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UCHWAŁA NR XV/83/2011 RADY GMINY GNIEZNO 

 z dnia 28 wrzeċnia 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowej we 

wsi Wierzbiczany dz. nr 159/2. 

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 późniejszymi zmiana-
mi) 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 z późniejszymi 
zmianami) Rada Gminy Gniezno uchwala, co na-
stćpuje:  

§ 1. 1) Uchwala sić miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego terenów zabudowy 
mieszkaniowej we wsi Wierzbiczany – działka nr 
159/2 zwany dalej „planem”, stwierdzając zgod-
noċć planu z ustaleniami studium uwarunkowaĉ 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Gniezno, uchwalonego uchwałą nr 
119/XI/2000 z dnia 28 lutego 2000 r. ze zmianami. 

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

dalej „rysunkiem planu” - załącznik nr 1, 
b) rozstrzygnićcie Rady Gminy Gniezno 

o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu 
planu - załącznik nr 2, 

c) rozstrzygnićcie Rady Gminy Gmiezno 
o sposobie realizacji, zapisanych w planie 
inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które należą do zadaĉ własnych 
miasta i gminy oraz zasadach ich finanso-
wania, zgodnie z przepisami o finansach 
publicznych - załącznik nr 3. 

3) Granice obszaru objćtego planem okreċlo-
no na rysunku planu. 

 
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) działce – należy przez to rozumieć działkć 
budowlaną w rozumieniu ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym; 

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy 
przez to rozumieć linić ograniczającą teren, 
na którym dopuszcza sić usytuowanie bu-
dynku; 

3) powierzchni zabudowy – należy przez to 
rozumieć sumć powierzchni terenu wyzna-
czoną przez rzut pionowy zewnćtrznych 
krawćdzi budynku w stanie wykoĉczonym; 

4) szyldzie – należy przez to rozumieć ozna-
czenie jednostki organizacyjnej lub przed-
sićbiorcy, ich siedzib lub miejsc wykony-
wania działalnoċci; 

5) tablicy informacyjnej – należy przez to ro-
zumieć element systemu informacji gmin-

nej, turystycznej, przyrodniczej lub edukacji 
ekologicznej; 

6) urządzeniu reklamowym – należy przez to 
rozumieć noċnik reklamowy trwale związa-
ny z gruntem lub zamontowany na elewacji 
budynku, wraz z elementami konstrukcyj-
nymi i zamocowaniami; 

 
§ 3. Ustala sić nastćpujące przeznaczenie terenów: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, oznaczone symbolami 1MN i 2MN; 

2) tereny dróg wewnćtrznych, oznaczone 
symbolami 1KDW, 2KDW; 

3) teren zieleni krajobrazowej, oznaczony 
symbolem ZK; 

Symbole graficzne przeznaczenia terenów, 
przebieg linii rozgraniczających tereny o różnym 
przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospoda-
rowania okreċla rysunek planu 

 

§ 4. Ustala sić nastćpujące zasady ochrony 
i kształtowania ładu przestrzennego: 

1) zakaz budowy pełnych ogrodzeĉ i z prefa-
brykatów betonowych od strony dróg pu-
blicznych;  

2) zakaz lokalizacji urządzeĉ reklamowych; 
3) nakaz lokalizacji zabudowy w obszarze 

ograniczonym przez ustalone nieprzekra-
czalne linie zabudowy; 

4) dopuszczenie lokalizacji tablic informacyj-
nych;  

5) dopuszczenie lokalizacji szyldów o maksy-
malnej łącznej powierzchni 1m2 na jednej 
działce budowlanej.  

 
§ 5. Ustala sić nastćpujące zasady ochrony ċrodo-
wiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) zakaz lokalizacji przedsićwzićć mogących 
zawsze znacząco oddziaływać na ċrodowi-
sko oraz przedsićwzićć mogących poten-
cjalnie znacząco oddziaływać na ċrodowi-
sko z wyłączeniem inwestycji celu publicz-
nego; 

2) nakaz zachowania na terenach MN dopusz-
czalnych poziomów hałasu wymaganych 
dla terenów zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej, zgodnie z przepisami odrćb-
nymi; 

 
§ 6. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa 
kulturowego, ustala sić obowiązek prowadzenia 
badaĉ archeologicznych podczas realizacji inwe-
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stycji związanych z zagospodarowaniem i zabu-
dowaniem przedmiotowego terenu. Inwestor wi-
nien uzyskać pozwolenie na badania archeologicz-
ne przed otrzymaniem pozwolenia na budowć. 
 
§ 7. Nie wyznacza sić terenów, dla których należy 
ustalać wymagania wynikające z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych. 
 
§ 8. 1) Dla terenów 1MN i 2MN ustala sić nastć-
pujące parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu: 

a) rodzaj zabudowy: budynki mieszkalne jed-
norodzinne wolno stojące, garaże, budynki 
gospodarcze i budynki gospodarczo-
garażowe; 

b) dopuszczenie lokalizacji jednego budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego, garażu lub 
budynku gospodarczego lub budynku go-
spodarczo-garażowego na jednej działce 
budowlanej; 

c) maksymalną powierzchnić zabudowy – 
20% powierzchni działki, jednak nie wićcej 
niż 250m2; 

d) minimalną powierzchnić terenu biologicz-
nie czynną – 60% powierzchni działki; 

e) dopuszczenie lokalizacji garażu w budynku 
mieszkalnym, zblokowanego z budynkiem 
mieszkalnym lub w formie wolno stojącej 
o powierzchni zabudowy nie wićkszej niż 
40 m2; 

f) wysokoċć budynku mieszkalnego nie wić-
cej niż 9,0 m i nie wićcej niż 2 kondygnacje 
nadziemne; 

g) wysokoċć garażu, budynku gospodarczego 
oraz budynku gospodarczo-garażowego nie 
wićcej niż 6,0 m oraz 1 kondygnacja nad-
ziemna; 

h) dopuszcza sić podpiwniczenie budynków, 
jeċli pozwalają na to warunki gruntowo - 
wodne; 

i) posadowienie posadzki parteru nie wyżej 
niż 0,5 m nad poziomem terenu; 

j) dachy strome dwuspadowe lub wielospa-
dowe o kącie nachylenia połaci dachowych 
od 35º do 45º; 

k) zastosowanie dachówki lub materiału da-
chówkopodobnego; 

l) dowolne usytuowanie kalenic budynków 
garażowych, gospodarczych lub gospodar-
czo-garażowych; 

m) lokalizacjć miejsc postojowych dla samo-
chodów osobowych tylko w obrćbie działki 
w iloċci minimum 2 miejsca na każdy lokal 
mieszkalny. 

2) Dla terenu ZK ustala sić: 
a) zakaz zabudowy; 
b) dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeĉ in-

frastruktury technicznej, zgodnie z przepi-
sami odrćbnymi. 

 
§ 9. Nie ustala sić granic i sposobów zagospoda-
rowania terenów lub obiektów podlegających 

ochronie, na podstawie przepisów odrćbnych, 
w tym terenów górniczych, a także narażonych na 
niebezpieczeĉstwo powodzi oraz zagrożonych 
osuwaniem sić mas ziemnych. 
 
§ 10. 1) Nie okreċla sić terenów, które wymagają 
scalania i podziału nieruchomoċci w rozumieniu 
przepisów odrćbnych.. 

2) Dla terenów MN ustala sić minimalną po-
wierzchnić działki budowlanej w wielkoċci 
900m2. 

 
§ 11. W zakresie szczególnych warunków zago-
spodarowania terenów oraz ograniczeĉ w ich 
użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy ustala sić: 

1) zakaz lokalizacji przedsićwzićć mogących 
pogorszyć istniejące stosunki wodne na 
działkach sąsiednich; 

2) nakaz zastosowania rozwiązaĉ zamiennych 
w przypadku wystąpienia kolizji inwestycji 
z urządzeniami drenażu melioracyjnego; 

 
§ 12. Ustala sić nastćpujące zasady modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
i infrastruktury technicznej: 

1) w zakresie systemów komunikacji: 
a) teren drogi wewnćtrznej 1KDW, o szeroko-

ċci 10,0m,  
b) teren drogi wewnćtrznej 2KDW, o szeroko-

ċci 6,0m,  
c) dopuszczenie realizacji sieci i urządzeĉ in-

frastruktury technicznej w obrćbie terenów 
dróg zgodnie z przepisami odrćbnymi,  

d) obsługć komunikacyjną:  
- terenów 1MN, 2MN z dróg wewnćtrznych 

1KDW, 2KDW; 
2) w zakresie zaopatrzenia w wodć: 
a) podłączenie do istniejącej i projektowanej 

sieci wodociągowej na zasadach okreċlo-
nych przez gestora sieci, 

b) nakaz wyposażenia sieci wodociągowej 
w niezbćdne elementy ochrony przeciwpo-
żarowej, zgodnie z przepisami odrćbnymi; 

3) odprowadzanie ċcieków bytowych:  
a) docelowo do sieci kanalizacji sanitarnej; 
b) do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitar-

nej, dopuszczenie stosowania indywidual-
nych szczelnych zbiorników bezodpływo-
wych, z których ċcieki bćdą regularnie wy-
wożone przez koncesjonowanego prze-
woźnika do oczyszczalni ċcieków; 

c) zakazuje sić stosowania indywidualnych 
oczyszczalni ċcieków; 

4) zagospodarowanie wód opadowych i roz-
topowych:  

a) z połaci dachowych bezpoċrednio na tere-
nie działek;  

b) z powierzchni utwardzonych dróg poprzez 
zastosowanie urządzeĉ odwadniających 
oraz odprowadzających wodć, zgodnie 
z przepisami odrćbnymi;  
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5) dopuszczenie budowy sieci gazowej, na 
warunkach okreċlonych przez gestora sieci;  

6) nakaz stosowania przy pozyskiwaniu ciepła 
dla celów grzewczych i technologicznych 
paliw charakteryzujących sić najniższymi 
wskaźnikami emisyjnymi spalanych 
w urządzeniach o wysokim stopniu spraw-
noċci z dopuszczeniem wykorzystania źró-
deł energii odnawialnej; 

7) zasilanie w energić elektryczną z istniejącej 
i projektowanej sieci elektroenergetycznej; 

8) nakaz magazynowania segregowanych 
odpadów komunalnych w pojemnikach na 
posesji i zagospodarowanie ich zgodnie 
z gminnym planem gospodarki odpadami 
i przepisami odrćbnymi; 

9) nakaz zagospodarowania mas ziemnych 
pochodzących z wykopów na terenie wła-
snej działki lub wywóz na miejsce wskaza-
ne przez odpowiednie służby gminne. 

 
§ 13. Nie wyznacza sić terenów, dla których należy 
okreċlić sposób i terminy tymczasowego zagospo-
darowania, urządzenia i użytkowania terenów. 
 
§ 14. Ustala sić stawkć służącą naliczeniu jednora-
zowych opłat, o jakich mowa w art. 36 ust. 
4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, w wysokoċci 15%. 
 
§ 15. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi 
Gminy Gniezno. 
 
§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni 
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

 
Przewodniczący  

Rady Gminy w Gnieźnie  
(-) Marek Słomczewski 
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Załącznik nr 1 

do uchwały nr XV/83/2011 
Rady Gminy Gniezno 

z dnia 28 wrzeċnia 2011 r. 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr XV/83/2011 

Rady Gminy Gniezno 
z dnia 28 wrzeċnia 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĆCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WE WSI 

WIERZBICZANY – DZIAŁKA NR 159/2 

Przedmiotowy projekt planu został wyłożony 
do publicznego wglądu w terminie od 19 sierpnia 
2011 roku do 12 wrzeċnia 2011 roku. W dniu 12 
wrzeċnia 2011r. odbyła sić dyskusja publiczna. 
Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) uwagi były 

przyjmowane do dnia 26 wrzeċnia 2011r. W usta-
wowym terminie nie wniesiono żadnych uwag, 
w związku z czym Rada Gminy Gniezno nie po-
dejmuje rozstrzygnićcia o sposobie rozpatrzenia 
wniesionych uwag, o których mowa w art. 20 ust. 
1 ww. ustawy. 
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Załącznik nr 3 
do uchwały nr XV/83/2011 

Rady Gminy Gniezno 
z dnia 28 wrzeċnia 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĆCIE RADY GMINY GNIEZNO O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM 

PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO POD TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WE WSI 
WIERZBICZANY DZ. NR 159/2, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ 

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

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada 
Gminy Gniezno rozstrzyga co nastćpuje: 

§ 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 
służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty 
stanowią – zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) – zadania 
własne gminy. 
 

§ 2. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadaĉ własnych gminy, 
ujćte w miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego, podlega przepisom ustawy z dnia 26 
listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) i jest ujmo-
wane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 
Gniezno. 
W przedmiotowym przypadku na obszarze objćtym 
projektem miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego nie ma terenów, w których zapisane 
zostały inwestycje z zakresu infrastruktury technicz-
nej należące do zadaĉ własnych gminy. 
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UCHWAŁA NR XI/64/2011 RADY GMINY TRZCINICA 

 z dnia 28 wrzeċnia 2011 r. 

w sprawie zasad udzielenia spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Trzcinica, trybu 

postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania. 

Na podstawie art. 164 ust. 5a-5d ustawy z dnia 
18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 
239, poz. 2019 i Nr 267, poz. 2255, z 2006 r. Nr 170, 
poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 21, poz. 
125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 
587, Nr 147, poz. 1033, Nr 176, poz. 1238, Nr 181 
poz. 1286 i Nr 231, poz. 1704, z 2008 r. Nr 199, poz. 
1227 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 
i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 44, poz. 253, Nr 96, 
poz. 620 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 32, 
poz. 159) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 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, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 
116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, 
poz, 1457 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 
1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 
i 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 146, Nr 40, poz. 
230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, 
Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777) uchwala sić, co 
nastćpuje:  

§ 1. 1. Ustala sić zasady udzielania spółkom wod-
nym dotacji celowej z budżetu Gminy Trzcinica 

oraz tryb postćpowania w sprawie udzielenia do-
tacji i sposób jej rozliczania. 

2. Dotacji celowej udziela sić na bieżące 
utrzymanie wód i urządzeĉ wodnych. 
 
§ 2. 1. Dotacji udziela sić na pisemny wniosek 
spółki wodnej 

2. Wnioski o udzielenie dotacji składa sić 
Wójtowi Gminy Trzcinica.  

3. Wniosek o dotacjć winien zawierać 
w szczególnoċci:  

1) opis zadania proponowanego do realizacji; 
2) termin i miejsce realizacji zadania; 
3) kalkulacjć kosztów; 
4) kwotć wnioskowanej dotacji; 
5) deklarowaną wielkoċć udziału własnego 

wnioskodawcy w realizacji zadania. 
4. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 3, 

stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  
5. Do wniosku należy dołączyć:  

1) aktualny dokument rejestrowy dotyczący 
wnioskodawcy oraz aktualny statut;  

2) dokument wskazujący osoby upoważnione 
do składania oċwiadczeĉ woli w imieniu 
wnioskodawcy;  

3) zestawienie zakresu rzeczowo-finansowego 
planowanych do realizacji robót (koszto-
rys).  


