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UCHWA£A Nr XXII/285/2009 RADY MIEJSKIEJ WE WRZE�NI

z dnia 30 marca 2009 r.

w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej we Wrze�ni
w rejonie ulic Kaliskiej i gen. Sikorskiego

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

ROZDZIA£ I

Przepisy ogólne

§1. 1. Po stwierdzeniu zgodno�ci ze studium uwarunko-
wañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Wrze�nia zatwierdzonym uchwa³¹ Rady Miejskiej we Wrze�ni
nr IX/108/99 z dnia 27 lipca 1999 r., ze zmianami: uchwa³a Nr
XI/99/03 z dnia 9 lipca 2003 r., oraz uchwa³a nr XIV/190/2008 z
dnia 15 maja 2008 r. uchwala siê zmianê miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospo-
darczej we Wrze�ni w rejonie ulic Kaliskiej i gen. Sikorskiego.

2. Granice obszaru objêtego planem oznaczono na ry-
sunku planu w skali 1:1000.

3. Integralnymi czê�ciami uchwa³y s¹ nastêpuj¹ce za-
³¹czniki:

1) rysunek planu, o którym mowa w ust. 2 zwany dalej
rysunkiem - stanowi¹cy za³¹cznik nr 1,

2) rozstrzygniêcie dotycz¹ce sposobu rozpatrzenia uwag do
projektu planu - stanowi¹ce za³¹cznik nr 2,

3) rozstrzygniêcie o sposobie realizacji zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej nale¿¹cych
do zadañ w³asnych gminy oraz zasadach ich finansowania
� stanowi¹ce za³¹cznik nr 3.

§2. 1. Na obszarze objêtym planem nie wystêpuje potrze-
ba ustalania:

1) granic zasad i sposobów zagospodarowania terenów gór-
niczych,

2) granic terenów nara¿onych na niebezpieczeñstwo powo-
dzi oraz usuwania siê mas ziemnych,

3) granic terenów wymagaj¹cych przeprowadzenia scaleñ i
podzia³u nieruchomo�ci,

4) granic terenów rehabilitacji istniej¹cej zabudowy i infra-
struktury technicznej,

5) granic pomników zag³ady oraz ich stref ochronnych.

2. Na obszarze objêtym planem nie wystêpuj¹ obiekty i
tereny chronione w my�l ustawy o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami.

§3. Ilekroæ w ustaleniach niniejszej uchwa³y jest mowa o:

1) planie � nale¿y przez to rozumieæ ustalenia zmiany planu,
o których mowa w §1 niniejszej uchwa³y,

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

3) us³ugach - nale¿y przez to rozumieæ takie us³ugi, które
s³u¿¹ zaspokojeniu podstawowych potrzeb ludno�ci, tj:
handel, gastronomiê, hotel, stacjê paliw, obs³ugê komuni-
kacji i nie wytwarzaj¹ dóbr materialnych,

4) dzia³alno�ci produkcyjnej - nale¿y przez to rozumieæ dzia-
³alno�æ wytwarzaj¹c¹ i przetwarzaj¹c¹ bezpo�rednio dobra
materialne,

5) przedsiêwziêciach mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na
�rodowisko - nale¿y przez to rozumieæ przedsiêwziêcia, o
których jest mowa w przepisach o ochronie �rodowiska,

6) uci¹¿liwo�ci - nale¿y przez to rozumieæ ha³as, wibracje,
zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenie odpadami,
które mog¹ byæ dokuczliwe dla otoczenia,

7) nieprzekraczalnej linii zabudowy � nale¿y przez to rozu-
mieæ liniê, poza któr¹ nie mog¹ znajdowaæ siê ¿adne
elementy zabudowy.

§4. Na rysunku planu obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce oznaczenia
graficzne:

1) granice obszaru objêtego planem,

2) nieprzekraczalne linie zabudowy,

3) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu i
ró¿nych zasadach zagospodarowania,

4) strefê lokalizacji zieleni izolacyjnej zimozielonej,

5) strefê potencjalnego oddzia³ywania akustycznego od dro-
gi krajowej KD-GP.

§5. Przeznaczenie terenów

1. Przedmiotem ustaleñ niniejszej uchwa³y s¹:

tereny projektowanej zabudowy us³ugowej, oznaczone na
rysunku symbolem � U.

2. Nie przewiduje siê tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzania i u¿ytkowania terenów. Dla terenów, dla któ-
rych wyznaczono w niniejszej uchwale nowe przeznacze-
nie, dopuszcza siê dotychczasowy sposób u¿ytkowania, do
czasu ich zagospodarowania zgodnie z ustaleniami niniej-
szego planu.

§6. Zasady ochrony ³adu przestrzennego
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Na obszarze objêtym planem kszta³towanie i ochronê ³adu
przestrzennego nale¿y realizowaæ poprzez:

1. obowi¹zek zharmonizowania projektowanej zabudowy z
warto�ciow¹ istniej¹c¹ zabudow¹ na terenach s¹siednich,

2. zakaz grodzenia dzia³ek,

3. zakaz lokalizacji telekomunikacyjnych wie¿ przeka�niko-
wych.

§7. Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego

1. Przed pozwoleniem na budowê ustala siê wymóg uzyska-
nia przez inwestora uzgodnienia ze Zwi¹zkiem Spó³ek
Wodnych we Wrze�ni w zakresie melioracji szczegó³owej.

2. Na obszarze objêtym planem ochronê �rodowiska, przyro-
dy i krajobrazu kulturowego nale¿y realizowaæ poprzez:

1) zakaz lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co od-
dzia³ywaæ na �rodowisko wymagaj¹cych sporz¹dzenia
raportu oddzia³ywania na �rodowisko, zgodnie z prze-
pisami ochrony �rodowiska z wy³¹czeniem zespo³ów
zabudowy us³ugowej, placów parkingowych i stacji
paliw,

2) zakaz lokalizacji dzia³alno�ci produkcyjnej,

3) minimalizacjê emisji zanieczyszczeñ, poprzez realizacjê
ogrzewania budynków w oparciu o paliwa nie powo-
duj¹ce zanieczyszczeñ powietrza atmosferycznego,
ponad obowi¹zuj¹ce normy z wy³¹czeniem paliw wê-
glowych w nowoprojektowanych budynkach.

3. Zespo³y zabudowy us³ugowej o powierzchni u¿ytkowej nie
mniejszej ni¿ 1ha oraz stacje paliw mog¹ wymagaæ spo-
rz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu przedsiêwziêcia na
�rodowisko przed przyst¹pieniem do ich realizacji.

4. Oddzia³ywanie akustyczne inwestycji na obszarze planu
nie mo¿e przekraczaæ warto�ci dopuszczalnych, okre�lo-
nych w przepisach odrêbnych, odpowiednio dla danego
rodzaju przeznaczenia s¹siednich terenów w ich granicy.

5. Nakaz przywrócenia do stanu pierwotnego uszkodzonych,
w wyniku prac budowlanych, skarp i rowów melioracyj-
nych,

6. Masy ziemne powstaj¹ce podczas realizacji inwestycji
nale¿y sk³adowaæ w wyznaczonych przez Gminê Wrze�nia
miejscach sk³adowania ziemi z wykopów lub zagospoda-
rowaæ na terenie w³asnej posesji z zachowaniem intere-
sów w³a�cicieli dzia³ek s¹siednich, tj. osób trzecich.

§8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury wspó³czesnej

1. Na obszarze objêtym planem ochron¹ zabytków obejmuje
siê stanowiska archeologiczne oznaczone graficznie na
rysunku.

2. Wszelkie inwestycje na obszarze, stanowisk archeologicz-
nych, wymagaj¹ przeprowadzenia niezbêdnego zakresu
prac archeologicznych, zapewniaj¹cych odpowiednie wa-
runki ochrony konserwatorskiej; zakres prac archeologicz-

nych okre�li, w zale¿no�ci od charakteru planowanych
inwestycji w³a�ciwy Wojewódzki Konserwator Zabytków;
wszelkie prace ziemne mo¿na wykonaæ po uzgodnieniu i
za pozwoleniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

3. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego
ustala siê w obrêbie realizacji zadania inwestycyjnego
obowi¹zek przeprowadzenia badañ archeologicznych przy
realizacji inwestycji, w obrêbie wykopów budowlanych w
zakresie uzgodnionym pozwoleniem WUOZ w Poznaniu,
które inwestor winien uzyskaæ przed otrzymaniem pozwo-
lenia na budowê. W przypadku odkrycia nie ujawnionych
na powierzchni obiektów archeologicznych nast¹pi ko-
nieczno�æ przeprowadzenia ratowniczych badañ wykopa-
liskowych.

§9. Zasady kszta³towania przestrzeni publicznych

Na obszarze objêtym planem przestrzeñ publiczn¹ pe³niæ
bêd¹ tereny otwarte po³o¿one w obrêbie nieprzekraczalnych
linii zabudowy, dla których szczegó³owe zasady zagospodaro-
wania okre�lono w §11.

§10. Zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomo�ci

Ustala siê zakaz podzia³ów wtórnych istniej¹cych i wydzielo-
nych zgodnie z rysunkiem planu dzia³ek. Nie zachodzi przypa-
dek konieczno�ci scalania nieruchomo�ci w rozumieniu prze-
pisów szczególnych.

ROZDZIA£ II

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenów,
w tym parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy.

§11. 1. Na terenie istniej¹cej zabudowy us³ugowej, ozna-
czonej na rysunku planu symbolem U ustala siê:

1) prawo realizacji obiektu lub obiektów us³ugowych,
2) dla budynków zwi¹zanych z us³ugami handlu prawo reali-

zacji powierzchni sprzeda¿owej wiêkszej ni¿ 400 m2 oraz
nie wiêkszej ni¿ 12000 m2,

3) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych w odleg³o�ci od
krawêdzi jezdni drogi KD-GP mniejszej ni¿ 25 m, z uwzglêd-
nieniem pkt 5,

4) prawo realizacji obiektów budowlanych s³u¿¹cych rekla-
mie w odleg³o�ci od krawêdzi jezdni przyleg³ych dróg
zgodnej z przepisami dotycz¹cymi dróg publicznych,

5) w oznaczonej na rysunku planu strefie potencjalnego
oddzia³ywania akustycznego od drogi KD-GP, dla budyn-
ków z pomieszczeniami na sta³y pobyt ludzi nale¿y prze-
widzieæ staraniem i na koszt inwestora stosowne zabezpie-
czenia przed uci¹¿liwo�ciami akustycznymi wywo³anymi
ruchem drogowym,

6) maksymaln¹ wysoko�æ budynków na 2 kondygnacje,

7) maksymaln¹ wysoko�æ budynków do krawêdzi gzymsu
lub kalenicy 12 m,

8) krycie budynków dachem p³askim lub dachem spadzistym,
o nachyleniu po³aci dachowych 150 � 350,

Poz. 1642
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9) max. powierzchniê zabudowy na 50%,

10) obowi¹zek przeznaczenia min. 4% powierzchni dzia³ki jako
powierzchni biologicznie czynnej,

11) obowi¹zek realizacji niezbêdnej ilo�ci miejsc postojowych
w obrêbie terenu w ilo�ci min. 15 miejsc na 1000 m2

powierzchni us³ugowej,

12) prawo do realizacji parkingu samochodowego dla powy¿ej
300 samochodów osobowych,

13) zakaz budowy budynków oraz obiektów tymczasowych,

14) obowi¹zek realizacji w obrêbie terenu pasa zieleni izolacyj-
nej zimozielonej o szeroko�ci min 2 m wzd³u¿ granicy z
drog¹ KDD, z jednoczesnym uwzglêdnieniem zakazu sa-
dzenia pod istniej¹c¹ lini¹ SN ro�linno�ci wysokopiennej,

15) prawo do realizacji przejazdu s³u¿¹cego obs³udze plano-
wanych obiektów poprzez pas zieleni izolacyjnej,

16) prawo do realizacji ci¹gów pieszych oraz urz¹dzeñ ma³ej
architektury,

17) prawo realizacji urz¹dzeñ s³u¿¹cych wypoczynkowi, w tym
urz¹dzeñ zabaw dla dzieci, ogrodów jordanowskich,

18) prawo realizacji urz¹dzeñ s³u¿¹cych reklamie w postaci
szyldów i neonów w ujednoliconej formie,

19) prawo realizacji pylonów reklamowych w obrêbie ca³ego
terenu z zachowaniem obowi¹zuj¹cych odleg³o�ci od dróg
publicznych,

20) w przypadku realizacji w obrêbie terenu stacji paliw oraz
budynków hotelowych i innych z pomieszczeniami prze-
znaczonymi na sta³y pobyt ludzi odleg³o�ci pomiêdzy
obiektami winy byæ zgodne z przepisami odrêbnymi,

21) obs³ugê komunikacyjn¹ z istniej¹cych przyleg³ych ulic KD-
D i KD-Z na zasadach okre�lonych przez zarz¹dcê lub
w³a�ciciela drogi,

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowi¹zuj¹
odpowiednio zapisy §6-10 i §12.

ROZDZIA£ III

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
komunikacji i infrastruktury technicznej

§12. 1. Na obszarze objêtym planem ustala siê nastêpu-
j¹ce zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
infrastruktury technicznej:

1) zasilanie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cych i projektowa-
nych stacji transformatorowych, liniami kablowymi, na
warunkach dostawcy,

2) w przypadku zaistnienia konieczno�ci budowy konsumen-
towych stacji transformatorowych przewiduje siê ich reali-
zacje jako odrêbne obiekty budowlane lub obiekty stano-
wi¹ce cze�æ innych budynków. Liczba i lokalizacja konsu-

mentowych stacji transformatorowych zostan¹ okre�lone
w projektach techniczno - budowlanych opracowanych na
podstawie warunków przy³¹czenia do sieci el-en w zale¿-
no�ci od sposobu docelowego zagospodarowania dzia³ki.
W przypadku realizacji stacji wbudowanych w inne budyn-
ki, pomieszczenia przeznaczone na stacjê transformato-
row¹ winny spe³niaæ wymogi okre�lone w odrêbnych
przepisach i byæ zlokalizowane w miejscu dostêpnym z
poziomu drogi dojazdowej. Do stacji, w których cze�æ
urz¹dzeñ stanowiæ bêdzie maj¹tek przedsiêbiorstwa ener-
getycznego winien byæ zapewniony ca³odobowy dostêp
s³u¿b eksploatacyjnych ENEA S.A.,

3) odprowadzenie �cieków bytowych do oczyszczalni �cie-
ków poprzez istniej¹cy i projektowany system kanalizacji
sanitarnej w istniej¹cych, przyleg³ych drogach,

4) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z utwar-
dzonych powierzchni drogowych do systemu kanalizacji
deszczowej, zrzuty winny posiadaæ urz¹dzenia podczysz-
czaj¹ce,

5) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu miejskiego, poprzez
istniej¹ca i projektowan¹ sieæ wodoci¹gow¹ w istniej¹cych
przyleg³ych drogach,

6) zaopatrzenie w gaz: z istniej¹cego systemu dystrybucyjnego,

7) zagospodarowanie odpadów zgodnie z gminnym planem
gospodarki odpadami oraz przepisami odrêbnymi.

2. Lokalizowane na terenie stacje paliw winny posiadaæ
odpowiednio:

1) instalacje kanalizacyjne i inne urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce
przed przenikaniem produktów naftowych do gruntu, wód
powierzchniowych i gruntowych, urz¹dzenia do pomiaru
i monitorowania stanu magazynowanych produktów naf-
towych,

2) urz¹dzenia do sygnalizacji wycieku produktów naftowych
do gruntu, wód gruntowych i powierzchniowych,

3) urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce przed emisj¹ par produktów
naftowych I klasy do powietrza atmosferycznego w pro-
cesach zasilania zbiorników magazynowych stacji paliw
p³ynnych,

4) urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce przed emisj¹ par produktów
naftowych klasy I do powietrza atmosferycznego podczas
wydawania tych produktów do zbiorników pojazdów dro-
gowych.

3. Dla istniej¹cych napowietrznych linii elektroenerge-
tycznych SN oznaczonych na rysunku prawo do ich skablowa-
nia i prze³o¿enia.

4. Zachowuje siê istniej¹ce podziemne ruroci¹gi do prze-
sy³u gazu z zachowaniem strefy wolnej od zabudowy jako
strefy bezpieczeñstwa oznaczonej na rysunku z uwzglêdnie-
niem prawa do prze³o¿enia gazoci¹gu w uzgodnieniu z gesto-
rem sieci.

Poz. 1642
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ROZDZIA£ IV

Ustalenia koñcowe

§13. Zgodnie z artyku³em 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
ustala siê nastêpuj¹c¹ stawkê s³u¿¹c¹ naliczeniu op³aty z
tytu³u wzrostu warto�ci nieruchomo�ci dla terenu projektowa-
nej zabudowy us³ugowej (U) � 30%.

§14. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Mia-
sta i Gminy Wrze�nia.

Poz. 1642

§15. Traci moc uchwa³a Nr XXXV/343/05 Rady Miejskiej
we Wrze�ni z dnia 13 pa�dziernika 2005 r. w sprawie miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego terenów akty-
wizacji gospodarczej we Wrze�ni w rejonie ulic Kaliskiej i gen.
Sikorskiego.

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

Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej we Wrze�ni

(-) Bo¿ena Nowacka
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Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XXII/285/2009

Rady Miejskiej we Wrze�ni
z dnia 30 marca 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY MIEJSKIEJ WE WRZE�NI O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU
ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ

WE WRZE�NI W REJONIE ULIC KALISKIEJ I GEN. SIKORSKIEGO.

Poz. 1642

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

Na podstawie o�wiadczenia Burmistrza Miasta i Gminy z
dnia 18 marca 2009 r. w sprawie braku uwag do projektu
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go wy³o¿onego do publicznego wgl¹du wraz z prognoz¹
skutków wp³ywu ustaleñ planu na �rodowiska, nie rozstrzyga
siê o sposobie ich rozpatrzenia.

Za³¹cznik nr 3
do Uchwa³y Nr XXII/285/2009 r.

Rady Miejskiej we Wrze�ni
z dnia 30 marca 2009 r.

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

FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH.

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

§1. Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z
zakresu infrastruktury technicznej.

W zakresie istniej¹cej zabudowy zadania w zakresie infra-
struktury technicznej prowadziæ bêd¹ w³a�ciwe przedsiêbior-
stwa, w kompetencji, których le¿y rozwój sieci: wodoci¹gowej
i kanalizacji sanitarnej, energetycznej, gazoci¹gowej i cieplnej,
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-
nego oraz na podstawie przepisów odrêbnych. Zadania w
zakresie gospodarki odpadami realizowane bêd¹ zgodnie z
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zgod-
nie z planem gospodarki odpadami oraz na podstawie prze-
pisów odrêbnych.

2. Za podstawê przyjêcia do realizacji zadañ okre�lonych
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, które
nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy, stanowiæ bêd¹ zapisy
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego gminy Wrze�nia.

3. Okre�lenie terminów przyst¹pienia i zakoñczenia reali-
zacji tych zadañ, ustalone bêdzie wed³ug kryteriów i zasad
przyjêtych przy konstruowaniu Wieloletniego Programu Inwe-
stycyjnego Gminy Wrze�nia.

4. Inwestycje realizowane mog¹ byæ etapowo w zale¿no-
�ci od wielko�ci �rodków przeznaczonych na inwestycje.

§2. 1. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej w zakresie istniej¹cej zabudowy okre�lo-
nych w planie. Finansowanie inwestycji bêdzie odbywaæ siê
poprzez:

1) Wydatki z bud¿etu gminy,

2) Wspó³finansowanie �rodkami zewnêtrznymi, poprzez bu-
d¿et gminy w ramach m.in.:

a) dotacji unijnych,

b) dotacji samorz¹du województwa,

c) dotacji i po¿yczek z funduszy celowych,

d) kredytów i po¿yczek bankowych,

e) innych �rodków zewnêtrznych.

3) Udzia³ inwestorów w finansowaniu w ramach porozumieñ
o charakterze cywilno - prawnym lub w formie partnerstwa
publiczno - prywatnego, a tak¿e w³a�cicieli nieruchomo�ci.


