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Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 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 uchwala, co następuje:

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego w rejonie ul. Szosa Witkow-
ska we Wrze[ni, zwany dalej ･planemｦ, po stwier-
dzeniu zgodno[ci ustaleG planu ze zmianą studium 
uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Wrze[nia uchwaloną uchwaEą Nr 
XIV/190/2008 Rady Miejskiej we Wrze[ni z dnia 15 
maja 2008 r.

2. Granice obszaru objętego planem okre[lono w 
czę[ci graficznej planu.

3. ZaEączniki do uchwaEy stanowią:
1) czę[ć graficzna zwana dalej ｧrysunkiem planuｦ 

- zaEącznik nr 1;
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu planu - zaEącznik nr 2;
3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych 

w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które nalerą do zadaG wEasnych gminy, oraz 
zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o 
finansach publicznych - zaEącznik nr 3.

§2. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa o:
1) uchwale ｠ nalery przez to rozumieć niniejszą 

uchwaEę Rady Miejskiej we Wrze[ni;
2) terenie - nalery przez to rozumieć teren, wyzna-

czony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, 
oznaczony symbolem, w obszarze którego obowią-
zują ustalenia;

3) przepisach szczególnych i odrębnych - nale-
ry przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami 
wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu 
terenem, wynikające z prawomocnych decyzji admi-
nistracyjnych;

4) rysunku planu - nalery przez to rozumieć rysu-
nek planu, stanowiący zaEącznik nr 1 do niniejszej 
uchwaEy;

5) obowiązującej linii zabudowy ｠ nalery przez to 
rozumieć linie, w których plan nakazuje usytuowanie 
zewnętrznej, najblirszej w stosunku do ulicy, [ciany 
budynku, bez uwzględnienia balkonów, logii i werand 
wystających poza obrys budynku nie więcej nir 1,2 
m;

6) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalery przez to 
rozumieć linię okre[lającą najmniejszą odlegEo[ć, w 
jakiej mogą znalepć się budynki od linii rozgraniczają-
cej terenu lub krawędzi jezdni;

7) dachu pEaskim ｠ nalery przez to rozumieć dach o 
kącie nachylenia poEaci dachowych do 15°;

8) dachu sko[nym ｠ nalery przez to rozumieć dach 
o dwóch lub więcej pEaszczyznach spadku, nachylo-
ny pod kątem od 25° do 45°;

9) tablicach informacyjnych ｠ nalery przez to ro-
zumieć tablice informujące między innymi o nazwie 
ulicy, numerze domu oraz tablice z ogEoszeniami;

10) reklamie ｠ nalery przez to rozumieć urządzenia 
będące formą informacji, promocji lub oferowania to-
warów czy usEug, a takre będące no[nikami neonów, 
napisów, grafiki, tekstów, plakatów, itp.;

11) przedsięwzięciach mogących znacząco od-
dziaEywać na [rodowisko ｠ nalery przez to rozumieć 
przedsięwzięcia wymienione w §2 Rozporządze-
nia Rady Ministrów w sprawie okre[lenia rodzajów 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaEywać 
na [rodowisko oraz szczegóEowych uwarunkowaG 
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do 
sporządzenia raportu o oddziaEywaniu na [rodowisko 
(Dz.U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573, z 2005 r. Nr 92, 
poz. 769, z 2007 r. Nr 158, poz. 1105).

§3. Ustala się następujące przeznaczenia terenów:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1MN - 
25MN;

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
wraz z zabudową usEugową, oznaczone na rysunku 
planu symbolami 1MN/U - 3MN/U;

3) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 
oznaczony na rysunku planu symbolem MW;

4) teren infrastruktury wodociągowej, stanowiący 
strefę bezpo[redniej ochrony ujęcia wody, oznaczo-
ny na rysunku planu symbolem W;

5) tereny komunikacji oznaczone na rysunku planu 
symbolami:

a) KDL - teren drogi publicznej lokalnej,
b) KDD ｠ tereny dróg publicznych dojazdowych,
c) KDX ｠ teren drogi publicznej ｠ pieszo jezdnej,
d) KX ｠ tereny publicznych ciągów pieszych.

§4. W zakresie zasad ochrony i ksztaEtowania Eadu 
przestrzennego ustala się:

1) nakaz aby zagospodarowanie terenów objętych 
planem uwzględniaEo zachowanie zasad ochrony 
i ksztaEtowania Eadu przestrzennego w rozumieniu 
przepisów ustawy o planowaniu przestrzennym;

2) nakaz lokalizacji obiektów kubaturowych zgod-
nie z nieprzekraczalnymi i obowiązującymi liniami 
zabudowy okre[lonymi w niniejszej uchwale oraz na 
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rysunku planu.

§5. W zakresie zasad ochrony [rodowiska, przyro-
dy i krajobrazu kulturowego ustala się:

1) nakaz aby oddziaEywanie związane z funkcją te-
renu nie powodowaEo przekroczenia dopuszczalnych 
poziomów emisji do [rodowiska okre[lonych w prze-
pisach odrębnych;

2) ograniczenie emisji haEasu oraz wibracji do war-
to[ci dopuszczalnych ustalonych w przepisach od-
rębnych;

3) zakaz lokalizacji obiektów, których funkcjonowa-
nie powoduje emisję haEasu przekraczającą dopusz-
czalne normy okre[lone w przepisach odrębnych;

4) stosowanie rozwiązaG projektowo ｠ budowla-
nych zapewniających warunki akustyczne zgodne z 
obowiązującymi normami;

5) zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaEywać na [rodowisko, za wyjątkiem 
inwestycji celu publicznego;

6) nakaz gromadzenia segregowanych odpadów w 
przystosowanych do tego celu pojemnikach usytu-
owanych w wyznaczonych miejscach na terenie po-
sesji i ich dalszego zagospodarowania, zgodnie z pla-
nem gospodarki odpadami i przepisami odrębnymi;

7) zakaz odprowadzania nieczysto[ci pEynnych do 
gruntu lub rozlewania na dziaEce;

8) nakazuje się uwzględnić w zagospodarowaniu 
ustalenia przepisów odrębnych w stosunku do strefy 
ochrony bezpo[redniej ujęcia wody, oznaczonej na 
rysunku planu symbolem W.

§6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej 
ustala się obowiązek uzgadniania z Wielkopolskim 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków prac ziem-
nych związanych z zabudowaniem lub zagospoda-
rowaniem terenu w celu ustalenia obowiązującego 
inwestora zakresu badaG archeologicznych. Zakres 
koniecznych prac inwestor winien uzgodnić z Wiel-
kopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 
przed uzyskaniem pozwolenia na budowę.

§7. W zakresie wymagaG wynikających z potrzeb 
ksztaEtowania przestrzeni publicznych ustala się:

1) zakaz stosowania ogrodzeG betonowych;
2) dopuszczenie lokalizacji tablic informacyjnych i 

reklam wyEącznie na ogrodzeniu i [cianach budyn-
ków pierwszej kondygnacji o powierzchni max. 1,5 
m² oraz wysoko[ci nie przekraczającej wysoko[ci 
ogrodzenia lub nie wykraczającej poza górną kra-
wędp okien;

3) dopuszczenie lokalizacji tablic informacyjnych i 
reklam dotyczących wyEącznie dziaEalno[ci prowa-
dzonej na nieruchomo[ci, na której są umieszczone.

§8. W zakresie parametrów i wskapników ksztaE-
towania zabudowy dla terenów zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 1MN, 6MN, 8MN, 10MN, 12MN, 14MN, 

15MN, 20MN, 21MN, 23MN, 25MN ustala się:
1) przeznaczenie terenu ｠ zabudowa jednorodzinna 

wolnostojąca;
2) ksztaEtowanie zabudowy w sposób zapewniają-

cy zachowanie przepisów odrębnych oraz następują-
cych warunków:

a) powierzchnia zabudowy kubaturowej ｠ max. 
30% powierzchni dziaEki,

b) powierzchnia terenu biologicznie czynna ｠ min. 
40% powierzchni dziaEki,

c) dopuszczalna wysoko[ć budynków mieszkal-
nych ｠ 9 m do kalenicy dachu od poziomu terenu,

d) maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne w 
tym poddasze urytkowe i dopuszczenie podpiwni-
czenia,

e) dla budynków mieszkalnych dopuszcza się wy-
Eącznie dachy sko[ne, wielospadowe, z zachowa-
niem zasady symetryczno[ci kąta nachylenia,

f) preferowane poszycie dachu - dachówka cera-
miczna lub materiaEy dachówko - podobne w kolorze 
ceglasto - czerwonym i brązowym,

g) dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami 1MN, 12MN i 25MN szeroko[ć elewacji fron-
towej budynków do 15 m,

h) maksymalna wysoko[ć kondygnacji piwnicznej 
do 1 m nad poziomem terenu lub dla budynków nie-
podpiwniczonych poziom posadowienia parteru do 
0,5 m nad poziomem terenu,

i) dopuszcza się lokalizację garary w budynkach 
mieszkalnych i wolnostojących jednokondygnacyj-
nych:

- w budynkach mieszkalnych lokalizacja garary w 
kondygnacji podziemnej lub nadziemnej w parterze 
budynku,

- garare wolnostojące sytuowane na granicy dziaE-
ki, o dachu dwuspadowym, o maksymalnej wysoko-
[ci 4,5 m do kalenicy dachu od poziomu terenu;

3) wysoko[ć grodzenia dziaEek - od strony dróg nie 
więcej nir 1,5 m, dla pozostaEych nie więcej nir 2 m, 
w tym w czę[ci powyrej wysoko[ci 0,40 m wyEącz-
nie ogrodzenia arurowe;

4) utrzymanie, modernizację i rozbudowę istnieją-
cych obiektów przy uwzględnieniu ustaleG dla nowej 
zabudowy;

5) nakaz zapewnienia co najmniej dwóch miejsc 
postojowych zlokalizowanych na terenie dziaEki bu-
dowlanej dla obsEugi jednego lokalu mieszkalnego;

6) w zakresie ochrony przed haEasem tereny 1MN, 
6MN, 8MN, 10MN, 12MN, 14MN, 15MN, 20MN, 
21MN, 23MN, 25MN kwalifikowane są jako tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zgodnie z 
przepisami odrębnymi;

7) sytuowanie projektowanych budynków zgodnie 
z nieprzekraczalną linią zabudowy w odlegEo[ci:

a) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 6MN ｠ w odlegEo[ci 5 m od linii rozgraniczają-
cej drogę 8KDD,

b) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 8MN w odlegEo[ci 5 m od linii rozgraniczającej 
drogę 5KDD oraz 3KX,



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 182 ｠ 19687 ｠ Poz. 3403

c) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 10MN ｠ w odlegEo[ci 9 m od linii rozgranicza-
jącej ul. Szosa Witkowska i w odlegEo[ci 5 m od linii 
rozgraniczającej drogę 2KDD,

d) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 12MN ｠ w odlegEo[ci 5 m od linii rozgranicza-
jącej drogę 2KDD, 5KDD,

e) dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami 14MN, 15MN ｠ w odlegEo[ci 5 m od linii roz-
graniczającej drogę 1KX,

f) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 21MN ｠ w odlegEo[ci 5 m od linii rozgraniczają-
cej drogę 4KDD, 5KDD,

g) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 23MN ｠ w odlegEo[ci 3 m od linii rozgranicza-
jącej drogę KDX,

h) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 25MN - w odlegEo[ci 6 m od linii rozgranicza-
jącej drogę KDL;

8) sytuowanie projektowanych budynków zgodnie 
z obowiązującą linią zabudowy w odlegEo[ci:

a) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 1MN ｠ w odlegEo[ci 9 m od linii rozgraniczają-
cej ul. Szosa Witkowska,

b) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 10MN ｠ w odlegEo[ci 3 m od linii rozgranicza-
jącej drogę 2KDD,

c) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 12MN ｠ w odlegEo[ci 12 m od linii rozgrani-
czającej ul. Szosa Witkowska i w odlegEo[ci 5 m od 
linii rozgraniczającej drogę 2KDD, 3KDD,

d) dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami 14MN, 15MN ｠ w odlegEo[ci 5 m od linii roz-
graniczającej drogę 3KDD, 4KDD,

e) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 20MN ｠ w odlegEo[ci 5 m od linii rozgranicza-
jącej drogę 5KDD,

f) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 25MN - w odlegEo[ci 5 m od linii rozgraniczającej 
drogę 1KDD.

§9. W zakresie parametrów i wskapników ksztaE-
towania zabudowy dla terenu zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 24MN ustala się:

1) przeznaczenie terenu ｠ zabudowa jednorodzinna 
wolnostojąca;

2) ksztaEtowanie zabudowy w sposób zapewniają-
cy zachowanie przepisów odrębnych oraz następują-
cych warunków:

a) powierzchnia zabudowy kubaturowej ｠ max. 
30% powierzchni dziaEki,

b) powierzchnia terenu biologicznie czynna ｠ min. 
40% powierzchni dziaEki,

c) dopuszczalna wysoko[ć budynków mieszkal-
nych ｠ 9 m do kalenicy dachu od poziomu terenu,

d) maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne w 
tym poddasze urytkowe i dopuszczenie podpiwni-
czenia,

e) dla budynków mieszkalnych dopuszcza się wy-

Eącznie dachy sko[ne, wielospadowe, z zachowa-
niem zasady symetryczno[ci kąta nachylenia,

f) preferowane poszycie dachu - dachówka cera-
miczna lub materiaEy dachówko- podobne w kolorze 
ceglasto - czerwonym i brązowym,

g) szeroko[ć elewacji frontowej budynków do 15 
m,

h) maksymalna wysoko[ć kondygnacji piwnicznej 
do 1 m nad poziomem terenu lub dla budynków nie-
podpiwniczonych poziom posadowienia parteru do 
0,5 m nad poziomem terenu,

i) dopuszcza się lokalizację garary w budynkach 
mieszkalnych i wolnostojących jednokondygnacyj-
nych:

- w budynkach mieszkalnych lokalizacja garary w 
kondygnacji podziemnej lub nadziemnej w parterze 
budynku,

- garare wolnostojące sytuowane na granicy dziaE-
ki, o dachu dwuspadowym, o maksymalnej wysoko-
[ci 4,5 m do kalenicy dachu od poziomu terenu;

3) wysoko[ć grodzenia dziaEek - od strony dróg nie 
więcej nir 1,5 m, dla pozostaEych nie więcej nir 2 m, 
w tym w czę[ci powyrej wysoko[ci 0,40 m wyEącz-
nie ogrodzenia arurowe;

4) utrzymanie, modernizację i rozbudowę istnieją-
cych obiektów przy uwzględnieniu ustaleG dla nowej 
zabudowy;

5) nakaz zapewnienia co najmniej dwóch miejsc 
postojowych zlokalizowanych na terenie dziaEki bu-
dowlanej dla obsEugi jednego lokalu mieszkalnego;

6) dla dziaEki o nr ewidencyjnym 3923 ustala się:
a) dopuszczenie usytuowania garary jednokondy-

gnacyjnych, o dachu dwuspadowym, o maksymal-
nej wysoko[ci 4,5 m do kalenicy dachu od poziomu 
terenu na powierzchni nieprzekraczającej 30% po-
wierzchni dziaEki,

b) wyznaczenie ciągów pieszych i ulic wewnętrz-
nych obsEugujące garare o min. szeroko[ci 6 m,

c) wprowadzenie zieleni wysokiej wzdEur granicy 
terenu garary;

7) w zakresie ochrony przed haEasem tereny 24MN 
kwalifikowane są jako tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej zgodnie z przepisami odrębnymi;

8) sytuowanie projektowanych budynków zgodnie 
z nieprzekraczalną linią zabudowy w odlegEo[ci 6 m 
od linii rozgraniczającej drogę KDL;

9) sytuowanie projektowanych budynków zgodnie 
z obowiązującą linią zabudowy w odlegEo[ci 5 m od 
linii rozgraniczającej drogę 1KDD;

§10. W zakresie parametrów i wskapników ksztaE-
towania zabudowy dla terenów zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolami 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 7MN, 9MN, 
11MN, 13MN, 16MN, 17MN, 18MN, 19MN, 22MN 
ustala się:

1) przeznaczenie terenu ｠ zabudowa jednorodzinna 
blipniacza;

2) ksztaEtowanie zabudowy w sposób zapewniają-
cy zachowanie przepisów odrębnych oraz następują-
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cych warunków:
a) powierzchnia zabudowy kubaturowej ｠ max. 

30% powierzchni dziaEki,
b) powierzchnia terenu biologicznie czynna ｠ min. 

40% powierzchni dziaEki,
c) dopuszczalna wysoko[ć budynków mieszkal-

nych ｠ 9 m do kalenicy dachu od poziomu terenu,
d) maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne w 

tym poddasze urytkowe i dopuszczenie podpiwni-
czenia,

e) dla budynków mieszkalnych dopuszcza się wy-
Eącznie dachy sko[ne, wielospadowe, z zachowa-
niem zasady symetryczno[ci kąta nachylenia,

f) preferowane poszycie dachu - dachówka cera-
miczna lub materiaEy dachówko- podobne w kolorze 
ceglasto - czerwonym i brązowym,

g) szeroko[ć elewacji frontowej budynków do 25 
m,

h) maksymalna wysoko[ć kondygnacji piwnicznej 
do 1 m nad poziomem terenu lub dla budynków nie-
podpiwniczonych poziom posadowienia parteru do 
0,5 m nad poziomem terenu,

i) dopuszcza się lokalizację garary w budynkach 
mieszkalnych i wolnostojących jednokondygnacyj-
nych:

- w budynkach mieszkalnych lokalizacja garary w 
kondygnacji podziemnej lub nadziemnej w parterze 
budynku,

- garare wolnostojące sytuowane na granicy dziaE-
ki, o dachu dwuspadowym, o maksymalnej wysoko-
[ci 4,5 m do kalenicy dachu od poziomu terenu;

3) wysoko[ć grodzenia dziaEek - od strony dróg nie 
więcej nir 1,5 m, dla pozostaEych nie więcej nir 2 m, 
w tym w czę[ci powyrej wysoko[ci 0,40 m wyEącz-
nie ogrodzenia arurowe;

4) w zakresie ochrony przed haEasem tereny 2MN, 
3MN, 4MN, 5MN, 7MN, 9MN, 11MN, 13MN, 
16MN, 17MN, 18MN, 19MN, 22MN kwalifikowane 
są jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej zgodnie z przepisami odrębnymi;

5) sytuowanie projektowanych budynków zgodnie 
z nieprzekraczalną linią zabudowy w odlegEo[ci:

a) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 2MN ｠ w odlegEo[ci 9 m od linii rozgraniczają-
cej ul. Szosa Witkowska,

b) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 3MN ｠ w odlegEo[ci 9 m od linii rozgranicza-
jącej ul. Szosa Witkowska i w odlegEo[ci 5 m od linii 
rozgraniczającej drogę 5KDD i 8KDD,

c) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 4MN - w odlegEo[ci 5 m od linii rozgraniczają-
cej drogę 5KDD i 8KDD,

d) dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami 5MN, 7MN - w odlegEo[ci 5 m od linii rozgra-
niczającej drogę 5KDD,

e) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 9MN ｠ w odlegEo[ci 9 m od linii rozgraniczają-
cej ul. Szosa Witkowska,

f) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 11MN ｠ w odlegEo[ci 5 m od linii rozgranicza-

jącej drogę KDL,
g) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-

bolem 16MN - w odlegEo[ci 5 m od linii rozgranicza-
jącej drogę 5KDD,

h) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 17MN - w odlegEo[ci 5 m od linii rozgranicza-
jącej drogę KDL, 4KDD oraz 5KDD,

i) dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami 18MN, 19MN - w odlegEo[ci 5 m od linii roz-
graniczającej drogę 2KX,

j) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 22MN ｠ w odlegEo[ci 3 m od linii rozgraniczają-
cej drogę KDX;

6) sytuowanie projektowanych budynków zgodnie 
z obowiązującą linią zabudowy w odlegEo[ci:

a) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 2MN ｠ w odlegEo[ci 4 m od linii rozgraniczają-
cej drogę 8KDD,

b) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 3MN - w odlegEo[ci 3 m od linii rozgraniczają-
cej drogę 6KDD,

c) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 4MN - w odlegEo[ci 5 m od linii rozgraniczają-
cej drogę 6KDD, 7KDD,

d) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 5MN - w odlegEo[ci 5 m od linii rozgraniczają-
cej drogę 7KDD, 8KDD,

e) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 7MN - w odlegEo[ci 5 m od linii rozgraniczają-
cej drogę 8KDD,

f) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 9MN ｠ w odlegEo[ci 3 m od linii rozgraniczającej 
drogę 2KDD,

g) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 11MN - w odlegEo[ci 5 m od linii rozgranicza-
jącej drogę 2KDD, 3KDD.

h) dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami 13MN, 16MN - w odlegEo[ci 5 m od linii roz-
graniczającej drogę 3KDD, 4KDD,

i) dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami 18MN, 19MN - w odlegEo[ci 5 m od linii roz-
graniczającej drogę 4KDD, 5KDD,

j) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 22MN - w odlegEo[ci 5 m od linii rozgraniczającej 
drogę 5KDD.

§11. W zakresie parametrów i wskapników ksztaE-
towania zabudowy dla terenów zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej wraz z zabudową usEugową 
oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN/U ｠ 
3MN/U ustala się:

1) przeznaczenie terenu ｠ zabudowa jednorodzinna 
blipniacza wraz z zabudową usEugową;

2) dopuszczenie prowadzenia dziaEalno[ci usEugo-
wej w parterze budynku mieszkalnego i/lub w kon-
dygnacji podziemnej oraz w zabudowie usEugowej;

3) ksztaEtowanie zabudowy w sposób zapewniają-
cy zachowanie przepisów odrębnych oraz następują-
cych warunków:

a) powierzchnia zabudowy kubaturowej ｠ max. 
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35% powierzchni dziaEki,
b) powierzchnia terenu biologicznie czynna ｠ min. 

35% powierzchni dziaEki;
c) dopuszczalna wysoko[ć budynków mieszkal-

nych ｠ 9 m do kalenicy dachu od poziomu terenu,
d) maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne w 

tym poddasze urytkowe i dopuszczenie podpiwni-
czenia,

e) dla budynków mieszkalnych dopuszcza się wy-
Eącznie dachy sko[ne, wielospadowe, z zachowa-
niem zasady symetryczno[ci kąta nachylenia,

f) preferowane poszycie dachu - dachówka cera-
miczna lub materiaEy dachówko - podobne w kolorze 
ceglasto - czerwonym i brązowym,

g) maksymalna wysoko[ć kondygnacji piwnicznej: 
1 m nad poziomem terenu lub dla budynków niepod-
piwniczonych maksymalny poziom posadowienia 
parteru: 0,5 m nad poziomem terenu,

h) dopuszcza się lokalizację garary w budynkach 
mieszkalnych i wolnostojących jednokondygnacyj-
nych:

- w budynkach mieszkalnych lokalizacja garary w 
kondygnacji podziemnej lub nadziemnej w parterze 
budynku,

- garare wolnostojące sytuowane na granicy dziaEki 
o dachu dwuspadowym o maksymalnej wysoko[ci 
4,5 m do kalenicy dachu od poziomu terenu;

4) wysoko[ć grodzenia dziaEek - od strony dróg nie 
więcej nir 1,5 m, dla pozostaEych nie więcej nir 2 m, 
w tym w czę[ci powyrej wysoko[ci 0,40 m wyEącz-
nie ogrodzenia arurowe;

5) nakaz zapewnienia co najmniej dwóch miejsc 
postojowych zlokalizowanych na terenie dziaEki bu-
dowlanej dla obsEugi jednego lokalu mieszkalnego;

6) nakaz zapewnienia co najmniej 1 miejsca posto-
jowego na karde 10 m2powierzchni urytkowej loka-
lu usEugowego o powierzchni nie większej nir 50 m2;

7) nakaz zapewnienia co najmniej 1 miejsca posto-
jowego na karde 25 m2powierzchni urytkowej lo-
kalu usEugowego o powierzchni większej nir 50 m2;

8) w zakresie ochrony przed haEasem tereny 
1MN/U, 2MN/U, 3MN/U kwalifikowane są jako te-
reny mieszkaniowo - usEugowe zgodnie z przepisami 
odrębnymi;

9) sytuowanie projektowanych budynków zgodnie 
z nieprzekraczalną linią zabudowy w odlegEo[ci:

a) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 1MN/U ｠ w odlegEo[ci 9 m od linii rozgranicza-
jącej ul. Szosa Witkowska oraz w odlegEo[ci 5 m od 
linii rozgraniczającej drogę KDL,

b) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 2MN/U ｠ w odlegEo[ci 5 m od linii rozgranicza-
jącej drogę KDL,

c) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 3MN/U ｠ w odlegEo[ci 5 m od linii rozgranicza-
jącej drogę 3KDD, 4KDD i KDL;

10) sytuowanie projektowanych budynków dla 
terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 
1MN/U, 2MN/U zgodnie z obowiązującą linią zabu-
dowy w odlegEo[ci 5 m od linii rozgraniczającej drogę 

2KDD.

§12. W zakresie parametrów i wskapników ksztaE-
towania zabudowy dla terenu zabudowy mieszkanio-
wej wielorodzinnej oznaczonego na rysunku planu 
symbolem MW, ustala się:

1) przeznaczenie terenu ｠ zabudowa wielorodzin-
na;

2) ksztaEtowanie zabudowy w sposób zapewniają-
cy zachowanie przepisów odrębnych oraz następują-
cych warunków:

a) powierzchnia zabudowy kubaturowej ｠ max. 
30% powierzchni dziaEki,

b) powierzchnia terenu biologicznie czynna ｠ min. 
40% powierzchni dziaEki,

c) dopuszczalna wysoko[ć budynków mieszkal-
nych ｠ 12 m od poziomu terenu do kalenicy dachu,

d) maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne, w 
tym poddasze urytkowe i dopuszczenie podpiwni-
czenia,

e) dla budynków mieszkalnych dopuszcza się da-
chy pEaskie lub dachy sko[ne, wielospadowe, z za-
chowaniem zasady symetryczno[ci kąta nachylenia,

f) preferowane poszycie dachu - dachówka cera-
miczna lub materiaEy dachówko - podobne w kolorze 
ceglasto - czerwonym i brązowym,

g) maksymalna wysoko[ć kondygnacji piwnicznej 
nad poziomem terenu do 1 m,

3) utrzymanie, modernizację i rozbudowę istnieją-
cych obiektów przy uwzględnieniu ustaleG dla nowej 
zabudowy;

4) wysoko[ć grodzenia dziaEek - od strony dróg nie 
więcej nir 1,5 m, dla pozostaEych nie więcej nir 2 m, 
w tym w czę[ci powyrej wysoko[ci 0,40 m wyEącz-
nie ogrodzenia arurowe;

5) nakaz zapewnienia co najmniej dwóch miejsc 
postojowych zlokalizowanych na terenie dziaEki bu-
dowlanej dla obsEugi jednego lokalu mieszkalnego;

6) w zakresie ochrony przed haEasem tereny MW 
kwalifikowane są jako tereny zabudowy mieszkanio-
wej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego zgod-
nie z przepisami odrębnymi;

7) sytuowanie projektowanych budynków zgodnie 
z nieprzekraczalną linią zabudowy w odlegEo[ci 12 m 
od linii rozgraniczającej ul. Szosa Witkowska oraz w 
odlegEo[ci 6 m od linii rozgraniczającej drogę KDL.

§13. W zakresie parametrów i wskapników ksztaE-
towania zabudowy dla terenu infrastruktury wodo-
ciągowej oznaczonego na rysunku planu symbolem 
W ustala się:

1) strefę ochrony bezpo[redniej w odlegEo[ci 8 m 
od obudowy studni;

2) w pobliru funkcjonującej strefy zakaz mycia 
pojazdów mechanicznych, urządzania parkingów i 
obozowisk, grzebania zwierząt i zurytych [rodków 
chemicznych oraz lokalizowania magazynów i stacji 
paliw pEynnych;

3) dopuszczenie lokalizacji zieleni oraz obiektów 
maEej architektury.



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 182 ｠ 19690 ｠ Poz. 3403

§14. W zakresie granic i sposobów zagospodaro-
wania terenów lub obiektów podlegających ochro-
nie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, 
w tym terenów górniczych, a takre nararonych na 
niebezpieczeGstwo powodzi oraz zagroronych osu-
waniem się mas ziemnych ustala się

1) w odniesieniu do obiektów zabytkowych pod-
legających ochronie prawnej obowiązują ustalenia 
zawarte w §6;

2) w odniesieniu do strefy ochrony bezpo[redniej 
ujęcia wody nakazuje się uwzględniać zapisy aktu-
alnej decyzji administracyjnej ustalone na podstawie 
przepisów szczegóEowych.

§15. W zakresie szczegóEowych zasad i warunków 
scalania i podziaEu nieruchomo[ci objętych planem 
miejscowym ustala się, ir plan nie uruchamia proce-
dury scalania i podziaEu nieruchomo[ci.

§16. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i 
budowy systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej ustala się:

1) dla terenu drogi publicznej lokalnej, oznaczonej 
na rysunku planu symbolem KDL:

a) szeroko[ć - zgodnie z rysunkiem planu,
b) dopuszczenie lokalizacji miejsc postojowych w 

liniach rozgraniczających drogę,
c) nakaz wyposarenia w system kanalizacji desz-

czowej w przypadku nawierzchni utwardzonej; w 
przypadku nawierzchni nieutwardzonej lub czę[cio-
wo nieutwardzonej (arurowej) nakazuje się zabezpie-
czyć [rodowisko gruntowo ｠ wodne przed infiltracją 
zanieczyszczeG,

d) nakaz dostosowania podjazdów i zjazdów do po-
trzeb osób niepeEnosprawnych,

e) dopuszczenie budowy chodników i [cierek ro-
werowych o parametrach technicznych i urytko-
wych zgodnych z przepisami odrębnymi,

f) lokalizację sieci infrastruktury technicznej w li-
niach rozgraniczających drogę;

2) dla terenów dróg publicznych dojazdowych, 
oznaczonych na rysunku planu symbolami 1｠8KDD:

a) szeroko[ć: 10 m w liniach rozgraniczających,
b) nakaz wyposarenia w system kanalizacji desz-

czowej w przypadku nawierzchni utwardzonej; w 
przypadku nawierzchni nieutwardzonej lub czę[cio-
wo nieutwardzonej (arurowej) nakazuje się zabezpie-
czyć [rodowisko gruntowo ｠ wodne przed infiltracją 
zanieczyszczeG,

c) nakaz dostosowania podjazdów i zjazdów do po-
trzeb osób niepeEnosprawnych,

d) dopuszczenie budowy chodników i [cierek ro-
werowych o parametrach technicznych i urytko-
wych zgodnych z przepisami odrębnymi,

e) lokalizację sieci infrastruktury technicznej w li-
niach rozgraniczających drogę;

3) dla terenu drogi publicznej ｠ pieszo jezdnej, 
oznaczonej na rysunku symbolem KDX ustala się:

a) szeroko[ć: 8 m w liniach rozgraniczających;

b) nakaz wyposarenia w system kanalizacji desz-
czowej w przypadku nawierzchni utwardzonej; w 
przypadku nawierzchni nieutwardzonej lub czę[cio-
wo nieutwardzonej (arurowej) nakazuje się zabezpie-
czyć [rodowisko gruntowo ｠ wodne przed infiltracją 
zanieczyszczeG,

c) nakaz dostosowania podjazdów i zjazdów do po-
trzeb osób niepeEnosprawnych,

d) lokalizację sieci infrastruktury technicznej w li-
niach rozgraniczających drogę;

4) dla terenu publicznych ciągów pieszych, ozna-
czonych na rysunku planu symbolami 1-3KX ustala 
się:

a) szeroko[ć 4 m w liniach rozgraniczających,
b) nakaz dostosowania podjazdów i zjazdów do po-

trzeb osób niepeEnosprawnych,
c) lokalizację sieci infrastruktury technicznej w li-

niach rozgraniczających drogę.

§17. 1. Na terenie objętym planem obowiązują na-
stępujące ustalenia ogólne dotyczące infrastruktury 
technicznej:

1) nakazuje się wyposarenie obszaru objętego pla-
nem w podstawową sieć infrastruktury technicznej;

2) dopuszcza się przebudowę lub likwidację sieci w 
przypadku wystąpienia kolizji;

3) lokalizacja sieci uzbrojenia technicznego w grani-
cach linii rozgraniczających dróg;

4) odstępstwo od zasady, o której mowa w pkt 3) 
jest morliwe w przypadkach, gdy nie ma technicznej 
morliwo[ci prowadzenia infrastruktury technicznej w 
granicach linii rozgraniczających dróg;

5) wszelkie inwestycje i zmiany w zakresie zaopa-
trzenia w wodę, energię elektryczną, odprowadzania 
[cieków oraz lokalizacji innych urządzeG technicz-
nych wymagają uzyskania warunków technicznych 
od wEa[ciciela sieci.

2. Na terenie objętym planem obowiązują następu-
jące ustalenia w zakresie zaopatrzenia w wodę:

1) zasilanie w wodę z istniejącej wodociągowej sie-
ci miejskiej;

2) zakazuje się lokalizacji zabudowy w odlegEo[ci 3 
m z kardej strony od istniejącej sieci wodociągowej 
technologicznej 250 mm oraz kabli energetycznych 
zasilających ujęcia gEębinowe;

3) dopuszcza się urytkowanie gruntów w zakre-
sie eksploatacji i usuwania awarii na rzecz wEa[ci-
ciela istniejących urządzeG infrastruktury technicznej 
｠ dotyczy dziaEek o nr geod. 807, 806/8, 806/9, 
809, 4164, 4165, 4166, 4167, 4168, 4169, 4170, 
4291, 4295 i 4447 ｠ przez odpowiednie sEurby w 
zakresie eksploatacji i usuwania awarii sieci wodo-
ciągowej.

3. Na terenie objętym planem obowiązują nastę-
pujące ustalenia w zakresie odprowadzania [cieków 
bytowych:

1) [cieki bytowe nakazuje się odprowadzić do ka-
nalizacji sanitarnej;

2) dopuszcza się odprowadzanie [cieków byto-
wych do szczelnych zbiorników bezodpEywowych w 
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przypadku braku warunków technicznych do podEą-
czenia do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej;

3) nakaz wyworenia [cieków ze szczelnych zbior-
ników bezodpEywowych przez koncesjonowanego 
przewopnika do miejsc wskazanych przez sEurby 
gminne.

4. Na terenie objętym planem obowiązują następu-
jące ustalenia w zakresie odprowadzania wód opado-
wych i roztopowych:

1) wody opadowe i roztopowe nakazuje się docelo-
wo odprowadzić do kanalizacji deszczowej;

2) dopuszcza się zagospodarowywanie wód opa-
dowych i roztopowych na terenie wEasnej dziaEki do 
czasu wybudowania kanalizacji deszczowej.

5. Na terenie objętym planem obowiązują nastę-
pujące ustalenia w zakresie zaopatrzenia w energię 
elektryczną:

1) zasilanie terenów objętych planem w energię 
elektryczna nastąpi z istniejącej i planowanej sieci 
[redniego i niskiego napięcia;

2) dopuszcza się budowę kablowych lub sEupo-
wych stacji transformatorowych.

6. Na terenie objętym planem obowiązują następu-
jące ustalenia w zakresie zaopatrzenia w gaz: indywi-
dualne ustalenia warunków odbioru gazu uzalernione 
od warunków technicznych i ekonomicznych uzasad-
niających rozbudowę sieci gazowej.

7. Na terenie objętym planem obowiązują następu-
jące ustalenia w zakresie zaopatrzenia w ciepEo: do 
celów grzewczych, dla nowych budynków nakazuje 
się stosowanie paliw charakteryzujących się najnir-
szymi wskapnikami emisyjnymi, takich jak: paliwa 
pEynne, gazowe i staEe, prąd elektryczny oraz odna-
wialne pródEa energii.

8. Na terenie objętym planem ustala się obowią-
zek gromadzenia odpadów w sposób zgodny z obo-
wiązującymi przepisami z uwzględnieniem segregacji 
odpadów.

§18. W zakresie sposobów i terminów tymczaso-
wego zagospodarowania, urządzania i urytkowania 
terenów ustala się:

1) dla terenu objętego planem nie okre[la się spo-
sobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i urytkowania terenu;

2) do czasu realizacji postanowieG niniejszej uchwa-
Ey dopuszcza się dotychczasowy sposób ich urytko-
wania i zagospodarowania.

§19. Ustala się stawkę procentową, sEurącą nali-
czeniu jednorazowej opEaty od wzrostu warto[ci nie-
ruchomo[ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w 
wysoko[ci 10%.

§20. Wykonanie uchwaEy powierza się Burmistrzo-
wi Miasta i Gminy Wrze[nia.

§21. Wykonanie uchwaEy powierza się Burmistrzo-
wi Miasta i Gminy Wrze[nia. 

Przewodnicząca
Rady Miejskiej we Wrze[ni

(-) Borena Nowacka
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Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 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, co następuje:

§1. Uwaga, którą wnie[li p. MaEgorzata i RafaE GEo-
wacki.

Tre[ć uwagi.
DziaEki nr 4164 i 4165 przeksztaEcić na dziaEki usEu-

gowo ｠ budowlane.
Rozstrzygnięcie: uwaga przyjęta.

§2. Uwaga, którą wnie[li p. Alicja i Tomasz Brdęk.
Tre[ć uwagi.
Ustalenia projektu planu powodują, re dziaEka nr 

821 dozna ewidentnego uszczerbku poprzez:
e) zwęrenia o 3 ｠ 4 metry szeroko[ci na caEej dEu-

go[ci ponad 76 metrów,
f) znieksztaEcenie frontów poprzez znaczne [cięcie 

krawędzi,
g) a takre skrócenie dEugo[ci o okoEo 6 metrów.
Rozstrzygnięcie: uwaga odrzucona. Ustalenia za-

warte w projekcie planu dotyczące minimalnej szero-
ko[ci dróg są zgodne z art. 43 ust. 1 Ustawy z dnia 
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 
1985 r. Nr 14 poz. 60 z pópn. zmianami).

Z uwagi na obowiązek dostosowania parametrów 
dróg do ww. przepisów przyjmuje się ustalenia pro-
jektu planu.

§3. Uwaga, którą wniosEa p. Anna Winter,
Tre[ć uwagi.
Zmniejszenie pow. dziaEki nr 4202 z uwagi na prze-

znaczenie znacznej jej czę[ci pod drogi
uniemorliwia budowę domu wolnostojącego ｠ nie 

wyrara zgody.
Rozstrzygnięcie: uwaga odrzucona. Ze względu na 

konieczno[ć poszerzenia ul. Owocowej plan
dopuszcza zabudowę blipniaczą.

§4. Uwaga, którą wniósE p. Tadeusz Smejda.
Tre[ć uwagi.
Zmienić przeznaczenie istniejącego ciągu pieszego 

1KX i 2KX wEączając w obręb dziaEek
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jed-

norodzinną.
Rozstrzygnięcie: uwaga odrzucona. Zmiana prze-

znaczenia ciągów pieszych 1KX i 2KX pod zabudo-
wę mieszkaniową jednorodzinną nie jest morliwa ze 
względu na przebieg sieci gazowej [redniego ci[nie-
nia. Z uwagi na eksploatację i usuwanie ewentual-
nych awarii sEuszne jest aby byE to teren publiczny.

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

§1. Sposób realizacji zapisanych w planie inwesty-
cji z zakresu infrastruktury technicznej.

1. Zadania w zakresie realizacji dróg publicznych 
przewidzianych w planie oraz związanych z nimi wy-
kupami terenów, prowadzić będą wEa[ciwe jednostki 
miejsko - gminne.

2. Zadania w zakresie infrastruktury technicznej 
prowadzić będą wEa[ciwe przedsiębiorstwa, w kom-

petencji, których lery rozwój sieci: wodociągowej i 
kanalizacji sanitarnej, energetycznej, gazociągowej i 
cieplnej, zgodnie z miejscowym planem zagospodaro-
wania przestrzennego oraz na podstawie przepisów 
odrębnych. Zadania w zakresie gospodarki odpada-
mi realizowane będą zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z planem 
gospodarki odpadami oraz na podstawie przepisów 
odrębnych.

3. Za podstawę przyjęcia do realizacji zadaG okre-
[lonych w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego, które nalerą do zadaG wEasnych 
gminy, stanowić będą zapisy Planu Rozwoju Lokal-

ZaEącznik nr 2
do uchwaEy Nr XXXII/427/2010

Rady Miejskiej we Wrze[ni
z dnia 29 czerwca 2010 roku

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLANU

ZaEącznik nr 3
do uchwaEy Nr XXXII/427/2010

Rady Miejskiej we Wrze[ni
z dnia 29 czerwca 2010 roku

ROZSTRZYGNIECIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU IN-
FRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF WDASNYCH GMINY, ORAZ ZASADACH 

ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH
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nego Miasta i Gminy Wrze[nia.
4. Okre[lenie terminów przystąpienia i zakoGcze-

nia realizacji tych zadaG, ustalone będzie wedEug kry-
teriów i zasad przyjętych przy konstruowaniu Planu 
Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Wrze[nia.

5. Inwestycje realizowane mogą być etapowo w 
zalerno[ci od wielko[ci [rodków przeznaczonych

na inwestycje.

§2. Zasady finansowania inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej okre[lonych w planie.

Finansowanie inwestycji będzie odbywać się po-
przez:

1) udziaE inwestorów w finansowaniu w ramach 
porozumieG o charakterze cywilno - prawnym lub w 
formie partnerstwa publiczno ｠ prywatnego ｠ ｧPPPｦ, 
a takre wEa[cicieli nieruchomo[ci;

2) wydatki z budretu miasta i gminy;
3) wspóEfinansowanie [rodkami zewnętrznymi, po-

przez budret miasta i gminy ｠ w ramach m.in.:
1) dotacji unijnych,
2) dotacji samorządu województwa,
3) dotacji i poryczek z funduszy celowych,
4) kredytów i poryczek bankowych,
5) innych [rodków zewnętrznych.

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

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego terenów zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej w miejscowo[ci ObEaczkowo, 
zwany dalej ･planemｦ, po stwierdzeniu zgodno[ci 
ustaleG planu ze zmianą studium uwarunkowaG i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gmi-
ny Wrze[nia uchwaloną uchwaEą Nr XIV/190/2008 
Rady Miejskiej we Wrze[ni z dnia 15 maja 2008 r.

2. ZaEączniki do uchwaEy stanowią:
- czę[ć graficzna planu w skali 1:1000 zwana dalej 

･rysunkiem planuｦ - zaEącznik nr 1
- rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu planu - zaEącznik nr 2
- rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych 

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-
nej, które nalerą do zadaG wEasnych gminy oraz o 
zasadach finansowania, zgodnie z przepisami o fi-
nansach publicznych - zaEącznik nr 3.

3. Granice obszaru objętego planem okre[lono w 
czę[ci graficznej planu ｠ na rysunku planu.

§2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwa-
Ey jest mowa o:

1) planie ｠ nalery przez to rozumieć ustalenia pla-
nu, o którym mowa w §1 uchwaEy, o ile z tre[ci prze-
pisu nie wynika inaczej,

2) uchwale - nalery przez to rozumieć niniejszą 
uchwaEę Rady Miejskiej we Wrze[ni, o ile z tre[ci 
przepisu nie wynika inaczej,

3) rysunku planu ｠ nalery przez to rozumieć rysu-
nek planu zgodnie z §1 ust. 3 niniejszej uchwaEy,

4) przepisach szczególnych i odrębnych - nalery 

przez to rozumieć przepisy ustaw z aktami wyko-
nawczymi,

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalery przez to 
rozumieć linię okre[lającą najmniejszą odlegEo[ć, w 
jakiej mogą znalepć się budynki od linii rozgraniczają-
cej terenu lub krawędzi jezdni,

6) przedsięwzięciach mogących znacząco oddziaEy-
wać na [rodowisko - nalery przez to rozumieć przed-
sięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaEywać na 
[rodowisko i potencjalnie znacząco oddziaEywać na 
[rodowisko, zgodnie z przepisami odrębnymi lub inne 
odpowiadające im w rozumieniu przepisów odręb-
nych obowiązujących w momencie zEorenia wniosku 
o wydanie decyzji administracyjnej w celu realizacji 
planowanego przedsięwzięcia.

§3. 1. Ustala się następujące przeznaczenie tere-
nów:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
oznaczone na rysunku planu symbolem MN,

2) teren dróg wewnętrznych, oznaczone na rysun-
ku planu symbolem KDW.

2. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu 
jest:

1) wyznaczenie nowych funkcji dla terenu objęte-
go planem, przy jednoczesnej ochronie interesów pu-
blicznych i lokalnych,

2) wyznaczenie zasad podziaEu terenów,
3) okre[lenie warunków zabudowy i zagospodaro-

wania terenu,
4) ustalenie zasad obsEugi komunikacyjnej w tym 

wyznaczenie przebiegu nowych ulic wynikających z 
nowego sposobu zagospodarowania terenu.

§4. Zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu prze-
strzennego:

1. Zagospodarowanie terenów objętych planem 
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UCHWADA Nr XXXII/428/2010 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEZNI 

z dnia 29 czerwca 2010 r.

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowo[ci ObEaczkowo


