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UCHWAŁA NR IV/46/2011 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI 

 z dnia 24 lutego 2011 r. 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z zabudową usługową w Gutowie Małym w rejonie ul. Jarzębinowej.  

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 późn. 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 terenów zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej z zabudową usługową 
w Gutowie Małym w rejonie ul. Jarzćbinowej, 
zwany dalej “planem” po stwierdzeniu zgodnoċci 
ustaleĉ planu ze studium uwarunkowaĉ i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego 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. 

2. Załączniki do uchwały stanowią: 
1) czćċć graficzna planu w skali 1:1000, zwana 

dalej “rysunkiem planu” - załącznik nr 1 
2) rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia 

uwag do projektu planu - załącznik nr 2 
3) rozstrzygnićcie o sposobie realizacji, zapi-

sanych w planie inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które należą do za-
daĉ własnych gminy oraz o zasadach fi-
nansowania, zgodnie z przepisami 
o finansach publicznych - załącznik nr 3 

3. Granice planu zgodnie z czćċcią graficzną – 
rysunkiem planu. 
 
§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 
uchwały jest mowa o : 

1) uchwale - należy przez to rozumieć niniej-
szą uchwałć Rady Miejskiej we Wrzeċni, 
o ile z treċci przepisu nie wynika inaczej, 

2) rysunku planu – należy przez to rozumieć 
rysunek planu zgodnie z § 1 ust. 3 niniej-
szej uchwały, 

3) przepisach szczególnych i odrćbnych – na-
leży przez to rozumieć przepisy ustaw wraz 
z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia 
w dysponowaniu terenem, wynikające 
z prawomocnych decyzji administracyj-
nych; 

4) dachu płaskim – należy przez to rozumieć 
dach o kącie nachylenia połaci dachowych 
do 15°; 

5) dachu stromym – należy przez to rozumieć 
dach o dwóch lub wićcej płaszczyznach 
spadku, nachylony pod kątem od 25° do 
45°; 

 
§ 3. Ustala sić nastćpujące przeznaczenia terenów: 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
wraz z zabudową usługową, oznaczone na rysunku 
planu symbolem MN/U. 
 
§ 4. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy dla terenów zabudowy miesz-
kaniowej wraz z zabudową usługową oznaczonych 
na rysunku planu symbolem MN/U, ustala sić: 

1) lokalizacjć zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej wraz z zabudową usługową; 

2) dopuszczenie lokalizacji budynków gospo-
darczych i garaży wbudowanych w budyn-
kach mieszkalnych, wolnostojących lub 
zblokowanych w granicy działki o maksy-
malnej powierzchni zabudowy 40m2 
i maksymalnej wysokoċci od poziomu te-
renu do okapu dachu – 3m; 

3) dopuszczenie lokalizacji budynków usłu-
gowych jednokondygnacyjnych wolnosto-
jących o maksymalnej wysokoċci od po-
ziomu terenu do okapu dachu – 3,5m, 

4) powierzchnia zabudowy – max. 40% po-
wierzchni działki, 

5) powierzchnia biologicznie czynna – min. 
40% powierzchni działki, 

6) maksymalną wysokoċć zabudowy dla bu-
dynków mieszkalnych – 9,0 m od poziomu 
terenu do kalenicy dachu, 

7) iloċć kondygnacji dla budynków mieszkal-
nych - maksymalnie dwie kondygnacje 
nadziemne w tym poddasze użytkowe 
z dopuszczeniem podpiwniczenia; 

8) dla budynków mieszkalnych - dachy stro-
me, dwu lub wielospadowe o kącie nachy-
lenia połaci dachowych 25º – 45º 
z zachowaniem zasady symetrycznoċci kąta 
nachylenia, 

9) dla budynków usługowych, budynków go-
spodarczych i garaży - dach płaski lub 
stromy dwu lub wielospadowy, 

10) możliwoċć zblokowania budynków w gra-
nicach sąsiadujących działek, 

11) wysokoċć ogrodzenia od strony terenów 
publicznych – maksymalnie 1,5 m, dla po-
zostałych nie wićcej niż 2 m, w tym 
w czćċci powyżej wysokoċci 0,40 m wy-
łącznie ogrodzenia ażurowe; 
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12) nakaz zapewnienia co najmniej dwóch 
miejsc postojowych zlokalizowanych na te-
renie działki budowlanej dla obsługi 
1 lokalu mieszkalnego; 

13) nakaz zapewnienia co najmniej jednego 
miejsca postojowego na każde 10m2 po-
wierzchni użytkowej lokalu usługowego 
o powierzchni nie wićkszej niż 50m2, 

14) nakaz zapewnienia co najmniej jednego 
miejsca postojowego na każde 25m2 po-
wierzchni użytkowej lokalu usługowego 
o powierzchni wićkszej niż 50m2, 

15) w zakresie ochrony przed hałasem tereny 
oznaczone na rysunku planu symbolem 
MN/U kwalifikowane są jako tereny miesz-
kaniowo-usługowe zgodnie z zapisami 
przepisów odrćbnych; 

16) sytuowanie budynków zgodnie z nieprze-
kraczalną linią zabudowy w odległoċci 
zgodnej z rysunkiem planu; 

17) zasady i warunki podziału terenu na działki 
budowlane: 

a) szerokoċć działki od strony drogi nie 
mniejsza niż 25 m, 

b) powierzchnia działki – min. 700m2. 
18) wyposażenie nieruchomoċci w urządzenia 

służące do gromadzenia odpadów komu-
nalnych zlokalizowane przy granicy nieru-
chomoċci. 

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

1) niezależnie od planowanego przeznaczenia 
terenu ustala sić obowiązek dostosowania 
realizowanych elementów zagospodaro-
wania skalą, jakoċcią i charakterem do peł-
nionych funkcji, krajobrazu, architektury 
istniejącego i planowanego otoczenia; 

2) do czasu realizacji obiektów budowlanych 
zgodnych z planowanym przeznaczeniem 
terenu, istniejące nieruchomoċci mogą być 
użytkowane w dotychczasowy sposób; 

3) zakaz lokalizowania urządzeĉ i obiektów 
przesłaniających i utrudniających ruch pie-
szych i pojazdów; 

4) sytuowanie budynków przy uwzglćdnieniu 
nieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie 
z rysunkiem planu. 

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

1) nakazuje sić, aby wszelkie oddziaływania 
związane z planowaną funkcją terenu objć-
tego planu, nie powodowały przekroczeĉ 
standardów jakoċci ċrodowiska okreċlo-
nych w przepisach odrćbnych , poza tere-
nem do którego inwestor posiada tytuł 
prawny; 

2) na terenie objćtym planem zakazuje sić lo-
kalizacji przedsićwzićć mogących zawsze 
znacząco oddziaływać na ċrodowisko, oraz 
mogących potencjalnie znacząco oddziały-

wać na ċrodowisko z dopuszczeniem inwe-
stycji celu publicznego; 

3) wprowadza sić zakaz odprowadzania nie-
czystoċci płynnych do gruntu lub rozlewa-
nia na działce oraz stosowania noċników 
energii cieplnej szczególnie szkodliwych 
dla ċrodowiska; 

4) nakazuje sić zastosowanie rozwiązaĉ pro-
jektowo – budowlanych zapewniających 
warunki akustyczne zgodne z obowiązują-
cymi normami. 

 
§ 7. W zakresie wymagaĉ wynikających z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych nie podej-
muje sić ustaleĉ. 
 
§ 8. Zasady obsługi komunikacji: 

1. Ustala sić obsługć terenu objćtego planem 
z drogi gminnej. 

2. Dopuszcza sić wyznaczenie ciągów pie-
szych i dróg wewnćtrznych. 
 

§ 9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy infrastruktury technicznej ustala sić 
obowiązek wykonania pełnego uzbrojenia obszaru 
w podstawową sieć infrastruktury technicznej: 

1. Na terenie objćtym planem obowiązują 
nastćpujące ustalenia w zakresie zaopatrzenia 
w wodć: Sieć wodociągowa podłączona do wodo-
ciągu gminnego. 

2. W zakresie odprowadzania ċcieków byto-
wych ustala sić: 

1) ċcieki bytowe nakazuje sić odprowadzić do 
kanalizacji sanitarnej; 

2) dopuszcza sić odprowadzanie ċcieków by-
towych do szczelnych zbiorników bezod-
pływowych w przypadku braku warunków 
technicznych do podłączenia do gminnej 
sieci kanalizacji sanitarnej; 

3) nakaz wywożenia ċcieków ze szczelnych 
zbiorników bezodpływowych przez konce-
sjonowanego przewoźnika do miejsc wska-
zanych przez służby gminne. 

3. W zakresie odprowadzania wód opado-
wych i roztopowych ustala sić: 

1) wody opadowe i roztopowe nakazuje sić 
docelowo odprowadzić do kanalizacji desz-
czowej; 

2) dopuszcza sić zagospodarowywanie wód 
opadowych i roztopowych na terenie wła-
snej działki do czasu wybudowania kanali-
zacji deszczowej, zgodnie z zapisami prze-
pisów odrćbnych; 

4. W zakresie zaopatrzenia w energić elek-
tryczną ustala sić: 

1) przyłączenie do istniejącej sieci elektro-
energetycznej, 

2) umożliwia sić przesunićcie bądź skablowa-
nie istniejącej sieci, w przypadku jej pozo-
stawienia nakazuje sić zachowanie strefy 
ochronnej zgodnie z ustaleniami przepisów 
odrćbnych, 
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3) sieć telefoniczna - podziemna, skablowana. 
5. W zakresie gospodarki odpadami ustala 

sić obowiązek gromadzenia segregowanych od-
padów w przystosowanych do tego celu pojemni-
kach usytuowanych w wyznaczonych miejscach na 
terenie posesji i ich dalsze zagospodarowanie 
zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami 
i przepisami odrćbnymi. Gospodarkć odpadami 
innymi niż komunalne oraz masami ziemnymi 
należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

6. Zaleca sić stosowanie dla celów grzew-
czych paliw gazowych i płynnych oraz promowa-
nie nowych, niekonwencjonalnych źródeł energii. 

7. Podstawć realizacji uzbrojenia techniczne-
go stanowić bćdą projekty branżowe. 
 
§ 10. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
nie podejmuje sić ustaleĉ. 
 
§ 11. Nie wyznacza sić terenów wymagających 
okreċlenia granic i sposobów zagospodarowania 
terenów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie przepisów odrćbnych. 
 
§ 12. Nie okreċla sić szczególnych warunków za-
gospodarowania terenów oraz ograniczeĉ w ich 
użytkowaniu. 

§ 13. Nie okreċla sić sposobu i terminu tymczaso-
wego zagospodarowania, urządzania i użytkowa-
nia terenów. 
 
§ 14. W zakresie szczegółowych zasad i warunków 
scalania i podziału nieruchomoċci objćtych pla-
nem miejscowym ustala sić, iż plan nie uruchamia 
procedury scalania i podziału nieruchomoċci. 
 
§ 15. Ustala sić 15 % stawkć, o której mowa w art. 
36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu 
wzrostu wartoċci nieruchomoċci, okreċloną przy 
uwzglćdnieniu przeznaczenia terenu, w związku 
z uchwaleniem planu. 
 
§ 16. Wykonanie niniejszej uchwały powierza sić 
Burmistrzowi Miasta i Gminy Wrzeċnia. 
 
§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni 
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Wo-
jewództwa Wielkopolskiego. 

 
 Przewodnicząca Rady 

Miejskiej we Wrzeċni 
(-) Bożena Nowacka 
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Załącznik nr 1 
do uchwały nr IV/46/2011 

Rady Miejskiej we Wrzeċni 
z dnia 24 lutego 2011 r. 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr IV/46/2011 

Rady Miejskiej we Wrzeċni 
z dnia 24 lutego 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĆCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-

SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ 
Z ZABUDOWĄ USŁUGOWĄ W GUTOWIE MAŁYM W REJONIE UL. JARZĆBINOWEJ. 

 
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 późn. zm.) 
Rada Miejska we Wrzeċni rozstrzyga, co nastćpuje: 
 

§ 1. W ustawowym terminie nie wniesiono żad-
nych uwag, w związku z czym Rada Miejska we 
Wrzeċni nie podejmuje rozstrzygnićcia o sposobie 
rozpatrzenia uwag, o których mowa w art. 20 ust. 1 
ww. ustawy. 
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Załącznik nr 3 
do uchwały nr IV/46/2011 

Rady Miejskiej we Wrzeċni 
z dnia 24 lutego 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĆCIE RADY MIEJSKIEJ WE WRZEĊNI O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE IN-
WESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NALEŻĄCYCH DO ZADAĈ WŁASNYCH 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 prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) 
Rada Miejska we Wrzeċni rozstrzyga, co 
nastćpuje: 
 

§1. 1. Sposób realizacji zapisanych w planie inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej: zadania 
w zakresie infrastruktury technicznej prowadzone 
bćdą przez właċciwe przedsićbiorstwa, w kompe-
tencji, których leży rozwój sieci: wodociągowej i 
kanalizacji sanitarnej, energetycznej, gazociągowej 
i cieplnej, zgodnie z miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego oraz na podstawie 
przepisów odrćbnych. Zadania w zakresie gospo-
darki odpadami realizowane bćdą zgodnie z miej-
scowym planem zagospodarowania przestrzenne-
go, zgodnie z planem gospodarki odpadami oraz 
na podstawie przepisów odrćbnych. 
2. Za podstawć przyjćcia do realizacji zadaĉ okre-
ċlonych w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego, które należą do zadaĉ własnych 
gminy, stanowić bćdą zapisy Wieloletniego Pro-
gramu Inwestycyjnego gminy Wrzeċnia. 
3. Okreċlenie terminów przystąpienia i zakoĉczenia 
realizacji tych zadaĉ, ustalone bćdzie według kry-

teriów i zasad przyjćtych przy konstruowaniu Wie-
loletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Wrze-
ċnia. 
4. Inwestycje realizowane mogą być etapowo w 
zależnoċci od wielkoċci ċrodków przeznaczonych 
na inwestycje. 
 

§2. Zasady finansowania inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej w zakresie istniejącej za-
budowy okreċlonych w planie. Finansowanie in-
westycji bćdzie odbywać sić poprzez: 
 
1) Wydatki z budżetu gminy, 
2) Współfinansowanie ċrodkami zewnćtrznymi, 
poprzez budżet gminy w ramach m.in.: 
a) dotacji unijnych, 
b) dotacji samorządu województwa, 
c) dotacji i pożyczek z funduszy celowych, 
d) kredytów i pożyczek bankowych, 
e) innych ċrodków zewnćtrznych. 
3) Udział inwestorów w finansowaniu w ramach 
porozumieĉ o charakterze cywilno-prawnym lub w 
formie partnerstwa publiczno - prywatnego, a 
także właċcicieli nieruchomoċci. 

  


