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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055 ,Nr 116, poz. 1203,Nr 167,poz.1759 z 
2005 r, Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, 
z 2006 r. Nr 17, poz. 128 , Nr 181, poz. 1337, 
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 , Nr 
173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 
223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 , Nr 
157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 
146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 20 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 
1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 
1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 
1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 
199, poz.1227, Nr 201, poz.1237, Nr 220, poz. 
1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, 
Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804),Rada Miejska 
w Wyrzysku uchwala, co następuje:

RozdziaE 1
Przepisy ogólne

§1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, po stwierdzeniu 
zgodno[ci ze studium uwarunkowaG i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Wyrzysk 
zatwierdzonym uchwaEą Rady Miejskiej w Wyrzysku 
nr XXIII/55/02 z dnia 20.12.2002 r.,

2.  Granice obszaru objętego planem oznaczono 
na rysunku planu w skali 1:500.

3.  Integralnymi czę[ciami uchwaEy są następują-
ce zaEączniki:

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

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

3)  rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisa-
nych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej nalerących do zadaG wEasnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania ｠ stanowiące za-
Eącznik nr 3.

§2. 1. Na obszarze objętym planem nie występuje 
potrzeba ustalania:

1)  granic zasad i sposobów zagospodarowania 
terenów górniczych,

2)  granic terenów nararonych na niebezpieczeG-
stwo powodzi,

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

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

5)  granic pomników zagEady oraz ich stref ochron-
nych

2.  Na obszarze objętym planem nie występują 
obiekty chronione w my[l ustawy o ochronie zabyt-
ków i opiece nad zabytkami,

3.  Obszar caEego planu jest poEorony w obrę-
bie strefy ochrony konserwatorskiej historycznego 
ukEadu przestrzennego wsi Osiek nad Notecią,

4.  Na obszarze objętym planem nie występują 
tereny zagrorone niebezpieczeGstwem osunięcia się 
mas ziemi.

§3. Ilekroć w ustaleniach niniejszej uchwaEy jest 
mowa o:

1)  planie ｠ nalery przez to rozumieć ustalenia pla-
nu, o których mowa w §1 niniejszej uchwaEy;

2)  uchwale - nalery przez to rozumieć niniejszą 
uchwaEę Rady Miejskiej w Wyrzysku;

3)  usEugach - nalery przez to rozumieć usEugi re-
alizowane w ramach obiektów wolnostojących lub 
wbudowanych lokali usEugowych w zakresie handlu 
detalicznego, gastronomii, opieki zdrowotnej, rze-
miosEa z wyEączeniem obsEugi technicznej i naprawy 
pojazdów mechanicznych, sprzedary paliw, handlu 
hurtowego, a takre innych usEug wymagających 
bazy pojazdów mechanicznych,

4)  handlu: nalery przez to rozumieć usEugi handlu 
detalicznego realizowane w ramach obiektów wol-
nostojących lub wbudowanych lokali w których jest 
prowadzona sprzedar detaliczna,

5)  dziaEalno[ci produkcyjnej - nalery przez to ro-
zumieć dziaEalno[ć wytwarzającą i przetwarzającą 
bezpo[rednio dobra materialne,

6)  przedsięwzięciach mogących znacząco od-
dziaEywać na [rodowisko - nalery przez to rozumieć 
przedsięwzięcia, o których mowa w przepisach o 
ochronie [rodowiska,

7)  uciąrliwo[ci - nalery przez to rozumieć zja-
wiska fizyczne lub stan powodujący przekroczenie 
standardów jako[ci [rodowiska okre[lonych w prze-
pisach odrębnych, poza terenem do którego inwe-
stor posiada tytuE prawny,

8)  rysunku planu ｠ nalery przez to rozumieć za-
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Eącznik graficzny do niniejszej uchwaEy,
9)  nieprzekraczalnej linii zabudowy ｠ nalery przez 

to rozumieć linię, poza którą nie mogą znajdować 
się radne elementy zabudowy,

10)  grodzeniu terenu ｠ nalery przez to rozumieć 
budowę ogrodzeG,

11)  dziaEce budowlanej ｠ nalery przez to rozu-
mieć obszar terenu, przeznaczony pod zabudowę 
wydzielony zgodnie z zasadami podziaEu oznaczony-
mi na rysunku planu,

§4. Na rysunku planu obowiązują następujące 
oznaczenia graficzne:

1)  granice obszaru objętego planem miejscowym
2)  symbole przeznaczenia terenów,
3)  linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-

czeniu i rórnych zasadach zagospodarowania,
4)  nieprzekraczalne linie zabudowy,

§5. Przedmiotem ustaleG niniejszej uchwaEy są:
1)  tereny usEug innych, oznaczone na rysunku 

planu symbolem ｠ UI,
2)  tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na ry-

sunku planu symbolem ｠ KDW,

§6. Na obszarze objętym planem ksztaEtowanie i 
ochronę Eadu przestrzennego nalery realizować po-
przez:

1)  zakaz stosowania betonowych elementów 
prefabrykowanych oraz peEnego muru do grodzenia 
dziaEek.

2)  zakaz lokalizacji obiektów budowlanych i bu-
dowli związanych z infrastruktura techniczną o wy-
soko[ci powyrej 15 m na caEym terenie objętym ni-
niejszą uchwaEą.

§7. 1. Obszar objęty planem w caEo[ci znajduje się 
w obszarze chronionego krajobrazu ｧDolina Noteciｦ,

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

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

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

symbolem UI ustala się dopuszczalny poziom haEa-
su jak dla terenów zabudowy usEugowej zgodnie z 
przepisami odrębnymi.

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

§8. 1. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa 
kulturowego, ustala się obowiązek prowadzenia ba-
dan archeologicznych podczas realizacji inwestycji 

związanych z zabudowaniem i zagospodarowaniem 
przedmiotowego terenu. Inwestor powinien uzy-
skać pozwolenie na badania archeologiczne przed 
otrzymaniem pozwolenia na budowę.

2. Ze względu na poEorenie terenu caEego planu w 
obrębie strefy ochrony konserwatorskiej historycz-
nego ukEadu przestrzennego wsi obowiązek uzgod-
nienia projektów rozbudowy, przebudowy i budowy 
nowych obiektów z Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków,

§9. Na obszarze objętym planem nie występują 
tereny publiczne.

§10. 1. Ustala się zakaz podziaEów wtórnych dzia-
Eek istniejących oraz wydzielonych zgodnie z zapisa-
mi planu.

2.  Nie wyznacza się terenów objętych scalaniem.

RozdziaE 2
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenów, 

w tym parametry i wskapniki ksztaEtowania zabu-
dowy

§11. 1. Na terenie usEug innych oznaczonym na 
rysunku planu symbolem UI ustala się:

1)  zachowanie istniejącej zabudowy i zagospoda-
rowania terenu,

2)  prawo rozbudowy w obrębie nieprzekraczal-
nych linii zabudowy,

3)  morliwo[ć uzupeEnienia zabudowy obiektami 
sEurącymi realizacji wyznaczonej funkcji i obsEudze 
technicznej obiektu,

4)  prawo zapewnienia niezbędnej ilo[ci miejsc po-
stojowych Eącznie z terenem KDW,

5)  50% terenu poza liniami zabudowy pozosta-
wić jako teren biologicznie czynny,

6)  zakaz lokalizacji no[ników reklamowych.
2.  Dla terenów, o których mowa w ust.1 obowią-

zują odpowiednio zapisy §6-10 i §15.

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

§12. UkEad komunikacyjny na obszarze objętym 
planem, stanowią drogi wewnętrzne, oznaczone na 
rysunku planu jako KDW,

§13. 1. Dla terenu dróg wewnętrznych ｠ KDW, 
ustala się:

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

2)  prawo realizacji miejsc parkingowych w obrę-
bie pasa drogowego,

3)  wskazanie do nasadzenia drzew wzdEur granic 
pasa drogowego,

4)  prawo do przeprowadzenia niezbędnej infra-
struktury technicznej,

5)  dopuszcza się wydzielenie dziaEek dla urządzeG 
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elektroenergetycznych zgodnie z projektami branro-
wymi,

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

7)  zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów,
8)  zakaz grodzenia,
2.  Dla terenów, o których mowa w ust.1 obowią-

zują odpowiednio zapisy §6-10 i §14-15.

§14. Tereny dróg wewnętrznych , o których 
mowa §12 (KDW), mogą stanowić wspóEwEasno[ć 
wEa[cicieli dziaEek, do których stanowią dojazd lub 
doj[cie.

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

1)  zasilanie w energię elektryczną z istniejącego 
systemu elektroenergetycznego z rozbudową nie-
zbędną dla potrzeb planowanej zabudowy,

2)  odprowadzenie [cieków docelowo poprzez 
system kanalizacji sanitarnej w przylegEych drogach 
do oczyszczalni [cieków, do czasu jego realizacji 
prawo wykorzystania szczelnych zbiorników bez-
odpEywowych, systematycznie wyworonych przez 
koncesjonowanego przewopnika do punktu zlewo-
wego przy oczyszczalni [cieków,

3)  odprowadzenie wód opadowych i roztopowych 
do sieci kanalizacji deszczowej ze zrzutem przy za-
stosowaniu urządzeG oczyszczających,

4)  zaopatrzenie w wodę z wodociągu wiejskiego, 
poprzez istniejącą sieć wodociągową w istniejących 
drogach,

5)  zaopatrzenie w gaz: docelowo zakEada się peE-
ną gazyfikację terenu zgodnie z programem gazyfi-
kacji gminy,

6)  zagospodarowanie odpadów zgodnie z gmin-
nym planem gospodarki odpadami oraz przepisami 

odrębnymi z uwzględnieniem selektywnej zbiorki 
odpadów,

7)  w nowo lokalizowanych lub modernizowanych 
budynkach nalery do celów grzewczych lub grzew-
czo-technologicznych stosować paliwa pEynne, ga-
zowe i staEe z wyEączeniem paliw węglowych, lub 
wykorzystywać alternatywne pródEa energii.

8)  prawo rozbiórki istniejącej infrastruktury tech-
nicznej kolidującej z planowanymi inwestycjami w 
obrębie terenu objętego planem,

RozdziaE 4
Ustalenia koGcowe

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

1)  dla terenu usEug innych, (UI ) - 30 %,
2)  dla terenu dróg wewnętrznych (KDW) ｠ 30 %,

§17. Wykonanie uchwaEy powierza się Burmi-
strzowi Wyrzyska.

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

Przewodniczący Rady 
(-) Stefan Rymer 
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W związku z brakiem uwag zEoronych do projek-
tu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Osiek nad Notecią w okolicach 

Remizy OSP przy ul. GEównej odstępuje się od roz-
strzygnięcia.

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, z 
2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 
r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 
2006 r. Nr 45, poz. 319) Rada Miejska w Wyrzy-
sku okre[la następujący sposób realizacji i zasady 
finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które zgodnie z ustawą z dnia 8 mar-
ca 1990r. o samorządzie gminnym nalerą do zadaG 
wEasnych gminy i sEurą zaspokajaniu zbiorowych 
potrzeb mieszkaGców:

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 
przewidziane do realizacji na podstawie planu sta-
nowią:

a) budowa kanalizacji deszczowej oraz realizacja 
kanalizacji sanitarnej,

b) budowa sieci ciepEowniczej,
c) przebudowa i rozbudowa sieci elektroenerge-

tycznej,
d) modernizacja i przebudowa sieci wodociągo-

wej,
e) budowa sieci gazowej,
2. Sposób realizacji inwestycji:
Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalerą do zadaG wEasnych gminy, 
zapisanych w zmianie miejscowego plany zagospo-
darowania przestrzennego wsi Osiek nad Notecią w 
okolicach Remizy OSP przy ul. GEównej. Odbywać 
się będzie zgodnie z zaEoreniami okre[lonymi w na-
stępujących dokumentach:

- ｧ Stadium uwarunkowaG i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego Gminy Wyrzysk ｧ przy-
jętym uchwaEą Nr XXIII/55/02 Rady Miejskiej w 
Wyrzysku z dnia 20 grudnia 2002r. Realizacja in-
westycji z zakresu infrastruktury technicznej prze-
biegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i normami w tym m.in. z ustawą z dnia 29 stycznia 

2004r. Prawo zamówieG publicznych (Dz.U. z 2006 
r.Nr 164, poz. 1163 ze zm.), ustawą z dnia 7 lipca 
1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, 
poz. 1118 ze zm.), ustawą z dnia 21 marca 1985r. 
o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 
117 ze zm.), ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Pra-
wo ochrony [rodowiska (Dz.U.z 2006 r. Nr 129, 
poz. 902 ze zm.). Inwestycje w zakresie przesyEania 
i dystrybucji paliw energii elektrycznej realizowane 
będą w sposób okre[lony w art. 7 ustawy z dnia 10 
kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 
r. Nr 89, poz. 625 ze zm.). Sposób realizacji inwe-
stycji wynikaE będzie z wykorzystania morliwych do 
zastosowania rozwiązaG techniczno-technologicz-
nych, w sposób gwarantujący wysoką jako[ć wyko-
nania. Dopuszcza sie etapową realizację inwestycji.

3. Realizacja inwestycji na terenie zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 
Osiek nad Notecią w okolicach Remizy OSP przy 
ul. GEównej będzie finansowana z budretu Gminy 
Wyrzysk z dopuszczeniem porozumieG finansowych 
zawartych z innymi podmiotami, zgodnie z obowią-
zującymi przepisami, m. in. ustawą z dnia 30 czerw-
ca 2005 r, o finansach publicznych (Dz .U. z 2005 
r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz  z ustawą z dnia 
16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury 
transportu drogowego (Dz U. Nr 267, poz. 2251), a 
takre ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie 
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2005 r. Nr 169, 
poz. 1420 ze zm.). Finansowanie inwestycji infra-
strukturalnych związanych z zaopatrzeniem terenu 
objętego planem w energię elektryczną będzie reali-
zowane ze [rodków finansowych przedsiębiorstwa 
energetycznego posiadającego wymaganą koncesję 
oraz na podstawie umów z zainteresowanymi od-
biorcami energii na warunkach okre[lonych przez 
gestorów sieci.

ZaEącznik nr 2
do UchwaEy nr XLV/390/10

Rady Miejskiej Wyrzysku
z dnia 27 sierpnia 2010 r.
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ZaEącznik nr 3
do UchwaEy nr XLV/390/10

Rady Miejskiej Wyrzysku
z dnia 27 sierpnia 2010 r.
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