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Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr 229/XXV/09
Rady Miejskiej w Wieleniu

z dnia 18 marca 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE W SPRAWIE STWIERDZENIA ZGODNO�CI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO Z USTALENIAMI STUDIUM UWARUNKOWAÑ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO GMINY WIELEÑ

Poz. 2515, 2516

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr
80 poz. 717, zmiana Dz.U z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz.
1492, Dz.U. z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, Dz.U.
z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, Dz.U. z 2007 r. Nr
127 poz. 880, Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237,
Nr 220 poz. 1413), Rada Miejska w Wieleniu stwierdza zgod-
no�æ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
na obszarze wsi Rosko w rejonie linii kolejowej z ustaleniami
zmiany studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego Gminy Wieleñ, uchwa³a Nr 167/XIX/08
Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 27 sierpnia 2008 r.

Uzasadnienie

Na obszarze so³ectwa Rosko w zmianie studium uwarun-
kowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Wieleñ, uchwa³a Nr 167/XIX/08 Rady Miejskiej w Wieleniu z
27 sierpnia 2008r. wyznaczono obszar PE5 obejmuj¹cy teren
udokumentowanego w 2006 r. z³o¿a kruszywa naturalnego:
Rosko M³ II�. Z³o¿e Rosko M³ II jest poszerzeniem z³o¿a
kruszywa naturalnego �Rosko M³�, którego eksploatacja jest
na ukoñczeniu. Eksploatacja z³o¿a �Rosko M³ II� jest gospo-
darczo uzasadniona.

Zapis w zmianie studium uwarunkowañ i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego jest nastêpuj¹cy: �Dla wyzna-
czonych terenów PE5 mog¹ byæ sporz¹dzone miejscowe
plany zagospodarowania z ustaleniem tylko przeznaczenia
eksploatacji powierzchniowej i zasad eksploatacji kruszywa�.
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UCHWA£A Nr 230/XXV/09 RADY MIEJSKIEJ W WIELENIU

z dnia 18 marca 2009 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Rosko w rejonie ulicy Dworcowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, zmiana: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,
Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z
2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr
102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz.U. z 2005 r. Nr 172 poz.
1441, Nr 175 poz. 1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181
poz. 1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr
173 poz. 1218, Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz.
1458) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003
r. Nr 80 poz. 717, zmiana Dz.U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141
poz. 1492, Dz.U. z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087,
Dz.U. z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, Dz.U. z 2007 r.

Nr 127 poz. 880, Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz.
1237, Nr 220 poz. 1413), Rada Miejska w Wieleniu uchwala,
co nastêpuje:

ROZDZIA£ I

Przepisy ogólne

§1. 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego na obszarze wsi Rosko w rejonie ulicy Dwor-
cowej, zwany dalej planem.

2. Granicami obszaru objêtego planem s¹ droga powia-
towa w kierunku wsi Hamrzysko, zainwestowane tereny miesz-
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kaniowe w rejonie ul. Dworcowej oraz tereny u¿ytkowane
rolniczo, oznaczone graficznie na rysunku planu w skali 1:1.000,
zwanym dalej rysunkiem.

3. Integralnymi czê�ciami uchwa³y s¹:

1) rysunek planu, o którym mowa w ust. 2, stanowi¹cy
za³¹cznik nr 1 do uchwa³y;

2) stwierdzenie zgodno�ci miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego na obszarze wsi Rosko w rejonie
ulicy Dworcowej z ustaleniami studium uwarunkowañ i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wie-
leñ, stanowi¹ce za³¹cznik nr 2 do uchwa³y;

§2. 1. Na obszarze objêtym planem nie wystêpuj¹:

1) tereny i obiekty podlegaj¹ce ochronie wymagaj¹ce usta-
lenia granic i sposobów zagospodarowania, ustalonych na
podstawie odrêbnych przepisów, w tym terenów górni-
czych, a tak¿e nara¿onych na niebezpieczeñstwo powodzi
oraz zagro¿onych osuwaniem siê mas ziemnych;

2) obszary wymagaj¹ce scalenia i podzia³u nieruchomo�ci;

3) obszary przestrzeni publicznej w rozumieniu art. 2 pkt 6
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym.

2. Na obszarze objêtym planem nie ustala siê:

1) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz
ograniczeñ w ich u¿ytkowaniu, w tym zakazów zabudowy;

2) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzania i u¿ytkowania terenów.

§3. Dla zapewnienia ochrony �rodowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego ustala siê:

1) mo¿liwo�æ lokalizowania jedynie takich przedsiêwziêæ, któ-
re uwzglêdniaj¹ wymagania ochrony �rodowiska w zakre-
sie ochrony powietrza, wód, gleby, ziemi, ochrony przed
ha³asem i promieniowaniem jonizuj¹cym;

2) zachowanie walorów krajobrazowych terenu objêtego pla-
nem poprzez w³a�ciwe zagospodarowanie terenów;

3) zakaz indywidualnych rozwi¹zañ gospodarki wodnej, od-
prowadzania �cieków i gospodarki odpadami.

§4. 1. Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne, okre-
�lone na rysunku:

1) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania, zgodne z ewidencj¹
gruntów;

2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania, niewystêpuj¹ce w
ewidencji gruntów;

3) obowi¹zuj¹ce linie zabudowy dla budynków mieszkal-
nych;

4) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy;

5) zasady podzia³u na dzia³ki budowlane;

6) kierunek g³ównej kalenicy dachu;

7) kierunki obs³ugi komunikacyjnej;

8) strefa izolacyjna;

9) istniej¹cy drzewostan � do zachowania.

2. Przez obowi¹zuj¹c¹ liniê zabudowy, o której mowa w
ust. 1 pkt 3, nale¿y rozumieæ liniê ukszta³towan¹ poprzez
g³ówn¹ elewacjê budynku. W przestrzeni pomiêdzy lini¹ roz-
graniczaj¹c¹ komunikacjê a obowi¹zuj¹c¹ lini¹ zabudowy
mog¹ znajdowaæ siê okapy, wykusze, ryzality, schody oraz
zadaszone lub odbudowane partie wej�ciowe do budynku itp.
elementy.

3. Przez maksymaln¹ nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy, o
której mowa w ust. 1 pkt 4, nale¿y rozumieæ liniê ograniczaj¹c¹
sytuowanie wszystkich elementów zaliczanych do kubatury
budynku, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.

§5. 1. Na obszarze objêtym planem ustala siê nastêpuj¹ce
przeznaczenia terenów:

1) teren obiektów produkcyjnych, sk³adów i magazynów,
oznaczenie na rysunku � P;

2) teren zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej, oznaczenie na
rysunku � MU;

3) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznacze-
nie na rysunku � MN;

4) teren publicznej (powiatowej) drogi zbiorczej, oznaczenie
na rysunku � KD-Z;

5) teren publicznej (gminnej) drogi dojazdowej, oznaczenie
na rysunku � KD-D;

6) teren drogi wewnêtrznej, oznaczenie na rysunku � Kw;

7) teren parkingu, oznaczenie na rysunku - Kp.

§6. 1. Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tereny dla
których przeznaczono, w niniejszej uchwale, inne ni¿ dotych-
czasowe u¿ytkowanie, mog¹ byæ wykorzystywane w sposób
dotychczasowy, do czasu ich zagospodarowania zgodnie z
planem.

2. Tereny zabudowy mieszkaniowej - oznaczone na ry-
sunku MN, oraz teren zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej �
oznaczony na rysunku MU, s¹ terenami, dla których ustalone
zosta³y dopuszczalne poziomy ha³asu, zgodnie z przepisami o
ochronie �rodowiska.

3. Dla terenów mieszkaniowych (MN1, MN2) i terenu
mieszkaniowo-us³ugowego (MU) zasady podzia³u na dzia³ki
budowlane okre�la rysunek planu; ustala siê zakaz wtórnego
podzia³u dzia³ek.

ROZDZIA£ II

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenów
jako zasady kszta³towania ³adu przestrzennego

§7. Dla terenu obiektów produkcyjnych, sk³adów i maga-
zynów (P), ustala siê:

1) mo¿liwo�æ rozbiórki, przebudowy, rozbudowy i nadbudo-
wy istniej¹cych budynków i budowli;

Poz. 2516



— 14089 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 150

2) zapewnienie dojazdu do urz¹dzeñ infrastruktury tech-
nicznej;

3) sytuowanie budynku lub zespo³u budynków zwi¹zanych z
wyznaczon¹ funkcj¹ terenu;

4) ³¹czn¹ maksymaln¹ powierzchniê zabudowy budynków,
dla wyznaczonego terenu w planie � 60%;

5) minimaln¹ powierzchniê terenu biologicznie czynnego dla
wyznaczonego terenu w planie � 10%;

6) dla oznaczonej na rysunku strefy izolacyjnej � w przypadku
uci¹¿liwo�ci inwestycji dla terenów s¹siednich, obowi¹z-
kowe nasadzenia szpalerowej zieleni wysokiej (min. jeden
rz¹d drzew) lub realizacja budowli wa³u ziemnego o wy-
soko�ci 2,0 ÷ 2,5 m;

7) maksymaln¹ wysoko�æ budynków � 20 m, z zachowaniem
warunków technicznych Prawa budowlanego dotycz¹cych
odleg³o�ci obiektów budowlanych od przes³anianych bu-
dynków mieszkalnych;

8) maksymalna wysoko�æ budowli � wolno stoj¹cych insta-
lacji przemys³owych lub urz¹dzeñ technicznych � 25 m, z
zachowaniem warunków technicznych Prawa budowlane-
go dotycz¹cych odleg³o�ci obiektów budowlanych od prze-
s³anianych budynków mieszkalnych;

9) zakaz sytuowania inwestycji, dla których obligatoryjnie
wymagane jest sporz¹dzenie raportu o oddzia³ywaniu
przedsiêwziêcia na �rodowisko, zgodnie z przepisami o
�rodowisku;

10) obowi¹zek zapewnienia niezbêdnej ilo�ci miejsc postojo-
wych dla sta³ych pracowników i pojazdów przebywaj¹cych
okresowo.

§8. 1. Dla terenu projektowanej zabudowy mieszkaniowo-
us³ugowej (MU), ustala siê:

1) podzia³ terenu na siedem dzia³ek budowlanych;
2) sytuowanie na ka¿dej dzia³ce budowlanej jednego budyn-

ku mieszkalnego, jednego budynku gospodarczo-gara¿o-
wego i jednego budynku us³ugowego;

3) wysoko�æ budynku mieszkalnego � I kondygnacja nad-
ziemna z dachem stromym lub II kondygnacje nadziemne
w tym poddasze u¿ytkowe;

4) dla dzia³ek oznaczonych na rysunku nr 2, 3, 4 � ze wzglêdu
na warunki gruntowo-wodne, zakaz podpiwniczenia bu-
dynków;

5) wysoko�æ budynku gospodarczo-gara¿owego i us³ugowe-
go - I kondygnacja nadziemna;

6) dach:

a) budynku mieszkalnego � stromy o symetrycznym uk³adzie
po³aci dachowych i nachyleniu nie mniejszym ni¿ 30°,

b) budynku gospodarczo-gara¿owego i us³ugowego �
stromy o symetrycznym uk³adzie po³aci dachowych i
nachyleniu nie mniejszym ni¿ 20o;

7) mo¿liwo�æ prowadzenia dzia³alno�ci us³ugowej na po-
wierzchni zajmuj¹cej do 50% powierzchni u¿ytkowej bu-

dynku mieszkalnego oraz ca³¹ powierzchniê u¿ytkow¹
budynku gospodarczo-gara¿owego i us³ugowego;

8) ³¹czn¹ maksymaln¹ powierzchniê zabudowy ka¿dej dzia³ki
budowlanej � 40%;

9) minimaln¹ powierzchniê terenu biologicznie czynnego nie
mniejsz¹ ni¿ 25% terenu dzia³ki budowlanej.

2. Dla terenu zabudowy mieszkaniowo � us³ugowej (MU)
obowi¹zuje zapewnienie miejsc postojowych lub gara¿owych
na dzia³ce budowlanej dla pojazdów mieszkañców oraz osób
przebywaj¹cych okresowo.

§9. 1. Dla terenu istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej (MN1), ustala siê:

1) mo¿liwo�æ zachowania istniej¹cej zabudowy z prawem do
rozbiórki, nadbudowy i rozbudowy;

2) sytuowanie na dzia³ce budowlanej jednego budynku miesz-
kalnego jednorodzinnego, budynków gospodarczo-gara-
¿owych, obiektów ma³ej architektury, basenów, oczek
wodnych, obiektów sportowych s³u¿¹cych wyznaczonej
funkcji;

3) ³¹czn¹ maksymaln¹ powierzchniê zabudowy dzia³ki bu-
dowlanej � 40%;

4) minimaln¹ powierzchniê terenu biologicznie czynnego
dzia³ki budowlanej � 25%;

5) w przypadku przebudowy lub rozbudowy wysoko�æ bu-
dynku mieszkalnego � I kondygnacja nadziemna z dachem
stromym lub II kondygnacje nadziemne, w tym poddasze
u¿ytkowe;

6) w przypadku przebudowy lub lokalizacji nowych � wyso-
ko�æ budynków gospodarczo- gara¿owych � I kondygnacja
nadziemna z dachem stromym lub II kondygnacje w tym
poddasze u¿ytkowe; zakaz stosowania �cianek kolanko-
wych na poziomie poddasza.

2. Dla terenu projektowanej zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej (MN2), ustala siê:

1) podzia³ terenu na dwie dzia³ki budowlane;

2) sytuowanie na ka¿dej dzia³ce budowlanej jednego budyn-
ku mieszkalnego jednorodzinnego, budynków gospodar-
czo-gara¿owych, obiektów ma³ej architektury, basenów,
oczek wodnych, obiektów sportowych s³u¿¹cych wyzna-
czonej funkcji;

3) ³¹czn¹ maksymaln¹ powierzchniê zabudowy dzia³ki bu-
dowlanej � 40%;

4) minimaln¹ powierzchniê terenu biologicznie czynnego
dzia³ki budowlanej � 25%;

5) wysoko�æ budynku mieszkalnego � I kondygnacja nad-
ziemna z dachem stromym lub II kondygnacje nadziemne,
w tym poddasze u¿ytkowe;

6) wysoko�æ budynków gospodarczo - gara¿owych � I kon-
dygnacja nadziemna z dachem stromym lub II kondygna-
cje nadziemne w tym poddasze u¿ytkowe; zakaz stosowa-
nia �cianek kolankowych na poziomie poddasza.

Poz. 2516
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ROZDZIA£ III

Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego

§10. Ochronê �rodowiska realizuje siê poprzez:

1) pe³ne techniczne uzbrojenie terenu, w tym zbiorowe za-
opatrzenie w wodê oraz odbiór �cieków komunalnych i
opadowych, z zachowaniem przepisów o ochronie �rodo-
wiska;

2) gminny system odbioru odpadów;

3) zachowanie zieleni wzd³u¿ ulic;

4) wyznaczone tereny strefy izolacyjnej.

§11. 1. Dla ochrony dziedzictwa archeologicznego, na
obszarze objêtym planem, wymagane jest zg³aszanie prac
ziemnych zwi¹zanych z zagospodarowaniem lub zabudow¹
terenu � do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków, w celu ustalenia obowi¹zuj¹cego inwestora zakre-
su badañ archeologicznych, zgodnie z przepisami odrêbnymi.

ROZDZIA£ IV

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
komunikacji i infrastruktury technicznej

§12. Uk³ad komunikacyjny, na obszarze objêtym planem,
obejmuje:

1) drogi publiczne, o których mowa w §5 ust.1 pkt 4 i 5;

2) pozosta³e tereny komunikacyjne, o których mowa w §5 ust.
1 pkt 6 i 7.

§13. 1. Drogi publiczne stanowi¹: ulica zbiorcza KD-Z (ul.
Dworcowa), ulica dojazdowa KD-D (ul. Jarzêbinowa), zgodnie z
przebiegiem dróg i rozgraniczeniami oznaczonymi na rysunku.

2. Teren publicznej drogi zbiorczej KD-Z (powiatowej),
stanowi obs³ugê komunikacyjn¹ dla pojazdów zaopatruj¹cych
teren produkcyjny � P. oraz dojazd do zainwestowanych
terenów po³o¿onych wzd³u¿ ul. Dworcowej.

§14. 1. Pozosta³e tereny komunikacyjne obejmuj¹ teren
drogi wewnêtrznej, oznaczenie na rysunku � Kw, stanowi¹cej
dostêp do czê�ci terenu mieszkaniowo-us³ugowego (MU).

2. Dla terenu parkingu (Kp), ustala siê kierunek obs³ugi
komunikacyjnej poprzez teren produkcyjny (P); dla oznaczonej
na rysunku strefy izolacyjnej - obowi¹zkowe nasadzenia szpa-
lerowej zieleni wysokiej (min. jeden rz¹d drzew) lub realizacja
budowli wa³u ziemnego o wysoko�ci 2,0 ÷2,5 m. Dopuszcza
siê realizacjê wyjazdu ewakuacyjnego z terenu parkingu,
poprzez strefê izolacyjn¹ (wy³¹czenie z obowi¹zku nasadzeñ
itd.), na drogê dojazdow¹ KD-D z zakazem korzystania z tego
kierunku jako g³ównej podstawowej obs³ugi komunikacyjnej.

§15. 1. Modernizacja uk³adu komunikacyjnego obejmuje
budowê ulicy dojazdowej (KD � D) i ulicy wewnêtrznej (Kw).

2. Do realizacji dróg publicznych i parkingów maj¹ zasto-
sowanie warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaæ dro-
gi publiczne i ich usytuowanie.

3. Dla drogi dojazdowej oraz drogi wewnêtrznej ustala siê
mo¿liwo�æ wprowadzenia zasad ruchu uspokojonego.

§16. Na obszarze planu ustala siê wyznaczenie miejsc
postojowych wg nastêpuj¹cych wska�ników:

1) dla terenu produkcyjnego (P) � stosownie do przeznacze-
nia i sposobu zabudowy, sytuowanie na terenie zak³adu
niezbêdnej ilo�ci miejsc postojowych;

2) dla terenu mieszkaniowego (MN) � sytuowanie na terenie
mieszkaniowym, w ilo�ci nie mniejszej ni¿ 1 miejsce na
jedno mieszkanie;

3) dla terenu mieszkaniowo-us³ugowego (MU) � sytuowanie
na wyznaczonym terenie, w ilo�ci nie mniejszej ni¿ 1
miejsce postojowe lub 1 gara¿ na jedno mieszkanie, oraz
15 miejsc postojowych na 1.000 m2 powierzchni u¿ytkowej
budynków us³ugowych.

§17. 1. Dla obszaru objêtego planem ustala siê nastêpu-
j¹ce zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w wodê � z sieci wodociagowej ∅110 mm,
istniej¹cej w ulicy Jarzêbinowej (KD-D); dla terenu produk-
cyjnego (P) z w³asnego ujêcia wody;

2) zasilanie w energiê elektryczn¹� z istniej¹cego system
elektroenergetycznego;

3) odprowadzenie �cieków komunalnych:

a) z projektowanej zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej
(MU) oraz z istniej¹cej i projektowanej zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej (MN1, MN2) tymczasowo do
szczelnych zbiorników bezodp³ywowych z wywozem
do oczyszczalni �cieków w Wieleniu; docelowo do
planowanej wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej i pla-
nowanej oczyszczalni �cieków w Rosku; dopuszcza siê
realizacjê przydomowych oczyszczalni �cieków zgod-
nie z przepisami odrêbnymi,

b) z istniej¹cego terenu produkcyjnego (P) - aktualnie do
zak³adowej oczyszczalni �cieków ze zrzutem �cieków
oczyszczonych do rowu (teren poza planem), z mo¿li-
wo�ci¹ docelowego w³¹czenia do planowanego syste-
mu kanalizacyjnego wsi Rosko;

4) odprowadzenie �cieków opadowych i roztopowych:

a) z terenu produkcyjnego (P) i terenu parkingu (Kp) � do
rowu (teren poza planem) pod warunkiem ich oczysz-
czenia w osadniku i separatorze substancji ropopo-
chodnych;

b) z pozosta³ych terenów (MU, MN1, MN2) docelowo do
wiejskiej sieci kanalizacji deszczowej, tymczasowo �
lokalnie z zastosowaniem retencji gruntowej;

5) zaopatrzenie w energiê ciepln¹ - z indywidualnych �róde³
ciep³a, spe³niaj¹cych wymagania ochrony �rodowiska;

6) zaopatrzenie w gaz � indywidualnie;

7) obs³ugê telekomunikacyjn¹ � poprzez istniej¹cy, w miarê
potrzeb rozbudowywany system ³¹czno�ci telefonicznej;

8) usuwanie odpadów nast¹pi poprzez gminny system od-
bioru odpadów oraz postêpowanie zgodne z planem go-

Poz. 2516
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spodarki odpadami dla Gminy Wieleñ, z zastosowaniem
przepisów odrêbnych w tym zakresie;

9) dla terenu obiektów produkcyjnych, sk³adów i magazynów
(P) zachowanie istniej¹cych urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê
oraz odprowadzenia �cieków: produkcyjnych, komunal-
nych i opadowych, z mo¿liwo�ci¹ ich przebudowy i rozbu-
dowy, pod warunkiem spe³nienia przepisów ochrony �ro-
dowiska.

2. Powi¹zania zewnêtrzne systemów infrastruktury tech-
nicznej:

1) sieci infrastruktury technicznej, na obszarze objêtym pla-
nem, stanowi¹ elementy systemów gminnych;

2) na obszarze objêtym planem funkcjonuj¹ nastêpuj¹ce lo-
kalne systemy przesy³owe infrastruktury technicznej �
wiejska sieæ wodoci¹gowa oraz linie elektroenergetyczne.

3. Na ca³ym terenie, objêtym planem, zachowuje siê
istniej¹ce czynne sieci uzbrojenia technicznego, z obowi¹z-
kiem zapewnienia do nich dostêpu.

4. System infrastruktury technicznej wymaga rozbudo-
wy na obszarze wyznaczonym w planie do zagospodarowa-
nia.

5. Na obszarze objêtym planem nie wystêpuj¹ elementy
ponadlokalnych systemów infrastruktury technicznej.

Poz. 2516

ROZDZIA£ V

Przepisy koñcowe

§18. Dla obszaru objêtego planem ustala siê stawkê w
wysoko�ci 30% s³u¿¹c¹ naliczeniu jednorazowej op³aty z tytu-
³u wzrostu warto�ci nieruchomo�ci, o której mowa w art. 36
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.

§19. Traci moc uchwa³a nr 195/XXII/08 Rady Miejskiej w
Wieleniu z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi
Rosko w rejonie ulicy Dworcowej.

§20. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Wie-
lenia.

§21. Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, trac¹
moc obowi¹zuj¹c¹ ustalenia innych miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego lub ich czê�ci odnosz¹-
cych siê do terenu objêtego planem.

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

Przewodnicz¹cy Rady
(-) Jacek Frê�
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Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr 230/XXV/09
Rady Miejskiej w Wieleniu

z dnia 18 marca 2009 r.

STWIERDZENIE ZGODNO�CI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NA OBSZARZE WSI ROSKO W REJONIE ULICY DWORCOWEJ Z USTALENIAMI STUDIUM UWARUNKOWAÑ

I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WIELEÑ

Poz. 2516, 2517

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z
2003 r. Nr 80 poz. 717, zmiana Dz.U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41,
Nr 141 poz. 1492, Dz.U. z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz.
1087, Dz.U. z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, Dz.U.
z 2007 r. Nr 127 poz. 880, Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, Nr
201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413), Rada Miejska w Wieleniu
stwierdza zgodno�æ miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego na obszarze wsi Rosko w rejonie ulicy Dwor-
cowej z ustaleniami zmiany studium uwarunkowañ i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego gminy Wieleñ uchwa-
³a Nr 167/XIX/08 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 27 sierpnia
2008 r.

Uzasadnienie

Obszar miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego na obszarze wsi Rosko w rejonie ulicy Dworcowej
okre�lony jest, w zmianie studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Wieleñ, jako obszar
przeznaczony pod zabudowê.

Wyznaczony obszar objêty planem jest terenem projekto-
wanych zmian w strukturze przestrzennej wsi Rosko, dla
którego w czê�ci obowi¹zuj¹ miejscowe plany zagospodaro-
wania przestrzennego.

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego s¹ zgodne z ustaleniami zmiany studium w zakre-
sie: kierunków zmian w strukturze przestrzennej wsi Rosko,
zasad ochrony �rodowiska i dziedzictwa kulturowego, rozwoju
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej oraz poli-
tyki przestrzennej gminy.

2517

UCHWA£A Nr 231/XXV/09 RADY MIEJSKIEJ W WIELENIU

z dnia 18 marca 2009 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Gulcz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, zmiana: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,
Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z
2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr
102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz.U. z 2005 r. Nr 172 poz.
1441, Nr 175 poz. 1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181
poz. 1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr
173 poz. 1218, Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz.
1458) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003
r. Nr 80 poz. 717, zmiana Dz.U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141
poz. 1492, Dz.U. z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087,
Dz.U. z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, Dz.U. z 2007

r. Nr 127 poz. 880, Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201
poz. 1237, Nr 220 poz. 1413), Rada Miejska w Wieleniu
uchwala, co nastêpuje:

ROZDZIA£ I

Przepisy ogólne

§1. 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego na obszarze wsi Gulcz, zwany dalej planem.

2. Granice obszaru objêtego planem stanowi¹ linie roz-
graniczaj¹ce dzia³ek nr ewid. 218 i 219/2, 219/3, 219/4, 219/5 oraz
linia rozgraniczaj¹ca pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 181.


