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UCHWADA Nr XXV/331/2009 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEZNI

z	dnia	10	wrze[nia	2009	r.	

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nowym Folwarku, obejmującego 
obszar ograniczony ulicami: Nową i GEówną

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	pópn.	zm.)	
Rada	Miejska	we	Wrze[ni	uchwala,	co	następuje:

ROZDZIAD	I
Przepisy ogólne

§1.1.	 Uchwala	 się	 miejscowy	 plan	 zagospoda-
rowania	 przestrzennego	 w	 Nowym	 Folwarku,	 po	
stwierdzeniu	zgodno[ci	ze	studium	uwarunkowaG	i	
kierunków	 zagospodarowania	 przestrzennego	 gmi-
ny	Wrze[nia	zatwierdzonym	uchwaEą	Rady	Miejskiej	
we	Wrze[ni	nr	IX/108/99	z	dnia	27.07.1999	r.,	ze	
zmianami:	uchwaEa	Nr	XI/99/03	z	dnia	9.07.2003	r.,	
oraz	uchwaEa	nr	XIV/190/2008	z	dnia	15.05.2008	
r..

2.	Granice	obszaru	objętego	planem	oznaczono	na	
rysunku	planu	w	skali	1:1000.

3.	Integralnymi	czę[ciami	uchwaEy	są	następujące	
zaEączniki:

1)	rysunek	planu,	o	którym	mowa	w	ust.	2	-	sta-
nowiący	zaEącznik	nr	1,	

2)	rozstrzygnięcie	dotyczące	sposobu	rozpatrzenia	
uwag	do	projektu	planu	-	stanowiące	zaEącznik	
nr	2,

3)	rozstrzygnięcie	o	sposobie	realizacji	zapisanych	
w	 planie	 inwestycji	 z	 zakresu	 infrastruktury	
technicznej	 nalerących	 do	 zadaG	 wEasnych	
gminy	oraz	zasadach	ich	finansowania	-	stano-
wiące	zaEącznik	nr	3.

§2.1.	Na	obszarze	objętym	planem	nie	występuje	
potrzeba	ustalania:

1)	granic	zasad	i	sposobów	zagospodarowania	te-
renów	górniczych,

2)	granic	 terenów	nararonych	na	niebezpieczeG-
stwo	powodzi,

3)	granic	 terenów	wymagających	przeprowadze-
nia	scaleG	i	podziaEu	nieruchomo[ci.

4)	granic	terenów	rehabilitacji	 istniejącej	zabudo-
wy	i	infrastruktury	technicznej.

5)	granic	pomników	zagEady	oraz	ich	stref	ochron-
nych

2.	 Na	 obszarze	 objętym	 planem	 nie	 występują	
obiekty	i	tereny	chronione	w	my[l	ustawy	o	ochro-
nie	zabytków	i	opiece	nad	zabytkami.

3.	Na	obszarze	objętym	planem	nie	występują	te-
reny	 zagrorone	 niebezpieczeGstwem	 osunięcia	 się	
mas	ziemi.

§3.	 Ilekroć	w	ustaleniach	niniejszej	uchwaEy	 jest	

mowa	o:
1)	planie	-	nalery	przez	to	rozumieć	ustalenia	pla-

nu,	o	których	mowa	w	§1	niniejszej	uchwaEy,
2)	 uchwale	 -	 nalery	 przez	 to	 rozumieć	 niniejszą	

uchwaEę	Rady	Miejskiej	we	Wrze[ni,
3)	usEugach	-	nalery	przez	to	rozumieć	usEugi	reali-

zowane	w	ramach	wolnostojących	lub	wbudo-
wanych	 lokali	 usEugowych	w	 zakresie	 handlu	
detalicznego,	 gastronomii,	 opieki	 zdrowotnej,	
rzemiosEa	z	wyEączeniem	obsEugi	technicznej	 i	
naprawy	pojazdów	mechanicznych,	sprzedary	
paliw,	handlu	hurtowego,	a	takre	innych	usEug､	
wymagających	bazy	pojazdów	mechanicznych,

4)	handlu:	nalery	przez	to	rozumieć	usEugi	handlu	
detalicznego	realizowane	w	ramach	､wolnosto-
jących	lub	wbudowanych	lokali	w	których	jest	
prowadzona	sprzedar	detaliczna,

5)	dziaEalno[ci	produkcyjnej	-	nalery	przez	to	rozu-
mieć	dziaEalno[ć	wytwarzającą	i	przetwarzają-
cą	bezpo[rednio	dobra	materialne,

6)	przedsięwzięciach	mogących	znacząco	oddzia-
Eywać	 na	 [rodowisko	 -	 nalery	 przez	 to	 rozu-
mieć	przedsięwzięcia,	o	których	mowa	w	prze-
pisach	o	ochronie	[rodowiska,

7)	uciąrliwo[ci	-	nalery	przez	to	rozumieć	zjawiska	
fizyczne	 lub	 stan	 powodujący	 przekroczenie	
standardów	jako[ci	[rodowiska	okre[lonych	w	
przepisach	odrębnych,	poza	terenem	do	które-
go	inwestor	posiada	tytuE	prawny,

8)	 rysunku	planu	 -	 nalery	przez	 to	 rozumieć	 za-
Eącznik	graficzny	do	niniejszej	uchwaEy,

9)	obowiązującej	linii	zabudowy	-	nalery	przez	to	
rozumieć	 linię	 wyznaczoną	 przez	 gEówną	 ele-
wację	budynku,	przed	którą	mogą	być	wysu-
nięte	okapy,	wykusze,	ryzality	oraz	schody,

10)	nieprzekraczalnej	linii	zabudowy	-	nalery	przez	
to	rozumieć	linię,	poza	którą	nie	mogą	znajdo-
wać	się	radne	elementy	zabudowy,

11)	grodzeniu	 terenu	 -	nalery	przez	 to	 rozumieć	
budowę	ogrodzeG,

12)	dziaEce	budowlanej	-	nalery	przez	to	rozumieć	
obszar	 terenu,	 przeznaczony	 pod	 zabudowę	
wydzielony	zgodnie	z	zasadami	podziaEu	ozna-
czonymi	na	rysunku	planu.

§4.	 Na	 rysunku	 planu	 obowiązują	 następujące	
oznaczenia	graficzne:

1)	granice	uchwalenia,
2)	symbole	przeznaczenia	terenów
3)	linie	rozgraniczające	tereny	o	rórnym	przezna-

czeniu	i	rórnych	zasadach	zagospodarowania,
4)	obowiązujące	linie	zabudowy,
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5)	nieprzekraczalne	linie	zabudowy,
6)	podziaE	na	dziaEki	budowlane,
7)	dopuszczalne	Eączenie	dziaEek,
8)	 usytuowanie	 przewarającej	 (najdEurszej)	 kale-

nicy	dachu.

§5.	Przeznaczenie	terenów
1.	Przedmiotem	ustaleG	niniejszej	uchwaEy	są:
1)	 tereny	 zabudowy	 mieszkaniowej	 jednorodzin-

nej,	oznaczone	na	 rysunku	planu	symbolem	 -	
MN,

2)	 tereny	 zabudowy	 mieszkaniowe	 -	 usEugowej,	
jednorodzinnej	 oznaczone	 na	 rysunku	 planu	
symbolem	-	MNU,

3)	 tereny	 usEug	 o[wiaty	 i	 sportu,	 oznaczone	 na	
rysunku	planu	symbolem	-	UOS,

4)	tereny	dróg	publicznych,	oznaczone	na	rysunku	
planu	symbolem	-	KDD,

5)	 tereny	dróg	wewnętrznych,	oznaczone	na	 ry-
sunku	planu	symbolem	KDW,

6)	tereny	ciągów	pieszych,	oznaczone	na	rysunku	
planu	symbolem	KX.

§6.	Zasady	ochrony	Eadu	przestrzennego
Na	 obszarze	 objętym	 planem	 ksztaEtowanie	 i	

ochronę	Eadu	przestrzennego	nalery	realizować	po-
przez:

1)	zakaz	realizacji	elewacji	budynków	z	tworzyw	
sztucznych,

2)	zakaz	stosowania	betonowych	elementów	pre-
fabrykowanych	oraz	peEnego	muru	do	grodze-
nia	dziaEek,

3)	 zakaz	 lokalizacji	 telekomunikacyjnych	 wier	
przekapnikowych	na	caEym	terenie	objętym	ni-
niejszą	uchwaEą.

§7.	Zasady	ochrony	[rodowiska,	przyrody	i	krajo-
brazu	kulturowego

1.	Na	obszarze	objętym	planem	ochronę	[rodowi-
ska,	przyrody	i	krajobrazu	kulturowego	nalery	reali-
zować	poprzez:

1)	zakaz	lokalizacji	przedsięwzięć	mogących	zna-
cząco	 oddziaEywać	 na	 [rodowisko,	 zgodnie	 z	
przepisami	ochrony	[rodowiska,

2)	zakaz	lokalizacji	dziaEalno[ci	produkcyjnej,	
3)	minimalizację	emisji	zanieczyszczeG.
2.	Dla	terenów	oznaczone	na	rysunku	planu	sym-

bolem	 MN,	 MNU	 ustala	 się	 dopuszczalny	 poziom	
haEasu	 jak	 dla	 terenów	 zabudowy	 mieszkaniowej	
jednorodzinnej	 (MN)	 i	 mieszkaniowo	 -	 usEugowej	
(MNU)	zgodnie	z	przepisami	odrębnymi.

3.	 Nakaz	 przywrócenia	 do	 stanu	 pierwotnego	
uszkodzonych,	w	wyniku	prac	budowlanych,	skarp	
i	rowów	melioracyjnych.

4.	Masy	ziemne	powstające	podczas	realizacji	in-
westycji	nalery	skEadować	w	wyznaczonych	przez	
Gminę	 Wrze[nia	 miejscach	 skEadowania	 ziemi	 z	
wykopów	 lub	 zagospodarować	 na	 terenie	wEasnej	
posesji	z	zachowaniem	interesów	wEa[cicieli	dziaEek	
sąsiednich,	tj.	osób	trzecich.

§8.	Zasady	ochrony	dziedzictwa	kulturowego	i	za-
bytków	oraz	dóbr	kultury	wspóEczesnej

Dla	 ochrony	 archeologicznego	 dziedzictwa	 kul-
turowego,	 ustala	 się	 obowiązek	 prowadzenia	 ba-
daG	archeologicznych	podczas	 realizacji	 inwestycji	
związanych	z	zabudowaniem	i	zagospodarowaniem	
przedmiotowego	 terenu.	 Inwestor	 powinien	 uzy-
skać	 pozwolenie	 na	 badania	 archeologiczne	 przed	
otrzymaniem	pozwolenia	na	budowę.

§9.	Zasady	ksztaEtowania	przestrzeni	publicznych
Na	obszarze	objętym	planem	przestrzeG	publiczną	

stanowią	drogi	dojazdowe	KDD,	dla	których	szcze-
góEowe	zasady	zagospodarowania	okre[lono	w	§15.

§10.	Zasady	podziaEu	nieruchomo[ci
1.	PodziaE	terenów	na	dziaEki	budowlane	na	obsza-

rze	objętym	planem	okre[la	rysunek	planu.
2.	 Ustala	 się	 zakaz	 podziaEów	 wtórnych	 dziaEek	

istniejących	oraz	wydzielonych	zgodnie	z	rysunkiem	
planu.

3.	Nie	wyznacza	się	terenów	objętych	scalaniem.

ROZDZIAD	II
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenów, 

w tym parametry i wskapniki ksztaEtowania zabu-
dowy

§11.1.	 Na	 terenach	 projektowanej	 zabudowy	
mieszkaniowej	 jednorodzinnej,	 oznaczonych	na	 ry-
sunku	planu	symbolem	MN	ustala	się:

1)	prawo	do	lokalizacji	jednego	budynku	mieszkal-
nego,	wolnostojącego	na	kardej	dziaEce,

2)	dla	budynku,	o	którym	mowa	w	pkt	l,	maksy-
malną	wysoko[ć	II	kondygnacji,	w	tym	podda-
sze	 urytkowe	 oraz	 dach	 dwuspadowy,	 o	 na-
chyleniu	poEaci	dachowych	30°	-	45°,

3)	usytuowanie	przewarającej	kalenicy	zgodnie	z	
oznaczeniem	na	rysunku	planu,

4)	poziom	posadzki	parteru	budynku	na	wysoko-
[ci	 max.	 0,6	 m,	 wysoko[ć	 okapu	 max	 3,50	
m,	a	wysoko[ć	kalenicy	max	9	m	od	poziomu	
gruntu	rodzimego	na	dziaEce,

5)	prawo	do	jednego	wjazdu	na	dziaEkę	z	przylegEej	
ulicy,

6)	prawo	do	grodzenia	terenu	w	granicach	dziaEki	
do	wysoko[ci	1,5	m	ze	wskazaniem	do	realiza-
cji	pEotów	drewnianych	i	rywopEotów,

7)	 prawo	 do	 lokalizacji	 jednego	 wolnostojącego	
budynku	gospodarczego	lub	gararu,

8)	dla	budynku,	o	którym	mowa	w	pkt	7,	max	wy-
soko[ć	6	m	z	dachem	sko[nym,	symetrycznie	
dwuspadowym,

9)	prawo	do	lokalizacji	budynku,	o	którym	mowa	
w	pkt	7,	w	odlegEo[ci	nie	mniejszej	nir	l,5	m	od	
granicy	sąsiedniej	dziaEki	oraz	w	odlegEo[ci	nie	
mniejszej	nir	12	m	od	[ciany	frontowej	budyn-
ku	mieszkalnego	w	gEąb	dziaEki,

10)	 obowiązek	 zapewnienia	 miejsc	 postojowych	
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sEurących	obsEudze	terenu	w	ramach	dziaEki	w	
ilo[ci	min.	2	miejsca	na	budynek	mieszkalny,

11)	prawo	lokalizacji	parterowych,	tymczasowych	
budynków	na	czas	budowy	z	obowiązkiem	ich	
rozbiórki	po	zakoGczeniu	prac	budowlanych,

12)	max.	powierzchnię	zabudowy	dla	dziaEki	bu-
dowlanej	 na	 30%	 oraz	 obowiązek	 przezna-
czenia	min.	40%	powierzchni	dziaEki	 jako	po-
wierzchni	biologicznie	czynnej,

13)	 zakaz	 lokalizacji:	 no[ników	 reklamowych	 o	
powierzchni	większej	nir	3,0	m2.

2.	Dla	terenów,	o	których	mowa	w	ust.	1	obowią-
zują	odpowiednio	zapisy	§6-10	i	§17.

§12.1.	Na	terenie	projektowanej	zabudowy	miesz-
kaniowe	usEugowej,	jednorodzinnej	oznaczonym	na	
rysunku	planu	symbolem	MNU	ustala	się:

1)	prawo	do	lokalizacji	jednego	budynku	mieszkal-
no	-	usEugowego,

2)	 prawo	 do	 lokalizowania	 lokalu	 usEugowego	
wbudowanego	 w	 budynek	 mieszkalny	 o	 po-
wierzchni	 urytkowej	 max	 60%	 powierzchni	
urytkowej	budynku,

3)	dla	budynku,	o	którym	mowa	w	pkt	1,	maksy-
malną	wysoko[ć	II	kondygnacji,	w	tym	podda-
sze	 urytkowe	 oraz	 dach	 dwuspadowy,	 o	 na-
chyleniu	poEaci	dachowych	30°	-	45°,

4)	usytuowanie	przewarającej	kalenicy	zgodnie	z	
oznaczeniem	na	rysunku	planu,

5)	poziom	posadzki	parteru	budynku	na	wysoko-
[ci	 max.	 0,6	 m,	 wysoko[ć	 okapu	 max	 3,50	
m,	a	wysoko[ć	kalenicy	max	9	m	od	poziomu	
gruntu	rodzimego	na	dziaEce,

6)	prawo	do	jednego	wjazdu	na	dziaEkę	z	przylegEej	
drogi,

7)	prawo	do	grodzenia	terenu	w	liniach	rozgrani-
czających	dziaEkę	do	wysoko[ci	l,5	m	ze	wska-
zaniem	do	realizacji	pEotów	drewnianych	i	ry-
wopEotów,

8)	prawo	do	jednego	wolnostojącego	budynku	go-
spodarczego	lub	gararu,

9)	dla	budynku,	o	którym	mowa	w	pkt	8,	max	wy-
soko[ć	6	m	z	dachem	sko[nym,	symetrycznie	
dwuspadowym,

10)	prawo	do	lokalizacji	budynku,	o	którym	mowa	
w	pkt	8,	w	odlegEo[ci	nie	mniejszej	nir	1,5	m	
od	granicy	sąsiedniej	dziaEki	oraz	w	odlegEo[ci	
nie	mniejszej	nir	12	m	od	[ciany	frontowej	bu-
dynku	mieszkalnego	w	gEąb	dziaEki,

11)	 obowiązek	 zapewnienia	 miejsc	 postojowych	
sEurących	obsEudze	terenu	w	ramach	dziaEki	w	
ilo[ci	min.	2	miejsca	na	budynek	mieszkalny	i	
min.	1	na	lokal	usEugowy,

12)	prawo	lokalizacji	parterowych,	tymczasowych	
budynków	na	czas	budowy	z	obowiązkiem	ich	
rozbiórki	po	zakoGczeniu	prac	budowlanych,

13)	max.	powierzchnię	zabudowy	dla	dziaEki	bu-
dowlanej	 na	 40%	 oraz	 obowiązek	 przezna-
czenia	min.	30%	powierzchni	dziaEki	 jako	po-
wierzchni	biologicznie	czynnej

14)	 zakaz	 lokalizacji:	 no[ników	 reklamowych	 o	
powierzchni	większej	nir	3,0	m2.

2.	Dla	terenów,	o	których	mowa	w	ust.	l	obowią-
zują	odpowiednio	zapisy	§6-10	i	§17.

§13.1.	 Na	 terenie	 usEug	 o[wiaty	 i	 sportu	 UOS	
ustala	się:

1)	prawo	do	budowy	sali	sportowej	o	wysoko[ci	
gzymsu	nie	większej	nir	wysoko[ć	istniejących	
zabudowaG	szkoEy,

2)	prawo	rozbudowy	istniejących	budynków	szko-
Ey	z	obowiązkiem	utrzymania	istniejących	wy-
soko[ci	oraz	charakteru	architektonicznego	ze-
spoEu	budynków,

3)	prawo	do	realizacji	ciągów	pieszych	oraz	urzą-
dzeG	maEej	architektury,

4)	prawo	realizacji	urządzeG	sEurących	wypoczyn-
kowi,	w	tym	urządzeG	zabaw	dla	dzieci,	ogro-
dów	jordanowskich,	boisk,prawo	do	grodzenia	
terenu	w	 liniach	 rozgraniczających	dziaEkę	 do	
wysoko[ci	l,6	m,	

5)	ze	wskazaniem	do	realizacji	rywopEotów,
6)	zakaz	realizacji	murów,
7)	obowiązek	przeznaczenia	min.	50%	powierzch-

ni	dziaEki	jako	powierzchni	biologicznie	czynnej,
8)	 obowiązek	 zapewnienia	 miejsc	 parkingowych	

sEurących	obsEudze	na	 terenie	dziaEki	w	 ilo[ci	
min.	20	miejsc,	

9)	zakaz	lokalizacji:	no[ników	reklamowych	o	po-
wierzchni	większej	nir	3,0	m2,

2.	Dla	terenów,	o	których	mowa	w	ust.	l	obowią-
zują	odpowiednio	zapisy	§6-10	i	§17.

ROZDZIAD	3
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mów komunikacji i infrastruktury technicznej

§14.	 UkEad	 komunikacyjny	 na	 obszarze	 objętym	
planem,	stanowią:

1)	 publiczne	 drogi	 dojazdowe,	 oznaczone	 na	 ry-
sunku	planu	jako	KDD,

2)	drogi	wewnętrzne,	oznaczone	na	rysunku	planu	
jako	KDW,

3)	ciągi	piesze,	oznaczone	na	rysunku	planu	jako	
KX.

§15.1.	Dla	terenu	dróg	dojazdowych	-	KDD,	usta-
la	się:

1)	 szeroko[ć	 w	 liniach	 rozgraniczających	 10-20	
m,	zgodnie	z	oznaczeniem	na	rysunku	planu,

2)	wskazanie	 do	 nasadzenia	 drzew	wzdEur	 pasa	
drogowego,

3)	 prawo	 do	 przeprowadzenia	 niezbędnej	 infra-
struktury	technicznej,

4)	prawo	realizacji	napowietrznych	stacji	transfor-
matorowych	w	granicach	terenu,

5)	zakaz	lokalizacji:	no[ników	reklamowych	o	po-
wierzchni	większej	nir	3,0	m2,

6)	zakaz	lokalizacji	tymczasowych	obiektów.
§16.1.	Wewnętrzne	drogi	 dojazdowe,	 o	 których	
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mowa	w	§14	pkt	2	(KDW)	oraz	ciągi	piesze,	o	któ-
rych	mowa	§14	pkt	3	(KX),	mogą	stanowić	wspóE-
wEasno[ć	 wEa[cicieli	 dziaEek,	 do	 których	 stanowią	
dojazd	lub	doj[cie.

2.	Dla	terenu	istniejącej	drogi	wewnętrznej	-	KDW,	
ustala	się:

1)	 szeroko[ć	 w	 liniach	 rozgraniczających	 8	 m,	
zgodnie	z	oznaczeniem	na	rysunku	planu,

2)	wskazanie	 do	 nasadzenia	 drzew	wzdEur	 pasa	
drogowego,

3)	 prawo	 do	 przeprowadzenia	 niezbędnej	 infra-
struktury	technicznej,

4)	zakaz	lokalizacji:	no[ników	reklamowych	o	po-
wierzchni	większej	nir	3,0	m2,

5)	zakaz	lokalizacji	tymczasowych	obiektów,
6)	zakaz	grodzenia.
3.	Dla	terenu	ciągów	pieszych	-	KX,	ustala	się:
1)	 szeroko[ć	 w	 liniach	 rozgraniczających	 4	 m,	

zgodnie	z	oznaczeniem	na	rysunku	planu,
2)	wskazanie	 do	 nasadzenia	 drzew	wzdEur	 pasa	

drogowego,
3)	 prawo	 do	 przeprowadzenia	 niezbędnej	 infra-

struktury	technicznej,
4)	zakaz	lokalizacji:	no[ników	reklamowych	o	po-

wierzchni	większej	nir	3,0	m2

5)	zakaz	lokalizacji	tymczasowych	obiektów,
6)	zakaz	grodzenia.

§17.1.	Na	obszarze	objętym	planem	ustala	się	na-
stępujące	zasady	modernizacji,	 rozbudowy	 i	budo-
wy	systemów	infrastruktury	technicznej:

1)	 zasilanie	w	energię	 elektryczną	 z	 istniejących	
i	projektowanych	nasEupowych	stacji	transfor-
matorowych	 oznaczonych	 na	 rysunku	 planu	
symbolem	E,	liniami	kablowymi,	na	warunkach	
dostawcy,

2)	 tymczasowo	odprowadzenie	 [cieków	do	bez-
odpEywowych	 szczelnych	 zbiorników	 wybie-
ralnych	i	ich	wywóz	do	oczyszczalni	[cieków,	
docelowo	 poprzez	 projektowany	 system	 ka-
nalizacji	 sanitarnej	 w	 przylegEych	 drogach	 do	
oczyszczalni	[cieków,

3)	odprowadzenie	wód	opadowych	w	ramach	po-
szczególnych	dziaEek	budowlanych	do	terenu,	
odprowadzenie	wód	opadowych	z	projektowa-
nych	ciągów	komunikacyjnych	do	tymczasowo	
do	istniejących	rowów	melioracji	szczegóEowej	
przy	zastosowaniu	urządzeG	oczyszczających,	
docelowo	do	systemu	kanalizacji	deszczowej,

4)	zaopatrzenie	w	wodę	z	wodociągu	wiejskiego,	
poprzez	 projektowaną	 sieć	 wodociągową	 w	
projektowanych	drogach,

5)	zaopatrzenie	w	gaz:	docelowo	zakEada	się	peEną	
gazyfikację	terenu,

6)	 zagospodarowanie	 odpadów	 zgodnie	 z	 gmin-
nym	planem	gospodarki	odpadami	oraz	przepi-
sami	odrębnymi	z	uwzględnieniem	selektywnej	
zbiorki	odpadów,

7)	 masy	 ziemne	 powstaEe	 w	 wyniku	 prac	 ziem-
nych	 i	 fundamentowania	nalery	gromadzić	w	

wyznaczonym	 miejscu	 i	 wywozić	 zgodnie	 z	
przepisami	szczegóEowymi.

8)	w	nowo	lokalizowanych	lub	modernizowanych	
budynkach	 nalery	 do	 celów	 grzewczych	 lub	
grzewczo-technologicznych	 stosować	 paliwa	
pEynne,	 gazowe	 i	 staEe	 z	 wyEączeniem	 paliw	
węglowych,	 lub	wykorzystywać	alternatywne	
pródEa	energii.

2.	 Zachowuje	 się	 istniejące	 napowietrzne	 linie	
elektroenergetyczne	 SN	 zgodnie	 z	 oznaczeniem	
na	 rysunku	 planu,	 z	 zachowaniem	 strefy	 ochron-
nej	oznaczonej	na	rysunku	planu,	w	obrębie,	której	
ustala	się	zakaz	lokalizacji	obiektów	przeznaczonych	
na	staEy	pobyt	ludzi.

ROZDZIAD	III
Ustalenia koGcowe

§18.	Zgodnie	z	artykuEem	36	ust.	4	ustawy	z	dnia	
27	marca	2003	r.	o	planowaniu	i	zagospodarowa-
niu	 przestrzennym,	 ustala	 się	 następującą	 stawkę	
sEurącą	naliczeniu	opEaty	z	tytuEu	wzrostu	warto[ci	
nieruchomo[ci:

1)	 dla	 terenu	 projektowanej	 zabudowy	 mieszka-
niowej	jednorodzinnej	(MN)	-	15%,

2)	dla	terenu	projektowanej	zabudowy	mieszkanio-
wo	-	usEugowej,	jednorodzinnej	(MNU)	-	20%,

3)	dla	terenów	usEug	o[wiaty	i	sportu	(UOS)	-	0%,
4)	dla	terenu	dróg	publicznych	(KDD)	-	0%,
5)	dla	terenu	drogi	wewnętrznej	(KDW)	-	0%,
6)	dla	terenu	ciągów	pieszych	(KX)	-	0%,

§19.	 Wykonanie	 uchwaEy	 powierza	 się	 Burmi-
strzowi	Miasta	i	Gminy	Wrze[nia.

§20.	UchwaEa	wchodzi	w	rycie	po	upEywie	30	dni	
od	daty	ogEoszenia	w	Dzienniku	Urzędowym	Woje-
wództwa	Wielkopolskiego.

Przewodnicząca
Rady	Miejskiej	we	Wrze[ni

(-) Borena Nowacka
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ZaEącznik	Nr	2
do	UchwaEy	Nr	XXV/331/2009

Rady	Miejskiej	we	Wrze[ni
z	dnia	10	wrze[nia	2009	r.	

ROZSTRZYGNIECIE	RADY	MIEJSKIEJ	WE	WRZEZNI	O	SPOSOBIE	ROZPATRZENIA	UWAG	WNIESIONYCH	
DO	PROJEKTU	MIEJSCOWEGO	PLANU	ZAGOSPODAROWANIA	PRZESTRZENNEGO	W	NOWYM	FOL-

WARKU	OBEJMUJĄCEGO	OBSZAR	OGRANICZONY	ULICAMI:	NOWĄ	I	GDÓWNĄ

ZaEącznik	Nr	3
do	UchwaEy	Nr	XXV/331/2009

Rady	Miejskiej	we	Wrze[ni
z	dnia	10	wrze[nia	2009	r.	

ROZSTRZYGNIECIE	RADY	MIEJSKIEJ	WE	WRZEZNI	O	SPOSOBIE	REALIZACJI	ZAPISANYCH	W	PLANIE	
INWESTYCJI	Z	ZAKRESU	INFRASTRUKTURY	TECHNICZNEJ	NALEqĄCYCH	DO	ZADAF	WDASNYCH	

GMINY	ORAZ	ZASADACH	ICH	FINANSOWANIA,	ZGODNIE	Z	PRZEPISAMI	O	FINANSACH	PUBLICZNYCH

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	pópn.	zm.)	
Rada	Miejska	we	Wrze[ni	rozstrzyga,	jak	następuje:

Uwzględnia	się	uwagę	zEoroną	do	projektu	miej-
scowego	 planu	 zagospodarowania	 przestrzennego	
wyEoronego	do	publicznego	wglądu	wraz	z	progno-
zą	oddziaEywania	na	[rodowisko	przez	Pana	Józefa	
SowiGskiego	w	dniu	26.08.2009	r.	o	tre[ci:

ｧ1.	 granicę	 dziaEki	 siedliskowej	 zabudowanej	 od	

strony	budowanego	budynku	mieszkalnego	z	otwo-
rami	okiennymi	poprowadzić	4	m	od	[ciany	budyn-
ku.

2.	granicę	dziaEki	siedliskowej	od	tyEu	poprowadzić	
po	[cianie	gararu	tak	aby	garar	pozostaE	w	obrębie	
dziaEki	siedliskowej.

3.	granicę	dziaEki	siedliskowej	od	strony	ul.	GEów-
nej	poprowadzić	w	odlegEo[ci	5	m	od	[ciany	szczy-
towej	budynku	gospodarczego.

4.	od	strony	póEnocnej	pozostawić	1	durą	dziaEkę	
z	dojazdem	od	ul.	Gajowejｦ.

Na	 podstawie	 art.	 20	 ust.	 1	 ustawy	 z	 27	 mar-
ca	2003	r.	o	planowaniu	i	zagospodarowaniu	prze-
strzennym	(Dz.U.	Nr	80,	poz.	717	z	pópn.	zm.)	Rada	
Miejska	we	Wrze[ni	rozstrzyga,	jak	następuje:

§1.	 Sposób	 realizacji	 zapisanych	w	planie	 inwe-
stycji	z	zakresu	infrastruktury	technicznej.	W	zakre-
sie	istniejącej	i	projektowanej	zabudowy	zadania	w	
zakresie	 infrastruktury	 technicznej	prowadzić	będą	
wEa[ciwe	 przedsiębiorstwa,	 w	 kompetencji,	 któ-
rych	 lery	 rozwój	 sieci:	 wodociągowej	 i	 kanalizacji	
sanitarnej,	 energetycznej,	 gazociągowej	 i	 cieplnej,	
zgodnie	 z	 miejscowym	 planem	 zagospodarowania	
przestrzennego	 oraz	 na	 podstawie	 przepisów	 od-
rębnych.	Zadania	w	zakresie	gospodarki	odpadami	
realizowane	będą	zgodnie	z	miejscowym	planem	za-
gospodarowania	przestrzennego,	zgodnie	z	planem	
gospodarki	odpadami	oraz	na	podstawie	przepisów	
odrębnych.

2.	Za	podstawę	przyjęcia	do	realizacji	zadaG	okre-
[lonych	 w	 miejscowym	 planie	 zagospodarowania	
przestrzennego,	 które	 nalerą	 do	 zadaG	 wEasnych	
gminy,	stanowić	będą	za	pisy	Wieloletniego	Progra-
mu	Inwestycyjnego	gminy	Wrze[nia.

3.	Okre[lenie	terminów	przystąpienia	i	zakoGcze-
nia	 realizacji	 tych	 zadaG,	 ustalone	będzie	we	dEug	
kryteriów	 i	 zasad	 przyjętych	 przy	 konstruowaniu	
Wieloletniego	 Programu	 Inwestycyjne	 go	 Gminy	
Wrze[nia.

4.	Inwestycje	realizowane	mogą	być	etapowo	w	

zalerno[ci	od	wielko[ci	[rodków	przeznaczonych	na	
inwestycje.

§2.1.	 Zasady	 finansowania	 inwestycji	 z	 zakresu	
infrastruktury	technicznej	w	zakresie	istniejącej	za-
budowy	okre[lonych	w	planie.	Finansowanie	inwe-
stycji	będzie	odbywać	się	poprzez:

1)	Wydatki	z	budretu	gminy,
2)	 WspóEfmansowanie	 [rodkami	 zewnętrznymi,	

poprzez	budret	gminy	w	ramach	m.in.:
a)	dotacji	unijnych,
b)	dotacji	samorządu	województwa,
c)	dotacji	i	poryczek	z	funduszy	celowych,
d)	kredytów	i	poryczek	bankowych,
e)	innych	[rodków	zewnętrznych.

3)	UdziaE	 inwestorów	w	finansowaniu	w	ramach	
porozumieG	o	charakterze	cywilno	-	prawnym	
lub	w	formie	partnerstwa	publiczne	-	prywat-
nego,	a	takre	wEa[cicieli	nieruchomo[ci.


