istniejącej zgodnie 
z zapisami niniejszej uchwały i moďliwoċcią 
realizacji w tym przypadku dachów pła-
skich, 

b) maksymalna sumaryczna powierzchnia za-
budowy – do 30% powierzchni działki, 

c) obowiązek zachowania – 60% powierzchni 
działki w postaci terenów zieleni, 

d) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie 
z rysunkiem planu, 

e) minimalna szerokoċć frontu działki – 20 m, 
f) powierzchnia działki dla zabudowy wolno-

stojącej – od 700 do 1200 m2, 
g) na terenach 1MN, 2MN i 4MN dla istnieją-

cych działek niespełniających warunków 
okreċlonych w pkt. e) i f) dopuszcza sić re-
alizacjć zabudowy bličniaczej zgodnie 
z przepisami odrćbnymi, 

h) zakaz realizowania budynku garaďowo-
gospodarczego wolnostojącego od strony 
granicy działki z terenami dróg publicz-
nych, 

i) budynek garaďowo-gospodarczy moďe być 
zblokowany z budynkiem mieszkalnym lub 
jako pomieszczenie wbudowane, 

j) dopuszcza sić realizacjć budynków gara-
ďowo-gospodarczych bličniaczych na grani-
cy działek sąsiadujących ze sobą, 
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k) dopuszcza sić realizacjć lokalu usługowego 
tylko w parterze zabudowy mieszkaniowej, 

l) powierzchnia uďytkowa lokalu usługowego 
nie moďe przekraczać 25% powierzchni 
uďytkowej budynku mieszkalnego oraz nie 
moďe być wićksza niď 120m2, 

ł) na działce nr 244/8 maksymalny udział 
funkcji usługowej w całkowitej powierzchni 
zabudowy nie moďe przekroczyć 40%, 

m) ogrodzenie działki budowlanej od strony 
dróg publicznych musi być wykonane jako 
aďurowe z przeċwitami na minimalnie 50% 
powierzchni, wysokoċć ogrodzenia do 160 
cm, 

n) zakaz wykonywania ogrodzeĉ z prefabryka-
tów betonowych i materiałów odpado-
wych, dopuszcza sić brak ogrodzenia na 
całej długoċci frontu działki lub na frag-
mencie, dla zorganizowania np.: stanowisk 
postojowych, dojċcia do budynku, itp., 

o) zakaz składowania jakichkolwiek odpadów, 
lokalizowania składowisk pojazdów, skła-
dów złomu, z wyjątkiem pojemników na 
odpady komunalne i przewidzianych do 
segregacji odpadów; 

4) szczegółowe warunki, zasady i standardy 
zabudowy: 

a) wysokoċć zabudowy budynków mieszkal-
nych – jedna kondygnacja podziemna, 
dwie nadziemne, w tym poddasze uďytko-
we, 

b) maksymalna wysokoċć zabudowy miesz-
kaniowej do kalenicy – 10 m, 

c) obowiązują dachy dwu lub wielospadowe 
o nachyleniu połaci od 30 do 45 stopni, 

d) obiekty garaďowo-gospodarcze jednokon-
dygnacyjne o nachyleniu połaci dachu 
wićkszym od 25 stopni, 

e) maksymalna wysokoċć zabudowy garaďo-
wo-gospodarczej – 5 m, 

f) główne połacie dachu na jednym obiekcie 
budowlanym muszą mieć jednakowy spa-
dek, 

g) kierunek głównej kalenicy dachu na bu-
dynku mieszkalnym równoległy do kierun-
ku linii zabudowy dla działek w szeregu 
i równoległy lub prostopadły do linii zabu-
dowy dla działek naroďnikowych, 

h) poziom parteru nie moďe być zlokalizowa-
ny wyďej niď 90 cm powyďej gruntu 
w miejscu realizacji głównego wejċcia lub 
wjazdu do budynku. 

 
§ 10. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej i usług rzemiosła, oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami 1MN/UR, 2MN/UR, ustala 
sić: 

1) przeznaczenie terenu: 
a) podstawowe: tereny zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej wolnostojącej i 
usług rzemiosła z zielenią towarzyszącą, 

b) uzupełniające: tereny istniejącej zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) dopuszcza sić lokalizacjć: 
a) jednego budynku mieszkalnego jednoro-

dzinnego wolnostojącego na działce, 
b) jednego budynku garaďowo- gospodarcze-

go na działce, 
c) jednego budynku usługowego na działce, 
d) dojċć i dojazdów związanych z funkcją te-

renu oraz dojazdów przeciwpoďarowych, 
e) dla terenu 1MN/UR dopuszcza sić lokaliza-

cjć zjazdów indywidualnych, 
f) małej architektury i oċwietlenia terenu; 
3) szczegółowe warunki, zasady i standardy 

zagospodarowania terenu: 
a) dopuszcza sić remonty, modernizacjć lub 

rozbudowć zabudowy mieszkaniowej ist-
niejącej zgodnie z zapisami niniejszej 
uchwały, 

b) maksymalna sumaryczna powierzchnia za-
budowy – do 30% powierzchni działki, 

c) obowiązek zachowania – 60% powierzchni 
działki w postaci terenów zieleni, 

d) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie 
z rysunkiem planu, 

e) minimalna szerokoċć frontu działki – 30 m, 
f) minimalna powierzchnia działki dla zabu-

dowy wolnostojącej – 1000 m2, 
g) zakaz realizowania budynku garaďowo-

gospodarczego wolnostojącego od strony 
granicy działki z terenami dróg publicz-
nych, 

h) budynek garaďowo-gospodarczy moďe być 
zblokowany z budynkiem mieszkalnym lub 
jako pomieszczenie wbudowane, 

i) dopuszcza sić realizacjć budynków gara-
ďowo-gospodarczych bličniaczych na grani-
cy działek sąsiadujących ze sobą, 

j) dopuszcza sić realizacjć budynku usługo-
wego jako pomieszczenia wbudowanego 
w budynek mieszkalny, 

k) ogrodzenie działki budowlanej od strony 
dróg publicznych musi być wykonane jako 
aďurowe z przeċwitami na minimalnie 50% 
powierzchni, wysokoċć ogrodzenia do 160 
cm, 

l) zakaz wykonywania ogrodzeĉ z prefabryka-
tów betonowych i materiałów odpado-
wych, dopuszcza sić brak ogrodzenia na 
całej długoċci frontu działki lub na frag-
mencie, dla zorganizowania np.: stanowisk 
postojowych, dojċcia do budynku, itp., 

ł) zakaz prowadzenia działalnoċci produkcyj-
nej, 

m) zakaz składowania jakichkolwiek odpadów, 
lokalizowania składowisk pojazdów, skła-
dów złomu, z wyjątkiem pojemników na 
odpady komunalne i przewidzianych do 
segregacji odpadów; 

4) szczegółowe warunki, zasady i standardy 
zabudowy: 

a) wysokoċć zabudowy budynków mieszkal-
nych – jedna kondygnacja podziemna, 
dwie nadziemne, w tym poddasze uďytko-
we, 
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b) maksymalna wysokoċć zabudowy miesz-
kaniowej do kalenicy – 12 m., 

c) obowiązują dachy dwu lub wielospadowe 
o nachyleniu połaci od 18 do 45 stopni, 

d) dopuszcza sić dachy płaskie lub kombina-
cjć dachów płaskich i spadzistych, 

e) obiekty usługowe i garaďowo-gospodarcze 
jednokondygnacyjne o nachyleniu połaci 
dachu wićkszym od 25 stopni, 

f) maksymalna wysokoċć zabudowy usługo-
wej i garaďowo-gospodarczej – 5 m, 

g) główne połacie dachu na jednym obiekcie 
budowlanym muszą mieć jednakowy spa-
dek, 

h) kierunek głównej kalenicy dachu na bu-
dynku mieszkalnym równoległy do kierun-
ku linii zabudowy dla działek w szeregu 
i równoległy lub prostopadły do linii zabu-
dowy dla działek naroďnikowych, 

i) poziom parteru nie moďe być zlokalizowa-
ny wyďej niď 90 cm powyďej gruntu 
w miejscu realizacji głównego wejċcia lub 
wjazdu do budynku. 

 
§ 11. Na terenach zieleni nieurządzonej, oznaczo-
nych na rysunku planu symbolem ZE, ustala sić: 

1) podstawowe przeznaczenie terenu: zieleĉ 
nieurządzona; 

2) szczegółowe warunki, zasady i standardy 
zagospodarowania terenu: 

a) dopuszcza sić lokalizacjć dojċć i dojazdów 
związanych z funkcją terenu oraz dojazdów 
przeciwpoďarowych, 

b) dopuszcza sić lokalizacjć sieci i urządzeĉ 
infrastruktury technicznej; 

c) dopuszcza sić przeznaczenie terenu dla ce-
lów komunikacji wewnćtrznej związanych 
z funkcjonowaniem terenu w tym ċcieďek 
spacerowych i rowerowych oraz przejċć 
pieszych, 

d) dopuszcza sić lokalizacjć i realizacjć obiek-
tów małej architektury oraz oċwietlenia te-
renu, 

e) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej – 80% powierzchni działki 
w postaci terenów zieleni, 

f) nakaz wykonywania niezbćdnych prac 
związanych z konserwacją i utrzymaniem 
zieleni; 

3) w sprawach nieuregulowanych niniejszą 
uchwałą w zakresie uďytkowania terenów 
ZE mają zastosowanie przepisy odrćbne. 

 
§ 12. Na terenach upraw rolnych, oznaczonych na 
rysunku planu symbolami 1R, 2R, ustala sić: 

1) podstawowe przeznaczenie terenu: tereny 
upraw rolnych; 

2) szczegółowe warunki, zasady i standardy 
zagospodarowania terenu: 

a) adaptuje sić istniejące oraz dopuszcza sić 
lokalizacjć nowych sieci i urządzenia infra-
struktury technicznej, 

b) w sprawach nieuregulowanych niniejszą 
uchwałą w zakresie uďytkowania terenów R 
mają zastosowanie przepisy odrćbne. 

 

§ 13. Na terenach infrastruktury technicznej – elek-
troenergetyki, oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 1E, 2E, 3E, 4E, 5E, ustala sić: 

1) podstawowe przeznaczenie terenu: infra-
struktura techniczna – stacja transformato-
rowa elektroenergetyki; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 
a) dopuszcza sić wprowadzenie zieleni izola-

cyjnej, 
b) zakaz wtórnego podziału na działki. 

 
§ 14. Na terenach dróg publicznych, oznaczonych 
na rysunku planu symbolami 01KD-L, 02KD-L, 
03KD-L, 01KD-D, 02KD-D, 03KD-D, 04KD-D, 05KD-
D, ustala sić: 

1) klasyfikacjć: 
a) dla terenów KD-L drogi klasy lokalnej, 
b) dla terenów KD-D drogi klasy dojazdowej, 
2) szczegółowe warunki, zasady i standardy 

zagospodarowania terenu: 
a) zakaz dokonywania jakichkolwiek podzia-

łów za wyjątkiem porządkujących stan wła-
snoċciowy zgodnie z liniami rozgraniczają-
cymi, 

b) zakaz wprowadzania wszelkich urządzeĉ, 
budowli i budynków, a takďe innej zabu-
dowy niezwiązanej z przeznaczeniem tere-
nu, z wyjątkiem inwestycji celu publiczne-
go z zakresu łącznoċci publicznej, jeďeli ta-
ka inwestycja jest zgodna z przepisami od-
rćbnymi, 

c) dopuszcza sić lokalizacjć miejsc parkingo-
wych, pod warunkiem, ďe nie jest ona 
sprzeczna z innymi przepisami prawa, 

d) ustala sić wyposaďenie terenu w sieć kana-
lizacji deszczowej z urządzeniami podczysz-
czającymi ċcieki opadowe na wylotach, 

e) ustala sić realizacjć oċwietlenia w sposób 
właċciwy dla danej klasy drogi. 

3) dla terenów KD-L zgodnie z rysunkiem pla-
nu: 

a) szerokoċć w liniach rozgraniczających mi-
nimum 12 m, na skrzyďowaniach i załama-
niach zastosować ċcićcia linii rozgranicza-
jących nie mniejsze niď 4,0 x 4,0 m, 

b) układ jedno jezdniowy z dwoma pasami 
ruchu z dopuszczeniem zwićkszenia iloċci 
pasów ruchu w strefach skrzyďowaĉ oraz 
jednostronny pas postojowy parkowania 
równoległego do drogi, 

c) dwustronne chodniki o szerokoċci 1,5 m od 
strony pasa parkowania oraz o szerokoċci 
2,0 m po drugiej stronie jezdni, 

d) dopuszcza sić drogć rowerową o szeroko-
ċci 1,5 m, 

e) jednostronny lub dwustronny pas zieleni 
oddzielający chodnik od jezdni. 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 175 – 16412 – Poz. 2836 
 

f) dopuszczenie, ze wzglćdu na nienorma-
tywne parametry terenu, lokalizacji na te-
renach oznaczonych w planie symbolem 
01KD-L odcinków lub fragmentów pasa 
drogowego i skrzyďowaĉ oraz czćċci ele-
mentów wyposaďenia drogi. 

4) dla terenów KD-D zgodnie z rysunkiem 
planu: 

a) szerokoċć w liniach rozgraniczających 10 
m, na skrzyďowaniach i załamaniach zasto-
sować ċcićcia linii rozgraniczających nie 
mniejsze niď 4,0 x 4,0 m, 

b) układ jedno jezdniowy z dwoma pasami 
ruchu z dopuszczeniem zwićkszenia iloċci 
pasów ruchu w strefach skrzyďowaĉ oraz 
jednostronny pas postojowy parkowania 
równoległego do drogi, 

c) jednostronny chodnik o szerokoċci 1,5 m 
od strony pasa zieleni lub pasa postojowe-
go lub o szerokoċci 2,0 m po drugiej stro-
nie jezdni, 

d) dopuszcza sić drogć rowerową 
o szerokoċci 1,5 m, 

e) jednostronny lub dwustronny pas zieleni 
oddzielający chodnik od jezdni. 

 
§ 15. Nie okreċla sić granic i sposobów zagospo-
darowania terenów lub obiektów podlegających 
ochronie, ustalonych na podstawie przepisów 
odrćbnych, w tym terenów górniczych, a takďe 
naraďonych na niebezpieczeĉstwo powodzi oraz 
zagroďonych osuwaniem sić mas ziemnych, ze 
wzglćdu na ich nie wystćpowanie na obszarze 
objćtym planem. 
 
§ 16. 1. W planie nie wyznacza sić terenów wyma-
gających wszczćcia postćpowania scalania 
i podziału nieruchomoċci w rozumieniu przepisów 
odrćbnych; nie okreċla sić takďe szczegółowych 
zasad i warunków scalania i podziału nieruchomo-
ċci w rozumieniu przepisów odrćbnych. 

2. Ustala sić lokalizacjć samodzielnych dzia-
łek o powierzchni od 50 do 70 m2 dla wolnostoją-
cych stacji transformatorowych na terenach ozna-
czonych w planie symbolami 1E, 2E, 3E, 4E, 5E. 

3. Dopuszcza sić: 
1) podziały wtórne działek pod warunkiem za-

chowania zasad zabudowy 
i zagospodarowania terenu zgodnie 
z ustaleniami planu na wszystkich dział-
kach powstałych w wyniku tego podziału – 
z wyłączeniem terenów publicznych oraz 
działek związanych z obiektami infrastruk-
tury technicznej; 

2) łączenie działek w granicach poszczegól-
nych terenów. 

 
§ 17. Okreċla sić szczególne warunków zagospo-
darowania terenów oraz ograniczenia w ich uďyt-
kowaniu, w tym zakaz zabudowy zgodnie z przepi-
sami odrćbnymi. Na obszarze planu ustala sić 

1) strefć bezpieczeĉstwa dla rurociągów naf-
towych ER, po 20 m na zewnątrz od kaďde-

go z dwóch przewodów rurociągu, 
w obszarze strefy wystćpują ograniczenia: 

a) zakaz lokalizacji wszelkich budynków 
i budowli oraz składowania materiałów ła-
twopalnych, 

b) zakaz lokalizacji budowli tymczasowych 
i ogrodzeĉ: np. szop, altanek, garaďy itp. 

c) zakaz nasadzeĉ drzew i krzewów w odle-
głoċci mniejszej niď 5 m od rurociągu i ka-
bla ċwiatłowodowego, 

d) teren naleďy wykorzystywać na uprawy 
rolne, 

e) sposób realizacji przebiegu obiektów li-
niowych i dróg w strefie ochronnej naleďy 
uzgodnić z gestorem sieci; 

2) strefć oddziaływania linii elektroenerge-
tycznych: 

a) dla dwóch równoległych linii elektroener-
getycznych SN 15 KV, po 7,5 m na ze-
wnątrz od skrajnych zewnćtrznych przewo-
dów obu linii elektroenergetycznych, 

b) na obszarze strefy oddziaływania linii elek-
troenergetycznych obowiązuje zakaz lokali-
zowania wszelkiej zabudowy i nasadzeĉ 
zieleni wysokiej, 

c) w przypadku skablowania i zdemontowa-
nia linii elektroenergetycznych przestają 
obowiązywać strefy oddziaływania od na-
powietrznych linii elektroenergetycznych; 

3) strefć ochronną doziemnego kabla teleko-
munikacyjnego: 

a) dla kabla telekomunikacyjnego po 1,0 m od 
osi kabla po obu stronach, 

b) zakaz lokalizacji wszelkich obiektów bu-
dowlanych oraz składowania materiałów 
łatwopalnych, 

c) zakaz nasadzeĉ drzew w strefie ochronnej, 
d) podczas realizacji dróg 01KD-D i 03KD-L 

wymagana jest przebudowa doziemnego 
kabla telekomunikacyjnego wraz z przepu-
stem pod drogą; 

4) strefć zakazu lokalizacji obiektów budowla-
nych: 

a) strefć zakazu lokalizacji obiektów budowla-
nych: 

b) dla nowej zabudowy mieszkaniowej lokali-
zowanej w zasićgu oddziaływania linii kole-
jowej, który wynosi 150 m od linii kolejo-
wej ustala sić: leďący po stronie inwestora 
obowiązek zabezpieczenia przed uciąďliwo-
ċciami wynikającymi z eksploatacji linii ko-
lejowej, a w szczególnoċci obowiązek sto-
sowania technologii i materiałów o odpo-
wiedniej izolacyjnoċci akustycznej i prze-
ciwdrganiowej zgodnie z przepisami od-
rćbnymi. 

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

1) szerokoċć dróg w liniach rozgraniczających 
zgodnie z rysunkiem planu; 
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2) zachowanie ciągłoċci powiązaĉ elementów 
pasa drogowego, w szczególnoċci jezdni 
i chodników w granicy obszaru planu oraz 
z zewnćtrznym układem komunikacyjnym 
miasta i gminy z uwzglćdnieniem ustaleĉ 
planu, 

3) dopuszczenie etapowania przy rozbudowie 
układu drogowego zgodnie z przepisami 
odrćbnymi, 

4) dopuszczenie lokalizacji dodatkowych, nie 
wymienionych planem elementów układu 
komunikacyjnego, w tym drogowych 
obiektów inďynierskich, 

5) parametry układu komunikacyjnego zgod-
nie z klasyfikacją i przepisami odrćbnymi, 

6) w zaleďnoċci od programu funkcjonalnego 
zapewnienie na działce pełnych potrzeb 
parkingowych zgodnie z przepisami odrćb-
nymi: 

a) minimum po 2 stanowiska parkingowe na 
1 lokal mieszkalny, 

b) minimum po 2 stanowiska parkingowe na 
1 lokal mieszkalny, 

c) w przypadku obiektów wielofunkcyjnych 
wymagana jest sumaryczna liczba stano-
wisk; 

7) obowiązek zorganizowania miejsc przeła-
dunku i postoju na własnej działce w iloċci 
odpowiadającej potrzebom obiektu. 

 
§ 19. 1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy infrastruktury technicznej, ustala sić: 

1) zachowanie ciągłoċci istniejących sieci 
uzbrojenia terenu z sieciami projektowa-
nymi, 

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

3) przyłączanie nowych obiektów do sieci in-
frastruktury technicznej oraz usuwanie ko-
lizji z siecią istniejącą na podstawie warun-
ków technicznych okreċlonych przez gesto-
rów sieci, 

4) ustala sić lokalizacjć nowych odcinków sie-
ci na terenach komunikacji, 

5) dopuszcza sić lokalizacjć nowych odcinków 
sieci na innych terenach za zgodą właċci-
ciela, 

6) dopuszcza sić lokalizacjć obiektów infra-
struktury technicznej nieokreċlonych 
w ustaleniach planu pod warunkiem 
wspólnego uzgodnienia właċciciela terenu 
i gestora sieci. 

2. W zakresie zaopatrzenia w wodć ustala sić: 
zaopatrzenie w wodć z sieci gminnej – wodociąg 
w ul. Sokołowskiej i Łokietka. 

3. W zakresie zaopatrzenia odprowadzenia 
ċcieków komunalnych ustala sić: 

1) do czasu wybudowania kanalizacji sanitar-
nej stosowanie szczelnych zbiorników bez-
odpływowych, z których ċcieki bćdą sys-
tematycznie wywoďone przez koncesjono-

wanego przewočnika do oczyszczalni ċcie-
ków lub stosowanie indywidualnych lub 
zbiorowych oczyszczalni przydomowych, 
zgodnie z przepisami odrćbnymi, 

2) zakaz wprowadzania ċcieków do wód lub 
do ziemi, 

4. W zakresie zaopatrzenia odprowadzenia 
wód opadowych i roztopowych ustala sić: 

1) zagospodarowanie lub retencjonowanie 
wód opadowych i roztopowych w grani-
cach własnej działki do czasu realizacji ka-
nalizacji deszczowej, 

2) docelowo po ich uprzednim podczyszcze-
niu odprowadzenie do sieci miejskiej lub 
gminnej, 

5. W zakresie sieci gazowej ustala sić: 
1) zaopatrzenie w gaz z sieci miejskiej lub 

gminnej, 
2) do czasu realizacji sieci gazowej lub za-

miennie do celów grzewczych naleďy sto-
sować paliwa płynne, gazowe i stałe, 
z wyłączeniem paliw wćglowych na tere-
nach nowo zainwestowanych, oraz alterna-
tywne čródła energii: wiatru, słoĉca, ziemi. 

6. W zakresie sieci elektroenergetycznej usta-
la sić: 

1) zaopatrzenie w prąd z sieci elektroenerge-
tycznej, 

2) lokalizacje stacji transformatorowych na te-
renach oznaczonych symbolami 1E, 2E, 3E, 
4E, 5E. 

7. W zakresie zaopatrzenia w energić cieplną 
ustala sić: stosowanie paliw płynnych, gazowych 
i stałych charakteryzujących sić niskimi wskačni-
kami emisji lub alternatywnych čródeł energii. 

8. W zakresie telekomunikacji ustala sić: 
1) lokalizacjć nowej telekomunikacyjnej kana-

lizacji kablowej na terenach komunikacji, 
2) lokalizacje wćzłów telekomunikacyjnych 

oraz szafek kablowych na terenach komu-
nikacji oraz przy budynkach z dostćpem do 
drogi publicznej. 

 
§ 20. Nie okreċla sić innych niď dotychczasowe 
sposobów i terminów tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzenia i uďytkowania terenów, do 
czasu ich zagospodarowania zgodnego z uchwałą. 
 
§ 21. Nie okreċla sić obszarów rehabilitacji zabu-
dowy i infrastruktury technicznej, a takďe obszarów 
wymagających przekształceĉ lub rekultywacji. 
 
§ 22. Nie okreċla sić terenów rekreacyjno-
wypoczynkowych oraz słuďących realizacji imprez 
masowych. 
 
§ 23. Ustala sić stawki procentowe, o których mo-
wa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
słuďące naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu 
wzrostu wartoċci nieruchomoċci, okreċlonej przy 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 175 – 16414 – Poz. 2836 
 

uwzglćdnieniu przeznaczenia terenu, w związku 
z uchwaleniem planu, w wysokoċci: 

1) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej – 15%, 

2) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej i usług rzemiosła – 20%, 

3) dla terenów pozostałych – 0%. 
 

§ 24. Wykonanie uchwały powierza sić Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Wrzeċnia. 
§ 25. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 30 dni 
od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzćdowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

 
 Przewodnicząca 

Rady Miejskiej we 
Wrzeċni 

(-) Boďena Nowacka 
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Załącznik nr 1 
do uchwały nr V/65/2011 

Rady Miejskiej we Wrzeċni 
z dnia 9 maja 2011 r. 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr V/65/2011 

Rady Miejskiej we Wrzeċni 
z dnia 9 maja 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĆCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLANU 

 
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póčn. zm.) 
Rada Miejska we Wrzeċni rozstrzyga, co nastćpuje: 
 
§ 1. Uwaga, którą wnieċli p. Magdalena i Piotr 
Kozłowscy 
Treċć uwagi. 
Brak zgody na przebieg drogi 01KD-D przez działkć 
nr 244/6 
 
Rozstrzygnićcie: uwaga przyjćta.  
 

 
§ 2. Uwaga, którą wniósł p. Jacek Kulczak 
 
Treċć uwagi. 
Nie wyraďa zgody na przeprowadzenie projekto-
wanej drogi dojazdowej obok budynku (od strony 
północnej) poniewaď uniemoďliwi rozbudowć bu-
dynku mieszkalnego.  
Rozstrzygnićcie: uwaga przyjćta. 
 
§ 3. Uwaga, którą wniósł p. Jacek Kulczak 
Treċć uwagi. 
Wnosi o przedłuďenie projektowanej drogi 03KD-D 
przez działkć przy ul. Sokołowskiej 23 
Rozstrzygnićcie: uwaga przyjćta. 
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Załącznik nr 3 
do uchwały nr V/65/2011 

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 TERENU POD BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE   
I USŁUGI RZEMIOSŁA W REJONIE ULIC: SOKOŁOWSKIEJ I ŁOKIETKA WE WRZEĊNI I GUTOWIE MAŁYM, 

INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEĎĄ DO ZADAĈ WŁASNYCH   
GMINY, ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA 

  
Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póčn. zm.) Rada 
Miejska we Wrzeċni rozstrzyga, co nastćpuje: 
  
§ 1. Sposób realizacji zapisanych w planie inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej: 

1. Zadania w zakresie realizacji dróg pu-
blicznych przewidzianych w planie oraz 
związanych z nimi wykupami terenów, 
prowadzić bćdą właċciwe jednostki miej-
skie. 

2. Zadania w zakresie infrastruktury tech-
nicznej prowadzić bćdą właċciwe przed-
sićbiorstwa, w kompetencji których leďy 
rozwój sieci: wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej, energetycznej, gazociągowej i 
cieplnej, zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego oraz 
na podstawie przepisów odrćbnych.  

3. Zadania w zakresie gospodarki odpadami 
realizowane bćdą zgodnie z miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzenne-
go, zgodnie z planem gospodarki odpa-
dami oraz na podstawie przepisów od-
rćbnych. 

4. Za podstawć przyjćcia do realizacji zadaĉ 
okreċlonych w miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego, które nale-
ďą do zadaĉ własnych gminy, stanowić 

bćdą zapisy Wieloletniego Programu In-
westycyjnego Miasta i Gminy Wrzeċnia. 

5. Okreċlenie terminów przystąpienia i za-
koĉczenia realizacji tych zadaĉ, ustalone 
bćdzie według kryteriów i zasad przyjć-
tych przy konstruowaniu Wieloletniego 
Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy 
Wrzeċnia. 

6. Inwestycje realizowane mogą być etapo-
wo w zaleďnoċci od wielkoċci ċrodków 
przeznaczonych na inwestycje. 

  
§ 2. Zasady finansowania inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej okreċlonych w planie. 
Finansowanie inwestycji bćdzie odbywać sić po-
przez: 

1. Wydatki z budďetu gminy; 
2. Udział inwestorów w finansowaniu w ra-

mach porozumieĉ o charakterze cywilno – 
prawnym lub w formie partnerstwa pu-
bliczno – prywatnego – „PPP”, a takďe 
właċcicieli nieruchomoċci; 

3. Współfinansowanie ċrodkami zewnćtrz-
nymi, poprzez budďet gminy – w ramach 
m.in.: 

1. dotacji unijnych, 
2. dotacji samorządu województwa, 
3. dotacji i poďyczek z funduszy celowych, 
4. kredytów i poďyczek bankowych, 
5. innych ċrodków zewnćtrznych. 

  



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 175 – 16418 – Poz. 2836 
 

Załącznik nr 4 
do uchwały nr V/65/2011 

Rady Miejskiej we Wrzeċni 
z dnia 9 maja 2011 r. 

 
PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĆTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU 
DO ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAĈ ALTERNATYWNYCH WRAZ Z INFORMACJĄ, O KTÓREJ MOWA W 

ART. 55 UST. 3 USTAWY Z DNIA 3 PAČDZIERNIKA 2008 R. O UDOSTĆPNIANIU INFORMACJI O ĊRODOWI-
SKU I JEGO OCHRONIE, UDZIALE SPOŁECZEĈSTWA W OCHRONIE ĊRODOWISKA ORAZ O OCENACH OD-

DZIAŁYWANIA NA ĊRODOWISKO (DZ. U. Z 2008 R. NR 199, POZ. 1227 Z PÓČN. ZM.). 
  
Zgodnie z ustawą o udostćpnianiu informacji o 
ċrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeĉstwa 
w ochronie ċrodowiska oraz o ocenach oddziały-
wania na ċrodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 
1227 ze zmianami) do prognozy oddziaływania na 
ċrodowisko pisemne dołącza sić podsumowanie 
zawierające uzasadnienie wyboru przyjćtego do-
kumentu w odniesieniu do rozpatrywanych roz-
wiązaĉ alternatywnych. 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzenne-
go terenu pod budownictwo mieszkaniowe i usłu-
gi rzemiosła w rejonie ulic Sokołowska i Łokietka 
we Wrzeċni i Gutowie Małym, został sporządzony 
na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), 
w związku z Uchwałą Nr XIX/254/2008 Rady Miej-
skiej we Wrzeċni z dnia 16 grudnia 2008 r. 
Podczas sporządzania projektu planu miejscowego 
przeprowadzano liczne konsultacje i uzgodnienia, 
podczas których rozwaďane były róďne warianty 
rozwiązaĉ alternatywnych. Ostatecznie wybrana 
koncepcja urbanistyczna nie róďni sić w zasadniczy 
sposób w zakresie wpływu na charakter oddziały-
wania na ċrodowisko od innych rozwaďanych wa-
riantów projektowych. Ponadto przyjćte 
w dokumencie rozwiązania planistyczne są od-
zwierciedleniem kierunków rozwoju przestrzenne-
go miasta wyznaczonych w zmianie studium uwa-
runkowaĉ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta i gminy Wrzeċnia przyjćtej 
uchwałą Nr XIV/190/2008 Rady Miejskiej we Wrze-
ċni z dnia 15 maja 2008 r. Jedynym rozwiązaniem 
alternatywnym byłoby odstąpienie od sporządze-
nia planu miejscowego. Skutkowałoby to jednak 
utrzymaniem obecnego przeznaczenia obszaru. 
Ponadto ewentualny brak realizacji planu spowo-
dowałby zahamowanie rozwoju miasta, a przede 
wszystkim nie uruchomiłby nowych terenów in-
westycyjnych. Niezrealizowanie postanowieĉ pla-
nu spowodowałoby takďe umniejszenie potencjal-
nych dochodów miasta z tytułu m.in. podatku 
gruntowego od terenów budowlanych zajćtych 
pod posadowienie budynków. Ponadto właċciciele 
nieruchomoċci, na których zlokalizowane bćdą 
nowe inwestycje, nie otrzymaliby opłat za sprze-
daď gruntów. Brak uregulowaĉ prawa miejscowe-
go dotyczącego ochrony i kształtowania ċrodowi-
ska przyczyniłby sić do zanieczyszczeĉ ċrodowiska. 
Obowiązująca ustawa o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym wprowadza moďliwoċć 
realizacji niektórych inwestycji na podstawie decy-

zji o warunkach zabudowy w przypadku braku 
planu miejscowego. Rozwój przestrzenny tylko na 
podstawie decyzji o warunkach zabudowy moďe 
doprowadzać do niekontrolowanego rozlewania 
sić terenów zabudowanych. Procedura planistycz-
na umoďliwia całoċciową analizć uwarunkowaĉ 
danego terenu i wyznaczenie nie tylko warunków 
okreċlających realizacjć samej inwestycji, ale rów-
nieď okreċlenie warunków kształtowania terenów 
przyległych. Brak realizacji projektu planu byłby 
niekorzystny z punktu widzenia ochrony ċrodowi-
ska przyrodniczego. Dokument ten wprowadza 
szereg ustaleĉ dotyczących eliminacji lub ograni-
czenia negatywnych oddziaływaĉ na ċrodowisko. 
 
 I. Informacje o sposobie wykorzystania ustaleĉ 
zawartych w prognozie oddziaływania na ċrodowi-
sko dotyczącej projektu przedmiotowego planu. 
  
Prognoza dotyczy oceny oddziaływania na ċrodo-
wisko projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego terenu pod budownictwo 
mieszkaniowe i usługi rzemiosła w rejonie ulic 
Sokołowska i Łokietka we Wrzeċni i Gutowie Ma-
łym. 
Na obszarze objćtym planem ustala sić nastćpują-
ce przeznaczenie terenów: tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej i usług rzemiosła, 
tereny dróg publicznych, tereny infrastruktury 
technicznej – elektroenergetyka, tereny zieleni 
nieurządzonej i tereny upraw rolnych. 
W ustaleniach planu wprowadza sić obowiązek 
dostosowania realizowanych elementów zago-
spodarowania do pełnionych funkcji, krajobrazu, 
architektury istniejącego i planowanego otoczenia. 
Ustalenia planu bćdą miały wpływ na stan i funk-
cjonowanie ċrodowiska przyrodniczego. Prze-
kształcenie ċrodowiska sprowadza sić głównie do: 

1. prac ziemnych związanych z zainwesto-
waniem i uzbrojeniem terenu, 

2. wytwarzania odpadów, w tym odpadów 
niebezpiecznych, 

3. pogorszenia klimatu akustycznego, 
4. pogorszenie walorów krajobrazowych, 
5. wzrostu zanieczyszczenia powietrza spali-

nami od ċrodków komunikacji. 
W związku z działaniami na rzecz ochrony ċrodo-
wiska przedmiotowy plan ustala w szczególnoċci: 

1. zakaz lokalizacji przedsićwzićć mogących 
zawsze znacząco oddziaływać na ċrodowi-
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sko okreċlonych w przepisach odrćbnych, 
z wyjątkiem lokalizacji przedsićwzićć in-
westycji celu publicznego; 

2. do czasu wybudowania kanalizacji sani-
tarnej stosowanie szczelnych zbiorników 
bezodpływowych, z których ċcieki bćdą 
systematycznie wywoďone przez konce-
sjonowanego przewočnika do oczyszczalni 
ċcieków, zgodnie z przepisami odrćbnymi; 

3. ochronć powierzchni ziemi, powietrza i 
wód zgodnie z przepisami odrćbnymi; 

4. wszelkie oddziaływania na ċrodowisko 
wynikające z realizacji ustaleĉ planu nie 
mogą powodować przekroczenia standar-
dów jakoċci ċrodowiska, okreċlonych 
przepisami odrćbnymi, poza terenem do 
którego inwestor posiada tytuł prawny 

5. zastosowanie zabezpieczeĉ i szczelnych 
nawierzchni przeznaczonych dla postoju i 
prowadzenia ruchu kołowego przed infil-
tracją zanieczyszczeĉ wód opadowych do 
ċrodowiska gruntowo-wodnego i odpro-
wadzenie ċcieków z tych nawierzchni do 
kanalizacji deszczowej po uprzednim pod-
czyszczeniu do standardów wymaganych 
przepisami odrćbnymi; 

6. gromadzenie i segregacjć odpadów w 
przystosowanych do tego celu pojemni-
kach usytuowanych w wyznaczonym 
miejscu na terenie posesji oraz zagospo-
darowanie ich zgodnie z gminnym pla-
nem gospodarki odpadami i w sposób za-
bezpieczający ċrodowisko gruntowo-
wodne przed zanieczyszczeniem zgodnie z 
przepisami odrćbnymi; 

7. dopuszczenie zagospodarowania mas 
ziemnych usuwanych lub przemieszcza-
nych w wyniku realizacji ustaleĉ planu 
pod warunkiem, ďe ich zastosowanie nie 
spowoduje przekroczeĉ wymaganych 
standardów jakoċci gleby i ziemi, o któ-
rych mowa w przepisach odrćbnych; 

8. zagospodarowanie zielenią wszystkich 
powierzchni wolnych od utwardzenia; 

9. na terenach zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 1MN i 5MN od strony ro-
wu ustala sić obowiązek nasadzenia sze-
regu drzew i zrealizowania pasa zieleni o 
szerokoċci 5 m; 

10. realizacja inwestycji wymaga szczegóło-
wego rozpoznania geotechnicznych wa-
runków posadowienia fundamentów 
obiektów budowlanych. 

11. wskazuje sić, ďe tereny 1MN, 2MN, 3MN, 

4MN, 5MN, 6MN naleďą do terenów, dla 
których obowiązują dopuszczalne pozio-
my hałasu jak dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, zgodnie 
z przepisami odrćbnymi. 

12. wskazuje sić, ďe tereny 1MN/UR, 2MN/UR 

naleďą do terenów, dla których obowiązu-
ją dopuszczalne poziomy hałasu jak dla 

terenów mieszkaniowo-usługowych, 
zgodnie z przepisami odrćbnymi; 

13. zachowanie dopuszczalnych poziomów 
hałasu w ċrodowisku i komfortu akustycz-
nego w budynkach spoczywa na inwesto-
rach i właċcicielach budynków zgodnie z 
przepisami odrćbnymi; 

14. do wytworzenia energii dla celów grzew-
czych naleďy stosować paliwa płynne, ga-
zowe i stałe charakteryzujące sić niskimi 
wskačnikami emisji lub alternatywne čró-
dła energii – energia wiatru, słoĉca i geo-
termalna. 

W podsumowaniu sporządzona prognoza uznaje, 
iď Projektowane zainwestowanie bćdzie 
nowym działaniem w przestrzeni w wyniku, które-
go moďna spodziewać sić nastćpujących 
zmian w ċrodowisku: 

1. Powietrze atmosferyczne nie powinno 
ulec zanieczyszczeniu. Dla celów grzew-
czych obiektów kubaturowych naleďy sto-
sować paliwa płynne, gazowe i stałe z wy-
łączeniem paliw wćglowych na terenach 
nowo zainwestowanych oraz alternatyw-
ne čródła energii. Wpływ emisji ze čródeł 
mobilnych, w przypadku realizacji wska-
zanego udziału powierzchni biologicznie 
czynnych działek bćdzie znikomy. 

2. Wody powierzchniowe i gruntowe nie 
ulegną zanieczyszczeniu w przypadku 
właċciwego wykonania zalecanych roz-
wiązaĉ w zakresie gospodarki ċciekami 
sanitarnymi i deszczowymi. 

3. Powierzchnia ziemi i gleby zostanie prze-
kształcona w niewielkim stopniu. Głów-
nym działaniem bćdzie wyrównanie po-
wierzchni pod nowe ciągi komunikacyjne 
oraz wykopy w czasie budowy obiektów 
kubaturowych. Wszelkie ingerencje w 
ukształtowanie powierzchni powinny zo-
stać ograniczone do minimum. Po zreali-
zowaniu obiektów, niezbćdne są zabiegi 
rekultywacyjne, zapewniające optymalne 
ukształtowanie terenu, dla przeciwdziała-
nia erozji wodnej i wietrznej. Pozostałe 
masy ziemne naleďy rozplantować, a 
nadmiar wywiečć poza przedmiotowy ob-
szar. 

4. Szata roċlinna nie zostanie w powaďny 
sposób zuboďona. W wyniku realizacji na-
kazanego w projekcie udziału powierzchni 
biologicznie czynnej działek negatywny 
dla ċrodowiska przyrodniczego rozwój in-
frastruktury moďe zostać zrównowaďony. 
Warunki zamieszkania i zdrowia ludzi pod 
warunkiem zrealizowania ustaleĉ planu 
bćdą korzystne. 

5. Rodzaj projektowanego zagospodarowa-
nia przyczyni sić do aktywizacji gospodar-
czej północnych kraĉców miasta Wrzeċnia 
i czćċciowo miejscowoċci Gutowo Małe. 
Nowe przeznaczenie dotychczasowych 
nieuďytków, przede wszystkim pod zabu-
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dowć jednorodzinną i uzupełniająco usłu-
gi rzemiosła przyczyni sić do wzrostu 
atrakcyjnoċci i wartoċci przedmiotowego 
terenu. W wyniku rozwoju usług rzemio-
sła, a takďe w czasie ruchu budowlanego 
powstaną nowe miejsca pracy dla lokalnej 
społecznoċci. Ponadto udostćpnienie no-
wych terenów pod zabudowć jednoro-
dzinną zmniejszy odpływ dotychczaso-
wych mieszkaĉców miasta Wrzeċnia do 
gmin oċciennych. 

W związku z powyďszymi uwagami, przyjćcie pro-
ponowanego rozwiązania planistycznego nie wy-
woła niepoďądanych zmian w ċrodowisku, nato-
miast udostćpni lokalnym inwestorom indywidu-
alnym nowe tereny, zwićkszając atrakcyjnoċć go-
spodarczą przedmiotowego obszaru. 
Oceniając projekt miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego naleďy stwierdzić, ďe 
uwzglćdnia on zasadć zrównowaďonego rozwoju. 
Realizacja ustaleĉ planu wiązać sić bćdzie ze 
zmianami w ċrodowisku przyrodniczym. W ogól-
nej ocenie oddziaływanie na ċrodowisko przyrod-
nicze nie bćdzie znaczące pod warunkiem zasto-
sowania wszystkich ustaleĉ planu miejscowego. 
Okreċlone w planie ustalenia, a co za tym idzie 
działania, wskazują, ďe ich realizacja moďe i po-
winna odbywać sić w sposób ograniczający lub 
zapobiegający negatywnym skutkom ċrodowisko-
wym planowanego zagospodarowania. 
  
 II. Informacja o sposobie wykorzystania opinii 
organów ochrony ċrodowiska. 
 
Przedmiotowa prognoza oddziaływania na ċrodo-
wisko została zaopiniowana pozytywnie przez 
Wojewodć Wielkopolskiego pismem nr SR.IV-
10.7041-139/08 z dnia 27.10.2008r. Oznacza to, iď 
procedura opiniowania odbywała sić w ċwietle 
obowiązywania nieaktualnych juď przepisów pra-
wa. W związku z pozytywnym zaopiniowaniem 
przedmiotowej prognozy Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Wrzeċnia nie wystćpował o uzgodnienie zakre-
su i stopnia szczegółowoċci informacji wymaga-
nych w prognozie oddziaływania na ċrodowisko 
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Ċrodowiska 
w Poznaniu oraz Paĉstwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego we Wrzeċni, stosownie do 
art. 53 ustawy z dnia 3 pačdziernika 2008 r. o udo-
stćpnieniu informacji o ċrodowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeĉstwa w ochronie ċrodowiska 
oraz ocenach oddziaływania na ċrodowisko. 
  
III. Informacja o sposobie wykorzystania wyników 
udziału społeczeĉstwa. 
  
            Zgodnie z art. 17 pkt 10 i 11 ww. ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
dnia 15.11.2008 r. ukazało sić ogłoszenie w prasie 
oraz na tablicy ogłoszeĉ Urzćdu Miasta i Gminy 
Wrzeċnia wywieszone było obwieszczenie Burmi-
strza Miasta i Gminy Wrzeċnia o terminie wyłoďe-
nia do publicznego wglądu projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
pod budownictwo mieszkaniowe i usługi rzemio-
sła w rejonie ulic Sokołowska i Łokietka we Wrze-
ċni i Gutowie Małym wraz z „Prognozą skutków 
wpływu ustaleĉ miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego”. Dyskusja publiczna nad 
przyjćtymi w projekcie planu rozwiązaniami odby-
ła sić w dniu 10.12.2008 r. W okresie podanym w 
ogłoszeniu wniesiono uwagć, która została 
uwzglćdniona. W wyniku uwzglćdnienia uwagi 
ponowiono uzgodnienia w niezbćdnym zakresie i 
plan wyłoďono ponownie do publicznego wglądu 
w dniach od 24.04.2009 r. do 15 .05.2009 r. Kolejne 
wyłoďenia planu miały miejsce w dniach od 
25.05.2010 r. do 15.06.2010 r. oraz od 9.02.2011 do 
1.03.2011 r. 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym Rada Miejska we Wrzeċni uchwaliła 
plan 9 maja 2011 r. 
 
IV. Informacja o metodach i czćstotliwoċci prze-
prowadzenia monitoringu skutków realizacji po-
stanowieĉ dokumentu.  
  
Kontrole przestrzegania przepisów dotyczących 
ochrony ċrodowiska i racjonalnego wykorzystania 
zasobów przyrody prowadzi na tym terenie m.in. 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Ċrodowiska 
w Poznaniu, monitorując poszczególne komponen-
ty ċrodowiska, takie jak: wody, powietrze, gleby, 
klimat akustyczny, promieniowanie elektroenerge-
tyczne i inne. Proponuje sić takďe wykonywanie 
okresowych przeglądów stanu zainwestowania 
obszaru i realizacji ustaleĉ planu przez administra-
cjć samorządową w celu oceny prowadzonej poli-
tyki przestrzennej. Organ sporządzający miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego zobowią-
zany jest przynajmniej raz w czasie kadencji Rady 
do przeprowadzenia analizy zmian w zagospoda-
rowaniu przestrzennym, w tym skutków realizacji 
postanowieĉ projektowanego dokumentu, zgodnie 
z art. 32 ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
Nr 80, poz. 717 ze zmianami). Z tą samą czćstotli-
woċcią wykonywana byłaby analiza skutków 
wpływu ustaleĉ miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego na ċrodowisko przyrodni-
cze. Naleďałoby zwrócić szczególną uwagć na 
realizacjć ustaleĉ planu w zakresie urządzania 
zieleni, krajobrazu i zachowania powierzchni bio-
logicznie czynnej. 
Naleďy równieď prowadzić bieďące analizy, które 
umoďliwią, jeċli pojawi sić taka potrzeba, wprowa-
dzenie odpowiednich zmian i korekt do miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Do podstawowych wskačników, jakie naleďy 
uwzglćdnić w procedurze monitorowania skutków 
realizacji ustaleĉ planu moďna zaliczyć: 

1. przyrost długoċci dróg publicznych i we-
wnćtrznych (w km w skali roku), 

2. przyrost długoċci sieci kanalizacyjnej i 
liczby podłączeĉ (w km w skali roku), 
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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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