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

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego, po stwierdzeniu zgodno[ci ze 
studium uwarunkowaG i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Wrze[nia zatwierdzonym 
uchwaEą Rady Miejskiej we Wrze[ni nr IX/108/99 
z dnia 27.07.1999 r., ze zmianami: uchwaEa Nr 
XI/99/03 z dnia 9.07.2003 r., oraz uchwaEa nr 
XIV/190/2008 z dnia 15.05.2008 r.

2. Granice obszaru objętego planem oznaczono na 
rysunku planu w skali 1:1000.

3. Integralnymi czę[ciami uchwaEy są następujące 
zaEączniki:

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

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

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej nalerących do zadaG wEasnych gminy oraz 
zasadach ich finansowania ｠ stanowiące zaEącznik 
nr 3.

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

1) granic zasad i sposobów zagospodarowania te-
renów 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 i tereny chronione w my[l ustawy o ochro-
nie zabytków i opiece nad zabytkami.

3. Na obszarze objętym planem nie występują te-
reny 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 we Wrze[ni,
3) usEugach - nalery przez to rozumieć usEugi re-

alizowane w ramach obiektów wolno stojących 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 wolno 
stojących 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 oddzia-
Eywać na [rodowisko - nalery przez to rozumieć 
przedsięwzięcia, o których mowa w przepisach o 
ochronie [rodowiska,

7) uciąrliwo[ci - nalery przez to rozumieć zjawiska 
fizyczne lub stan powodujący przekroczenie stan-
dardów jako[ci [rodowiska okre[lonych w przepi-
sach odrębnych, poza terenem do którego inwestor 
posiada tytuE prawny,

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

9) obowiązującej linii zabudowy ｠ nalery przez to 
rozumieć linię wyznaczoną przez gEówną elewację 
budynku, przed którą mogą być wysunięte okapy, 
wykusze, ryzality oraz schody,

10) nieprzekraczalnej linii zabudowy ｠ nalery 
przez to rozumieć linię, poza którą nie mogą znajdo-
wać się radne elementy zabudowy,

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

12) dziaEce budowlanej ｠ nalery przez to rozumieć 
obszar terenu, przeznaczony pod zabudowę wydzie-
lony zgodnie z zasadami podziaEu oznaczonymi na 
rysunku planu,

13) dominancie ｠ nalery przez to rozumieć lokal-
ne przewyrszenie budynku ksztaEtujące sylwetę bu-
dynku o wysokich walorach architektonicznych,

14) akcencie architektonicznym - nalery przez to 
rozumieć lokalną zmianę linii elewacji budynku np. 
w formie wykusza, wieryczki, iglicy, ryzalitu o wy-
sokich walorach architektonicznych.

§4. Na rysunku planu obowiązują następujące 
oznaczenia graficzne:

1) granice uchwalenia,
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2) symbole przeznaczenia terenów,
3) linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-

czeniu i rórnych zasadach zagospodarowania,
4) obowiązujące linie zabudowy,
5) nieprzekraczalne linie zabudowy,
6) dominanta,
7) akcent architektoniczny,
8) budynek nadwieszony nad pasem drogowym,
9) przej[cie bramowe.

§5. Przedmiotem ustaleG niniejszej uchwaEy są:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-

nej, z usEugami oznaczone na rysunku planu sym-
bolem ｠ MWU,

2) tereny zabudowy usEugowo - mieszkaniowej 
oznaczone na rysunku planu symbolem ｠ UMW,

3) tereny usEug handlu, oznaczone na rysunku pla-
nu symbolem ｠ UH,

4) tereny komunikacji samochodowej i parkingów, 
oznaczone na rysunku planu symbolem ｠ KSP,

5) tereny infrastruktury technicznej elektroenerge-
tyki, oznaczone na rysunku planu symbolem ｠ EE,

6) tereny dróg publicznych, dojazdowych ozna-
czone na rysunku planu symbolem ｠ KDD,

7) tereny dróg publicznych, gEównych oznaczone 
na rysunku planu symbolem ｠ KDG,

8) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na ry-
sunku planu symbolem ｠ KDW,

9) tereny ciągów pieszych, oznaczone na rysunku 
planu symbolem ｠ KDX,

10) tereny zieleni urządzonej, oznaczone na rysun-
ku planu symbolem ｠ ZP.

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

1) zakaz stosowania betonowych elementów pre-
fabrykowanych oraz peEnego muru do grodzenia 
dziaEek.

2) zakaz lokalizacji telekomunikacyjnych wier 
przekapnikowych na caEym terenie objętym niniej-
szą uchwaEą

3) utrzymanie jednolitej wysoko[ci parterów usEu-
gowych.

§7. 1. Na obszarze objętym planem ochronę [ro-
dowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego nalery 
realizować poprzez:

1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zna-
cząco oddziaEywać na [rodowisko, zgodnie z prze-
pisami ochrony [rodowiska, z wyEączeniem parkin-
gów,

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

symbolem MWU ustala się dopuszczalny poziom 
haEasu jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego zgodnie z 
przepisami odrębnymi.

3. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolem UMW ustala się dopuszczalny poziom 
haEasu jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo - 
usEugowych zgodnie z przepisami odrębnymi.

4. W oznaczonej na rysunku planu strefie poten-
cjalnego oddziaEywania akustycznego od drogi KDG 
(w ciągu drogi krajowej nr 15), dla budynków z po-
mieszczeniami na staEy pobyt ludzi oraz dla terenów 
nalery przewidzieć stosowne [rodki techniczne, 
technologiczne i organizacyjne dla zabezpieczenia 
przed uciąrliwo[ciami akustycznymi wywoEanymi 
ruchem drogowym.

5. Zakaz likwidowania i ogEawiania istniejących 
zadrzewieG miejskich, przydrornych i nadwodnych 
o ile nie stanowią zagrorenia zdrowia i rycia ludzi 
oraz nie stanowią przeszkody w lokalizacji projekto-
wanych budynków zgodnie z ustaleniami niniejszej 
uchwaEy.

6. Nakaz przywrócenia do stanu pierwotnego 
uszkodzonych, w wyniku prac budowlanych, skarp.

7. Masy ziemne powstające podczas realizacji in-
westycji nalery skEadować w wyznaczonych przez 
Gminę Wrze[nia miejscach skEadowania ziemi z 
wykopów lub zagospodarować na terenie wEasnej 
posesji z zachowaniem interesów wEa[cicieli dziaEek 
sąsiednich, tj. osób trzecich.

§8. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa 
kulturowego, ustala się obowiązek prowadzenia ba-
daG archeologicznych podczas realizacji inwestycji 
związanych z zabudowaniem i zagospodarowaniem 
przedmiotowego terenu zgodnie z przepisami od-
rębnymi. Inwestor powinien uzyskać pozwolenie na 
badania archeologiczne przed otrzymaniem pozwo-
lenia na budowę.

§9. Na obszarze objętym planem przestrzeG pu-
bliczną stanowią tereny zieleni urządzonej ZP1, dróg 
KDD, KDG oraz ciągów pieszych KDX 1,2 dla któ-
rych szczegóEowe zasady zagospodarowania okre-
[lono odpowiednio w §18, 21. Na powyrszych te-
renach dopuszcza się realizację chodników, [cierek 
rowerowych oraz elementów maEej architektury w 
formie Eawek, latarni, rozmównic telefonicznych, 
sEupów ogEoszeniowych o ile nie koliduje to z reali-
zacją ulicy.

§10. 1. PodziaE terenów na dziaEki budowlane na 
obszarze objętym planem dopuszcza się w obrębie 
terenów MWU i UMW.

2. Minimalna powierzchnia dziaEki 2000 m2.
3. Ustala się zakaz podziaEów wtórnych dziaEek 

wydzielonych zgodnie z zapisami planu.
4. Prawo Eączenia i scalania dziaEek w obrębie po-

szczególnych terenów.

§11. 1. Na terenie projektowanej zabudowy 
mieszkaniowej, wielorodzinnej z usEugami oznaczo-
nej na rysunku planu symbolem MWU 1 ustala się:

1) prawo do lokalizacji budynków mieszkalnych, 
wielorodzinnych z dopuszczeniem realizacji usEug 
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wbudowanych w parterze,
2) prawo do lokalizowania lokali usEugowych wbu-

dowanych w budynek mieszkalny o powierzchni 
urytkowej max 30% powierzchni urytkowej budyn-
ku,

3) dla budynków, o których mowa w pkt 1, mak-
symalną wysoko[ć V kondygnacji, w tym ostatnia 
kondygnacja pod dachem pEaskim lub dachem dwu 
lub wielospadowym, o nachyleniu poEaci dacho-
wych 15o- 45o,

4) usytuowanie przewarającej kalenicy prostopa-
dle do rzeki Wrze[nicy,

5) poziom posadzki parteru budynku na wysoko-
[ci max. 0,9 m od poziomu przylegEego terenu,

6) wysoko[ć okapu lub krawędzi gzymsu max 
16,5 m, a wysoko[ć ewentualnej kalenicy max 20 
m od poziomu posadzki parteru,

7) obowiązek realizacji akcentu architektoniczne-
go i dominanty w rejonie miejsca oznaczonego na 
rysunku planu,

8) dla dominanty o której mowa w pkt 7 dopusz-
cza się lokalne przewyrszenie o max 3,80 m wzglę-
dem wysoko[ci okre[lonych w pkt 6 w obrębie caEej 
kondygnacji projektowanego budynku,

9) dla nowo powstających obiektów budowlanych 
obowiązują odlegEo[ci od dróg publicznych zgodnie 
z przepisami odrębnymi,

10) prawo do grodzenia terenu w liniach rozgra-
niczających dziaEkę do wysoko[ci 1,5 m ze wska-
zaniem do realizacji pEotów drewnianych i rywopEo-
tów,

11) zakaz realizacji wolno stojących budynków 
gospodarczych i garary,

12) obowiązek zapewnienia miejsc postojowych 
sEurących obsEudze terenu w ramach dziaEki w ilo-
[ci min. 1,5 miejsca na karde mieszkanie i min. 2 
miejsca przypadające na karde 50 m2 lokalu usEu-
gowego,

13) dopuszcza się bilansowanie miejsc postojo-
wych o których mowa w pkt 12, wEącznie z miej-
scami w obrębie przylegEych dróg,

14) prawo lokalizacji parterowych, tymczasowych 
budynków na czas budowy z obowiązkiem ich roz-
biórki po zakoGczeniu prac budowlanych,

15) prawo rozbiórki istniejących zabudowaG w ob-
rębie terenu,

16) max. powierzchnię zabudowy dla dziaEki bu-
dowlanej na 40% dla kondygnacji nadziemnych oraz 
obowiązek przeznaczenia min. 25% powierzchni 
dziaEki jako powierzchni biologicznie czynnej,

17) prawo do przeprowadzenia niezbędnej infra-
struktury technicznej,

18) zakaz lokalizacji: no[ników reklamowych o 
powierzchni większej nir 3,0 m2.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obowią-
zują odpowiednio zapisy §6-10 i §21.

§12. 1. Na terenie projektowanej zabudowy 
mieszkaniowej, wielorodzinnej z usEugami oznaczo-
nym na rysunku planu symbolem MWU 2 ustala się:

1) prawo do lokalizacji budynków mieszkalnych, 
wielorodzinnych z dopuszczeniem realizacji usEug 
wbudowanych w parterze,

2) prawo do lokalizowania lokali usEugowych wbu-
dowanych w budynek mieszkalny o powierzchni 
urytkowej max 30% powierzchni urytkowej budyn-
ku,

3) dla budynków, o których mowa w pkt 1, mak-
symalną wysoko[ć VI kondygnacji, w tym ostatnia 
kondygnacja pod dachem pEaskim lub dwu lub wie-
lospadowym, o nachyleniu poEaci dachowych 15o- 
45o, z uwzględnieniem prawa do budowy dodatko-
wej VII kondygnacji w budynkach poEoronych od 
strony drogi KDD 1,

4) usytuowanie przewarającej kalenicy prostopa-
dle lub równolegle do linii zabudowy,

5) poziom posadzki parteru budynku na wysoko-
[ci max. 0,9 m od poziomu przylegEego terenu,

6) wysoko[ć okapu lub krawędzi gzymsu max 
19,5 m, a wysoko[ć ewentualnej kalenicy max 23 
m od poziomu posadzki parteru, dla VI kondygnacji,

7) wysoko[ć okapu lub krawędzi gzymsu max 
22,5 m, a wysoko[ć ewentualnej kalenicy max 26 
m od poziomu posadzki parteru, dla VII kondygnacji,

8) obowiązek realizacji akcentu architektoniczne-
go i dominanty w rejonie miejsca oznaczonego na 
rysunku planu,

9) dla dominanty o której mowa w pkt 8 dopusz-
cza się lokalne przewyrszenie o max 3,80 m wzglę-
dem wysoko[ci okre[lonych w pkt 6 i 7 w obrębie 
caEej kondygnacji projektowanego budynku,

10) dla nowo powstających obiektów budowla-
nych obowiązują odlegEo[ci od dróg publicznych 
zgodnie z przepisami odrębnymi,

11) likwidację istniejących ujęć wody zgodnie z 
przepisami odrębnymi,

12) prawo do grodzenia terenu w liniach rozgra-
niczających dziaEkę do wysoko[ci 1,5 m ze wska-
zaniem do realizacji pEotów drewnianych i rywopEo-
tów,

13) zakaz realizacji wolno stojących budynków 
gospodarczych i garary,

14) obowiązek zapewnienia miejsc postojowych 
sEurących obsEudze terenu w ramach dziaEki w ilo[ci 
min. 1 miejsca na karde mieszkanie i min. 2 miejsca 
przypadające na karde 50 m2 lokalu usEugowego,

15) dopuszcza się bilansowanie miejsc postojo-
wych o których mowa w pkt 14, wEącznie z miej-
scami w obrębie przylegEych dróg,

16) prawo lokalizacji parterowych, tymczasowych 
budynków na czas budowy z obowiązkiem ich roz-
biórki po zakoGczeniu prac budowlanych,

17) prawo rozbiórki istniejących zabudowaG w 
obrębie terenu ze wskazaniem zachowania budynku 
byEej kotEowni w rejonie miejsca oznaczonego na ry-
sunku planu jako dominanta,

18) max. powierzchnię zabudowy dla dziaEki bu-
dowlanej na 50% dla kondygnacji nadziemnych oraz 
obowiązek przeznaczenia min. 25% powierzchni 
dziaEki jako powierzchni biologicznie czynnej,
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19) prawo do przeprowadzenia niezbędnej infra-
struktury technicznej,

20) zakaz lokalizacji: no[ników reklamowych o 
powierzchni większej nir 3,0 m2.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obowią-
zują odpowiednio zapisy §6-10 i §21.

§13. 1. Na terenie projektowanej zabudowy 
mieszkaniowej, wielorodzinnej z usEugami oznaczo-
nym na rysunku planu symbolem MWU 3 ustala się:

1) prawo do lokalizacji budynków mieszkalnych, 
wielorodzinnych z dopuszczeniem realizacji usEug 
wbudowanych w parterze,

2) prawo do lokalizowania lokali usEugowych wbu-
dowanych w budynek mieszkalny o powierzchni 
urytkowej max 30% powierzchni urytkowej budyn-
ku,

3) dla budynków, o których mowa w pkt 1, mak-
symalną wysoko[ć VI kondygnacji, w tym ostatnia 
kondygnacja pod dachem pEaskim lub dwu lub wie-
lospadowym, o nachyleniu poEaci dachowych 15o- 
45o, z uwzględnieniem prawa do budowy dodatko-
wej VII kondygnacji w budynkach poEoronych od 
strony drogi KDD 1,

4) usytuowanie przewarającej kalenicy prostopa-
dle lub równolegle do linii zabudowy,

5) poziom posadzki parteru budynku na wysoko-
[ci max. 0,9 m od poziomu przylegEego terenu,

6) wysoko[ć okapu lub krawędzi gzymsu max 
22,5 m, a wysoko[ć kalenicy max 26 m od poziomu 
posadzki parteru, dla VII kondygnacji,

7) obowiązek realizacji akcentu architektoniczne-
go i dominanty w rejonie miejsca oznaczonego na 
rysunku planu,

8) dla dominanty o której mowa w pkt 7 dopusz-
cza się lokalne przewyrszenie o max 3,80 m wzglę-
dem wysoko[ci okre[lonych w pkt 6 w obrębie caEej 
kondygnacji projektowanego budynku,

9) dla nowo powstających obiektów budowlanych 
obowiązują odlegEo[ci od dróg publicznych zgodnie 
z przepisami odrębnymi,

10) likwidację istniejących ujęć wody zgodnie z 
przepisami odrębnymi,

11) prawo do grodzenia terenu w liniach rozgra-
niczających dziaEkę do wysoko[ci 1,5 m ze wska-
zaniem do realizacji pEotów drewnianych i rywopEo-
tów,

12) zakaz realizacji wolno stojących budynków 
gospodarczych i garary,

13) obowiązek zapewnienia miejsc postojowych 
sEurących obsEudze terenu w ramach dziaEki w ilo[ci 
min. 1 miejsca na karde mieszkanie i min. 2 miejsca 
przypadające na karde 50 m2 lokalu usEugowego,

14) dopuszcza się bilansowanie miejsc postojo-
wych o których mowa w pkt 13, wEącznie z miej-
scami w obrębie przylegEych dróg,

15) prawo lokalizacji parterowych, tymczasowych 
budynków na czas budowy z obowiązkiem ich roz-
biórki po zakoGczeniu prac budowlanych,

16) max. powierzchnię zabudowy dla dziaEki bu-

dowlanej na 50% dla kondygnacji nadziemnych oraz 
obowiązek przeznaczenia min. 25% powierzchni 
dziaEki jako powierzchni biologicznie czynnej,

17) prawo do przeprowadzenia niezbędnej infra-
struktury technicznej,

18) zakaz lokalizacji: no[ników reklamowych o 
powierzchni większej nir 3,0 m2.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obowią-
zują odpowiednio zapisy §6-10 i §22.

§14. 1. Na terenie projektowanej zabudowy usEu-
gowo - mieszkaniowej oznaczonym na rysunku pla-
nu symbolem UMW 1 ustala się:

1) prawo do lokalizacji budynków usEugowych, 
biurowych oraz budynków mieszkalno - usEugo-
wych,

2) obowiązek realizacji przynajmniej jednej kondy-
gnacji usEugowej w budynku,

3) dla budynku, o którym mowa w pkt 1, maksy-
malną wysoko[ć VII kondygnacji, w tym ostatnia 
kondygnacja pod dachem pEaskim lub dwu lub wie-
lospadowym, o nachyleniu poEaci dachowych 15o- 
45o,

4) usytuowanie przewarającej kalenicy prostopa-
dle lub równolegle linii zabudowy,

5) poziom posadzki parteru budynku na wysoko-
[ci max. 0,9 m od poziomu przylegEego terenu,

6) wysoko[ć okapu lub krawędzi gzymsu max 
22,5 m, a wysoko[ć ewentualnej kalenicy max 26 
m od poziomu posadzki parteru,

7) obowiązek realizacji akcentu architektoniczne-
go i dominanty w rejonie miejsca oznaczonego na 
rysunku planu,

8) dla dominanty o której mowa w pkt 7 dopusz-
cza się lokalne przewyrszenie o max 3,80 m wzglę-
dem wysoko[ci okre[lonych w pkt 6 w obrębie caEej 
kondygnacji projektowanego budynku,

9) dla nowo powstających obiektów budowlanych 
obowiązują odlegEo[ci od dróg publicznych zgodnie 
z przepisami odrębnymi,

10) prawo do grodzenia terenu w liniach rozgra-
niczających dziaEkę do wysoko[ci 1,5 m ze wska-
zaniem do realizacji pEotów drewnianych i rywopEo-
tów,

11) zakaz realizacji wolno stojących budynków 
gospodarczych i garary,

12) obowiązek zapewnienia miejsc postojowych 
sEurących obsEudze terenu w ramach dziaEki w ilo[ci 
min. 1 miejsca na karde mieszkanie i min. 1 miejsca 
przypadającego na karde 50 m2 lokalu usEugowego,

13) dopuszcza się bilansowanie miejsc postojo-
wych o których mowa w pkt 12, wEącznie z miej-
scami w obrębie przylegEych dróg, oraz terenu ZP 1,

14) prawo bilansowania placu zabaw Eącznie z te-
renem ZP1,

15) prawo lokalizacji parterowych, tymczasowych 
budynków na czas budowy z obowiązkiem ich roz-
biórki po zakoGczeniu prac budowlanych,

16) prawo rozbiórki istniejących zabudowaG w ob-
rębie terenu,
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17) max. powierzchnię zabudowy dla dziaEki bu-
dowlanej na 60% dla kondygnacji nadziemnych oraz 
obowiązek przeznaczenia min. 10% powierzchni 
dziaEki jako powierzchni biologicznie czynnej,

18) prawo do przeprowadzenia niezbędnej infra-
struktury technicznej,

19)  dla obiektów budowlanych nie przeznaczo-
nych na pobyt ludzi minimalna odlegEo[ć od krawę-
dzi drogi krajowej 25 m,

20) zakaz lokalizacji: no[ników reklamowych o 
powierzchni większej nir 3,0 m2.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obowią-
zują odpowiednio zapisy §6-10 i §22.

§15. 1. Na terenie projektowanej zabudowy usEu-
gowo - mieszkaniowej oznaczonej na rysunku planu 
symbolem UMW 2 ustala się:

1) prawo do lokalizacji budynków usEugowych, 
biurowych oraz budynków mieszkalno - usEugo-
wych,

2) obowiązek realizacji przynajmniej jednej kondy-
gnacji usEugowej w budynku,

3) dla budynku, o którym mowa w pkt 1, mak-
symalną wysoko[ć V kondygnacji, w tym ostatnia 
kondygnacja pod dachem pEaskim lub dwu lub wie-
lospadowym, o nachyleniu poEaci dachowych 15o- 
45o,

4) usytuowanie przewarającej kalenicy prostopa-
dle lub równolegle linii zabudowy,

5) poziom posadzki parteru budynku na wysoko-
[ci max. 0,9 m od poziomu przylegEego terenu,

6) wysoko[ć okapu lub krawędzi gzymsu max 
16,5 m, a wysoko[ć ewentualnej kalenicy max 20 
m od poziomu posadzki parteru,

7) obowiązek realizacji dominanty w rejonie miej-
sca oznaczonego na rysunku planu,

8) dla dominanty o której mowa w pkt 7 dopusz-
cza się lokalne przewyrszenie o max 3,80 m wzglę-
dem wysoko[ci okre[lonych w pkt 6 w obrębie caEej 
kondygnacji projektowanego budynku,

9) prawo do grodzenia terenu w liniach rozgrani-
czających dziaEkę do wysoko[ci 1,5m ze wskaza-
niem do realizacji pEotów drewnianych i rywopEo-
tów,

10) zakaz realizacji wolno stojących budynków 
gospodarczych i garary,

11) obowiązek zapewnienia miejsc postojowych 
sEurących obsEudze terenu w ramach dziaEki w ilo[ci 
min. 1 miejsca na karde mieszkanie i min. 1 miejsca 
przypadającego na karde 50 m2 lokalu usEugowego,

12) dopuszcza się bilansowanie miejsc postojo-
wych o których mowa w pkt 10, wEącznie z miej-
scami w obrębie przylegEych dróg,

13) prawo lokalizacji parterowych, tymczasowych 
budynków na czas budowy z obowiązkiem ich roz-
biórki po zakoGczeniu prac budowlanych,

14) max. powierzchnię zabudowy dla dziaEki bu-
dowlanej na 60% dla kondygnacji nadziemnych oraz 
obowiązek przeznaczenia min. 10% powierzchni 
dziaEki jako powierzchni biologicznie czynnej,

15) prawo do przeprowadzenia niezbędnej infra-
struktury technicznej,

16) zakaz lokalizacji: no[ników reklamowych o 
powierzchni większej nir 3,0 m2.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obowią-
zują odpowiednio zapisy §6-10 i §21.

§16. 1. Na terenie projektowanej zabudowy usEug 
handlu oznaczonym na rysunku planu symbolem 
UH1 ustala się :

1) prawo do lokalizacji budynków handlowych o 
Eącznej powierzchni sprzedarowej większej nir 400 
m2 oraz nie większej nir 12000 m2,

2) prawo realizacji dowolnej ilo[ci kondygnacji 
podziemnych,

3) obowiązek realizacji obiektu dworca autobuso-
wego w formie zintegrowanej z bryEą budynku han-
dlowego,

4) max. powierzchnię zabudowy dla dziaEki bu-
dowlanej na 50% oraz obowiązek przeznaczenia 
min. 10% powierzchni dziaEki jako powierzchni bio-
logicznie czynnej,

5) krycie budynków dachem pEaskim lub dachem 
spadzistym, o nachyleniu poEaci dachowych 15o｠ 
35o,

6) poziom posadzki parteru budynku na wysoko-
[ci max. 0,6 m, wysoko[ć krawędzi gzymsu max 
14 m, od poziomu przylegEego terenu,

7) obowiązek realizacji akcentu architektoniczne-
go i dominanty w rejonie miejsca oznaczonego na 
rysunku planu, obowiązek realizacji akcentu archi-
tektonicznego i dominanty w rejonie miejsca ozna-
czonego na rysunku planu,

8) dla dominanty o której mowa w pkt 7 dopusz-
cza się lokalne przewyrszenie o max 3,80 m wzglę-
dem wysoko[ci okre[lonych w pkt 6, na powierzch-
ni max 30% powierzchni zabudowy budynku,

9) prawo realizacji dowolnej ilo[ci podziemnych 
i nadziemnych kondygnacji gararowych w obrębie 
bryEy budynku,

10) obowiązek realizacji min. 15 miejsc na 1000 
m2 powierzchni usEugowej,

11) prawo do realizacji parkingu samochodowego 
dla powyrej 300 samochodów osobowych w obrę-
bie terenu,

12) zakaz grodzenia terenu ,
13) zakaz realizacji wolno stojących budynków 

gospodarczych i garary,
14) prawo lokalizacji parterowych, tymczasowych 

budynków na czas budowy z obowiązkiem ich roz-
biórki po zakoGczeniu prac budowlanych,

15) prawo rozbiórki istniejących zabudowaG w ob-
rębie terenu,

16) prawo do przeprowadzenia niezbędnej infra-
struktury technicznej,

17) prawo realizacji pylonu reklamowego w obrę-
bie caEego terenu z zachowaniem obowiązujących 
odlegEo[ci od dróg publicznych.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obowią-
zują odpowiednio zapisy §6-10 i §22.
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§17. 1. Na terenie komunikacji samochodowej i 
parkingów KSP ustala się:

1) prawo realizacji placu manewrowego dworca 
autobusowego,

2) prawo realizacji zadaszeG w formie niezabudo-
wanych wiat ,

3) prawo realizacji miejsc parkingowych,
4) prawo rozbiórki istniejących zabudowaG w ob-

rębie terenu,
5) prawo do przeprowadzenia niezbędnej infra-

struktury technicznej,
6) prawo realizacji jednego no[nika reklamowego 

o Eącznej powierzchni większej nir 3,0 m2.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obowią-

zują odpowiednio zapisy §6-10 i §22.

§18. 1. Na terenie zieleni urządzonej ZP1-2 ustala 
się:

1) prawo do uksztaEtowania terenu i nasadzenia 
zieleni niskiej i wysokiej,

2) zakaz zabudowy budynkami oraz obiektami 
tymczasowymi,

3) prawo do realizacji przej[ć pieszych, urządzeG 
maEej architektury w formie placów zabaw dla dzie-
ci, boisk i urządzeG sportowych itp.,

4) prawo rozbiórki istniejących zabudowaG w ob-
rębie terenu,

5) prawo do przeprowadzenia niezbędnej infra-
struktury technicznej,

6) zakaz grodzenia,
7) dla terenu ZP 1 prawo do realizacji miejsc par-

kingowych i drogi od strony terenu UMW1.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obowią-

zują odpowiednio zapisy §6-10 i §22.

§19. 1. Na terenie infrastruktury technicznej elek-
troenergetyki EE ustala się:

1) prawo realizacji wolno stojących kontenero-
wych obiektów stacji transformatorowych,

2) nie przekraczalna odlegEo[ć budynku stacji od 
granic terenu 1,5 m,

3) prawo realizacji infrastruktury technicznej,
4) zakaz grodzenia.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obowią-

zują odpowiednio zapisy §6-10 i §22.

§20. UkEad komunikacyjny na obszarze objętym 
planem, stanowią:

1) publiczne drogi dojazdowe, oznaczone na ry-
sunku planu jako KDD1-2,

2) publiczne drogi gEówne, oznaczone na rysunku 
planu jako KDG,

3) drogi wewnętrzne, oznaczone jako KDW1-4,
4) ciągi piesze, oznaczone na rysunku planu jako 

KDX1-3.

§21. 1. Dla terenu dróg dojazdowych ｠ KDD, 
ustala się:

1) szeroko[ć w liniach rozgraniczających zgodnie 

z oznaczeniem na rysunku planu,
2) prawo realizacji miejsc parkingowych w obrębie 

pasa drogowego,
3) prawo rozbiórki istniejących budynków kolidu-

jących z przebiegiem drogi,
4) nakaz nasadzenia drzew wzdEur granic pasa 

drogowego w formie alei,
5) prawo do przeprowadzenia niezbędnej infra-

struktury technicznej,
6) zakaz lokalizacji: no[ników reklamowych o po-

wierzchni większej nir 3,0 m2,
7) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów,
8) prawo lokalizacji budynków nadwieszonych 

nad pasem drogowym lub wspartych na sEupach w 
miejscach oznaczonym na rysunku planu,

9) prawo realizacji nowych wEączeG do drogi wyr-
szego rzędu na zasadach okre[lonych przez zarząd-
cę lub wEa[ciciela tej drogi.

2. Dla terenu dróg gEównych ｠ KDG, ustala się:
1) wskazanie do nasadzenia drzew wzdEur granicy 

pasa drogowego,
2) prawo do przeprowadzenia niezbędnej infra-

struktury technicznej z wyEączeniem infrastruktury 
technicznej nie związanej z funkcjonowaniem drogi,

3) zakaz lokalizacji: no[ników reklamowych,
4) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów.
3. Dla terenu dróg wewnętrznych ｠ KDW, ustala 

się:
1) Dla terenu dróg wewnętrznych ｠ KDW, ustala 

się:
2) Dla terenu dróg wewnętrznych ｠ KDW, ustala 

się:
3) zakaz lokalizacji: no[ników reklamowych,
4) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów.
4. Dla terenu ciągów pieszych ｠ KDX, ustala się:
1) szeroko[ć w liniach rozgraniczających, zgodnie 

z oznaczeniem na rysunku planu,
2) nakaz nasadzenia drzew w formie alei,
3) prawo do przeprowadzenia niezbędnej infra-

struktury technicznej,
4) zakaz lokalizacji: no[ników reklamowych o po-

wierzchni większej nir 3,0 m2,
5) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów,
6) prawo lokalizacji budynków nadwieszonych 

nad pasem drogowym lub wspartych na sEupach w 
miejscach oznaczonych na rysunku planu,

7) zakaz grodzenia.

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

1) zasilanie w energię elektryczną z istniejących 
i projektowanych stacji transformatorowych zloka-
lizowanych w obrębie terenów infrastruktury tech-
nicznej elektroenergetyki oznaczonych na rysunku 
planu symbolem EE, liniami kablowymi, na warun-
kach dostawcy,

2) W przypadku zaistnienia konieczno[ci budowy 
konsumentowych stacji transformatorowych prze-
widuje się ich realizacje jako wbudowane w bu-
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dynki. W przypadku realizacji stacji wbudowanych 
w budynki, pomieszczenia przeznaczone na stacje 
transformatorową winny speEniać wymogi okre[lo-
ne w odrębnych przepisach i być zlokalizowane w 
miejscu dostępnym z poziomu drogi dojazdowej. Do 
stacji, w których cze[ć urządzeG stanowić będzie 
majątek przedsiębiorstw energetycznego winien 
być zapewniony caEodobowy dostęp sEurb eksplo-
atacyjnych gestora sieci,

3) odprowadzenie [cieków poprzez system kana-
lizacji sanitarnej w przylegEych drogach do oczysz-
czalni [cieków,

4) odprowadzenie wód opadowych do sieci ka-
nalizacji deszczowej ze zrzutem do rzeki Wrze[nicy 
przy zastosowaniu urządzeG oczyszczających,

5) zaopatrzenie w wodę z wodociągu miejskiego, 
poprzez projektowaną sieć wodociągową w projek-
towanych drogach,

6) zaopatrzenie w gaz: docelowo zakEada się peEną 
gazyfikację terenu,

7) gromadzenie segregowanych odpadów w wy-
znaczonych miejscach na terenie posesji a ich dal-
sze zagospodarowanie zgodnie z gminnym planem 
gospodarki odpadami oraz przepisami odrębnymi,

8) 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,

9) prawo realizacji nowych komunalnych sieci do 
celów grzewczych,

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

11) istniejące napowietrzne linie elektroenerge-
tyczne SN przeznaczone do skablowania zgodnie z 
oznaczeniem na rysunku planu,

12) zakaz lokalizacji wier telefonii komórkowej,
13) dla istniejących podziemnych rurociągów do 

przesyEu gazu prawo do ich przeEorenia w uzgod-
nieniu z gestorem sieci i z zachowaniem strefy kon-
trolowanej zgodnie z przepisami odrębnymi w której 
obowiązuje zakaz zabudowy.

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

1) dla terenów usEug handlu (UH) - 30%,
2) dla pozostaEych terenów - 20%.

§24. Wykonanie uchwaEy powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Wrze[nia.

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

Przewodnicząca
Rady Miejskiej we Wrze[ni

(-) Borena Nowacka
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Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 23 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z popn. zm.) 
Rada Miejska we Wrze[ni rozstrzyga, co następuje:

Na podstawie o[wiadczenia Burmistrza Miasta i 
Gminy Wrze[nia z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie 

braku uwag do projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego wyEoronego do pu-
blicznego wglądu, wraz z prognozą oddziaEywania 
na [rodowisko w dniach od 23 marca do 27 kwiet-
nia 2010 r., nie rozstrzyga się o sposobie ich roz-
patrzenia.

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

§1. Sposób realizacji zapisanych w planie inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej.

1. W zakresie istniejącej zabudowy zadania w 
zakresie infrastruktury technicznej prowadzić będą 
wEa[ciwe przedsiębiorstwa, w kompetencji, któ-
rych lery rozwój sieci: wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej, energetycznej, gazociągowej i cieplnej, 
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego oraz na podstawie przepisów od-
rębnych. Zadania w zakresie gospodarki odpadami 
realizowane będą zgodnie z miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego, zgodnie z planem 
gospodarki odpadami oraz na podstawie przepisów 
odrębnych.

2. Za podstawę przyjęcia do realizacji zadaG okre-
[lonych w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego, które nalerą do zadaG wEasnych 
gminy, stanowić będą zapisy Wieloletniego Progra-
mu Inwestycyjnego gminy Wrze[nia.

3. Okre[lenie terminów przystąpienia i zakoGcze-
nia realizacji tych zadaG, ustalone będzie wedEug 

kryteriów i zasad przyjętych przy konstruowaniu 
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy 
Wrze[nia.

4. Inwestycje realizowane mogą być etapowo w 
zalerno[ci od wielko[ci [rodków przeznaczonych na 
inwestycje.

§2. Zasady finansowania inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej w zakresie istniejącej

zabudowy okre[lonych w planie.
Finansowanie inwestycji będzie odbywać się po-

przez:
1) Wydatki z budretu gminy,
2) WspóEfinansowanie [rodkami zewnętrznymi, 

poprzez budret gminy w ramach m.in.:
a) dotacji unijnych,
b) dotacji samorządu województwa,
c) dotacji i poryczek z funduszy celowych,
d) kredytów i poryczek bankowych,
e) innych [rodków zewnętrznych.
3) UdziaE inwestorów w finansowaniu w ramach 

porozumieG o charakterze cywilno-prawnym lub w 
formie partnerstwa publiczne - prywatnego, a takre 
wEa[cicieli nieruchomo[ci.

ZaEącznik Nr 2
do UchwaEy Nr XXXII/429/2010

Rady Miejskiej we Wrze[ni
z dnia 29 czerwca 2010 r.

ROZSTRZYGNIECIE RADY MIEJSKIEJ WE WRZEZNI O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH 
DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW ZABUDO-
WY MIESZKANIOWO - USDUGOWEJ I USDUG HANDLU W OBRĘBIE ULIC DASZYFSKIEGO, KOLEJOWEJ 

I MIDOSDAWSKIEJ WE WRZEZNI WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIADYWANIA NA ZRODOWISKO

ZaEącznik Nr 3
do UchwaEy Nr XXXII/429/2010

Rady Miejskiej we Wrze[ni
z dnia 29 czerwca 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ WE WRZEZNI O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE 
INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NALEqĄCYCH DO ZADAF WDASNYCH 

GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH


