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OGŁOSZENIE STAROSTY  

4483 – nr 1/2011 z dnia 27 wrzeċnia 2011 r. Starosty Wolsztyĉskiego o możli-
woċci zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw 
Osób Niepełnosprawnych w Wolsztynie. 26817 

ROZSTRZYGNIĘCIE  NADZORCZE 

4484 – nr KN.I-10.4131-1 - 319/11 z dnia 5 października 2011 r. Wojewody Wiel-
kopolskiego orzekające nieważnoċć § 10 pkt 3, § 11 pkt 3 i § 20 pkt 3 
uchwały Nr VII / 98 / 2011 Rady Miejskiej we Wrzeċni z dnia 30 sierpnia 
2011 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulicy Pade-
rewskiego we Wrzeċni 26818 

 

 
4472 

4 4 72 

UCHWAŁA NR VII/98/2011 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI 

 z dnia 30 sierpnia 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe 
w rejonie ulicy Paderewskiego we Wrześni. 

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 późn. zm.) 
oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 
o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym, ustawy o Paĉstwowej Inspekcji 
Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871) 
Rada Miejska we Wrzeċni uchwala, co nastćpuje:  

§ 1. 1. Uchwala sić miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego terenów pod budownictwo 
mieszkaniowe w rejonie ulicy Paderewskiego we 
Wrzeċni, zwany dalej „planem", po stwierdzeniu 
jego zgodnoċci ze studium uwarunkowaĉ 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Wrzeċnia, zatwierdzonym uchwałą Rady 
Miejskiej we Wrzeċni nr IX/108/99 z dnia 
27.07.1999 r., ze zmianami: uchwała Nr XI/99/03 
z dnia 09.07.2003 r., oraz uchwała nr XIV/190/2008 
z dnia 15.05.2008 r. 

2. Granice obszaru objćtego planem okreċlo-
ne są na rysunku planu. 

3. Integralnymi czćċciami uchwały są: 
1) załącznik Nr 1 – rysunek planu, opracowa-

ny w skali 1:1000 i zatytułowany „Miejsco-
wy plan zagospodarowania przestrzennego 
terenów pod budownictwo mieszkaniowe 
w rejonie ulicy Paderewskiego we Wrze-
ċni”, stanowiący czćċć graficzną planu, 
zwany dalej „rysunkiem planu"; 

2) załącznik Nr 2 – stanowiący rozstrzygnićcie 
Rady Miejskiej we Wrzeċni o sposobie roz-
patrzenia uwag wniesionych do projektu 
planu; 

3) załącznik Nr 3 – stanowiący rozstrzygnićcie 
Rady Miejskiej we Wrzeċni o sposobie re-
alizacji zapisanych w planie inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które 
należą do zadaĉ własnych miasta oraz za-
sadach ich finansowania. 

 
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) alternatywnych źródłach energii – należy 
przez to rozumieć źródła wykorzystujące 
w procesie przetwarzania energić wiatru, 
promieniowania słonecznego, geotermal-
ną, fal, prądów i pływów morskich, spadku 
rzek oraz energić pozyskiwaną z biomasy, 
biogazu wysypiskowego, a także biogazu 
powstałego w procesach odprowadzania 
lub oczyszczania ċcieków albo rozkładu 
składowanych szczątek roċlinnych i zwie-
rzćcych; 

2) akcencie architektonicznym – należy przez 
to rozumieć czćċć budynku, wyróżniającą 
sić z otoczenia formą i wysokoċcią wićkszą 
od okreċlonej w planie maksymalnej wyso-
koċci zabudowy; 

3) działce – należy przez to rozumieć działkć 
budowlaną w rozumieniu przepisów 
o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, stanowiącą obszar, na którym 
może być realizowane zamierzenie inwe-
stycyjne, do którego mają zastosowanie 
uregulowania zawarte w uchwale; 

4) infrastrukturze technicznej – należy przez to 
rozumieć wybudowane pod ziemią, na 
ziemi albo nad ziemią sieci lub urządzenia 
wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, 
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elektryczne, gazowe i telekomunikacyjne, 
zgodnie z przepisami odrćbnymi; 

5) obowiązującej linii zabudowy – należy 
przez to rozumieć linić wyznaczoną na ry-
sunku planu, zgodnie z którą nakazuje sić 
usytuowanie zewnćtrznej ċciany budynku 
na minimum 60% długoċci elewacji; 

6) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy 
przez to rozumieć linić okreċlającą dopusz-
czalną minimalną odległoċć budynku lub 
obiektu od linii rozgraniczającej drogi; 

7) ogrodzeniu ażurowym – należy przez to ro-
zumieć ogrodzenie o wysokoċci do 1,5 m 
od poziomu terenu, w którym czćċć ażuro-
wa stanowi minimalnie 60% powierzchni 
całkowitej ogrodzenia, a elementy betono-
we dopuszczone są jedynie do wysokoċci 
0,3 m od poziomu terenu; 

8) ogrodzeniu ażurowym – należy przez to ro-
zumieć ogrodzenie o wysokoċci do 1,5 m 
od poziomu terenu, w którym czćċć ażuro-
wa stanowi minimalnie 60% powierzchni 
całkowitej ogrodzenia, a elementy betono-
we dopuszczone są jedynie do wysokoċci 
0,3 m od poziomu terenu; 

9) reklamie – należy przez to rozumieć noċnik 
informacji wizualnej w jakiejkolwiek mate-
rialnej formie wraz z elementami konstruk-
cyjnymi i zamocowaniami, niebćdący szyl-
dem, tablicą informacyjną lub znakiem 
w rozumieniu przepisów o znakach i sygna-
łach drogowych; 

10) terenie – należy przez to rozumieć po-
wierzchnić o okreċlonym rodzaju przezna-
czenia podstawowego, stanowiącą naj-
mniejszą wydzieloną liniami rozgraniczają-
cymi jednostkć ustaleĉ planu, oznaczoną 
numerem i symbolem literowym, dla której 
obowiązują ustalenia szczegółowe; 

11) wysokoċci zabudowy – należy przez to ro-
zumieć odległoċć mierzoną od poziomu te-
renu do górnej powierzchni najwyżej poło-
żonego punktu dachu budynku, zgodnie 
z przepisami odrćbnymi; 

12) zieleni osiedlowej – należy przez to rozu-
mieć nasadzenia zieleni wystćpujące przy 
zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej, 
pełniące funkcjć wypoczynkową, izolacyjną 
i estetyczną. 

 
§ 3. Na obszarze objćtym planem ustala sić nastć-
pujące przeznaczenie terenów: 

1) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, oznaczone na rysunku planu sym-
bolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 
7MN, 8MN, 9MN, 10MN; 

2) Tereny zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej, oznaczone na rysunku planu sym-
bolami 1MW, 2MW, 3MW, 4MW, 5MW, 
6MW, 7MW, 8MW, 9MW, 10MW, 11MW, 
12MW, 13MW; 

3) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej z usługami, oznaczone na rysunku 
planu symbolami 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, 
4MN/U; 

4) Tereny zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej z usługami, oznaczone na rysunku 
planu symbolami 1MW/U, 2MW/U, 
3MW/U; 

5) Tereny zabudowy usługowej, oznaczone na 
rysunku planu symbolami 1U, 2U; 

6) Teren zabudowy usługowo-mieszkaniowej, 
oznaczony na rysunku planu symbolem 
U/MN; 

7) Tereny zabudowy usługowej w zieleni 
urządzonej, oznaczone na rysunku planu 
symbolami 1U/ZP, 2U/ZP, 3U/ZP, 4U/ZP, 
5U/ZP; 

8) Tereny wód powierzchniowych ċródlądo-
wych – rów melioracji szczegółowej, ozna-
czone na rysunku planu symbolami 1WS, 
2WS; 

9) Tereny zieleni urządzonej, oznaczone na 
rysunku planu symbolami 1ZP, 2ZP, 3ZP, 
4ZP, 5ZP, 6ZP, 7ZP; 

10) Tereny zieleni izolacyjnej, oznaczone na ry-
sunku planu symbolami 1ZI, 2ZI, 3ZI, 4ZI; 

11) Tereny dróg publicznych klasy drogi lokal-
nej, oznaczone na rysunku planu symbo-
lem 1KD-L, 2KD-L, 3KD-L, 4KD-L,; 

12) Tereny dróg publicznych klasy drogi dojaz-
dowej, oznaczone na rysunku planu sym-
bolami 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-
D, 6KD-D, 7KD-D, 8KD-D, 9KD-D, 10KD-D, 
11KD-D, 12KD-D, 13KD-D, 14KD-D; 

13) Teren ciągu pieszo-jezdnego, oznaczony na 
rysunku planu symbolem KD-X; 

14) Tereny dróg wewnćtrznych, oznaczone na 
rysunku planu symbolami 1KDW, 2KDW; 

15) Tereny infrastruktury technicznej – elektro-
energetyka, oznaczone na rysunku planu 
symbolami 1E, 2E, 3E, 4E, 5E, 6E; 

16) Teren infrastruktury technicznej – gazow-
nictwo, oznaczony na rysunku planu sym-
bolem G. 

 
§ 4. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego ustala sić: 

1) akcenty architektoniczne w postaci frag-
mentów budynków mieszkalnych, miesz-
kalno-usługowych lub usługowych o po-
wierzchni rzutu poziomego do 20 m2 

i wysokoċci przewyższającej dopuszczalną 
wysokoċć zabudowy maksymalnie o 3 m; 

2) sytuowanie budynków zgodnie z wyzna-
czonymi na rysunku planu liniami zabudo-
wy oraz przepisami odrćbnymi; 

3) dopuszcza sić lokalizacjć budynków gara-
żowo-gospodarczych odsunićtych od obo-
wiązujących linii zabudowy w głąb działki; 

4) nakaz stosowania ogrodzeĉ ażurowych; 
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5) lokalizacjć obiektów małej architektury 
jednorodnych w formie; 

6) lokalizacjć urządzeĉ technicznych zapew-
niających możliwoċć użytkowania obiektu 
budowlanego zgodnie z jego przeznacze-
niem; 

7) zakaz lokalizacji i rozbudowy obiektów bu-
dowlanych i urządzeĉ, które wpływają ne-
gatywnie na ład przestrzenny, a w tym: 

a) wolnostojących reklam, 
b) tymczasowych obiektów budowlanych, 

z wyjątkiem urządzeĉ zaplecza budów, 
c) obiektów garażowo-gospodarczych w po-

staci zespolonej powyżej dwóch segmen-
tów, 

d) nowych napowietrznych linii elektroener-
getycznych; 

8) dopuszcza sić sytuowanie szyldów o mak-
symalnej powierzchni 2 m2; 

9) dopuszcza sić sytuowanie reklam wyłącz-
nie na elewacjach kondygnacji parteru bu-
dynków mieszkalno-usługowych i budyn-
ków usługowych, przy czym ich po-
wierzchnia nie może przekraczać 3 m2. 

 
§ 5. W zakresie zasad ochrony ċrodowiska, przyro-
dy i krajobrazu kulturowego ustala sić: 

1) zakaz lokalizacji przedsićwzićć mogących 
zawsze znacząco oddziaływać na ċrodowi-
sko okreċlonych w przepisach odrćbnych 
z wyjątkiem lokalizacji inwestycji celu pu-
blicznego; 

2) ochronć powierzchni ziemi, powietrza 
i wód zgodnie z przepisami odrćbnymi 
i polityką gminy w zakresie ochrony ċro-
dowiska; 

3) wszelkie oddziaływania na ċrodowisko wy-
nikające z realizacji ustaleĉ planu nie mogą 
powodować przekroczenia standardów ja-
koċci ċrodowiska, okreċlonych przepisami 
odrćbnymi, poza terenem do którego in-
westor posiada tytuł prawny; 

4) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej 
stosowanie szczelnych zbiorników bezod-
pływowych, z których ċcieki bćdą systema-
tycznie wywożone przez koncesjonowane-
go przewoźnika do oczyszczalni ċcieków, 
zgodnie z przepisami odrćbnymi; 

5) odprowadzenie wód opadowych i rozto-
powych do kanalizacji deszczowej, a w 
przypadku braku możliwoċci przyłączenia 
do sieci kanalizacyjnej deszczowej dopusz-
cza sić zagospodarowanie wód opadowych 
i roztopowych w granicach własnej posesji, 
zgodnie z przepisami odrćbnymi; 

6) zastosowanie zabezpieczeĉ i szczelnych 
nawierzchni przeznaczonych dla postoju 
i prowadzenia ruchu kołowego przed infil-
tracją zanieczyszczeĉ wód opadowych do 
ċrodowiska gruntowo-wodnego i odpro-
wadzenie ċcieków z tych nawierzchni do 
kanalizacji deszczowej po uprzednim pod-

czyszczeniu do standardów wymaganych 
przepisami odrćbnymi; 

7) gromadzenie i segregacjć odpadów 
w miejscach ich powstawania oraz zago-
spodarowanie ich zgodnie z gminnym pla-
nem gospodarki odpadami i w sposób za-
bezpieczający ċrodowisko gruntowo-
wodne przed zanieczyszczeniem zgodnie 
z przepisami odrćbnymi; 

8) zagospodarowania mas ziemnych powsta-
jącymi w związku z realizacją ustaleĉ planu 
w granicach własnej posesji lub ich wywóz 
na miejsce wskazane przez odpowiednie 
służby gminne, zgodnie z przepisami od-
rćbnymi; 

9) zagospodarowanie zielenią wszystkich po-
wierzchni wolnych od utwardzenia na tere-
nach dróg publicznych; 

10) nasadzenie szpalerów drzew w miejscach 
jak na rysunku planu; 

11) wskazuje sić, że tereny 1MN, 2MN, 3MN, 
4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN 
należą do terenów, dla których obowiązują 
dopuszczalne poziomy hałasu jak dla tere-
nów zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, zgodnie z przepisami odrćbnymi; 

12) wskazuje sić, że tereny 1MW, 2MW, 3MW, 
4MW, 5MW, 6MW, 7MW, 8MW, 9MW, 
10MW, 11MW, 12MW, 13MW należą do te-
renów, dla których obowiązują dopuszczal-
ne poziomy hałasu jak dla terenów zabu-
dowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
i zamieszkania zbiorowego, zgodnie 
z przepisami odrćbnymi; 

13) wskazuje sić, że tereny 1MN/U, 2MN/U, 
3MN/U, 4MN/U należą do terenów, dla któ-
rych obowiązują dopuszczalne poziomy ha-
łasu jak dla terenów mieszkaniowo-
usługowych, zgodnie z przepisami odrćb-
nymi; 

14) wskazuje sić, że tereny 1MW/U, 2MW/U, 
3MW/U należą do terenów, dla których 
obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu 
jak dla terenów mieszkaniowo-
usługowych, zgodnie z przepisami odrćb-
nymi; 

15) wskazuje sić, że teren U/MN należy do te-
renów, dla których obowiązują dopuszczal-
ne poziomy hałasu jak dla terenów miesz-
kaniowo-usługowych, zgodnie z przepisami 
odrćbnymi; 

16) zastosowanie przegród przeciwhałasowych 
– sztucznych ekranów akustycznych lub 
nasypów ziemnych w miejscach, w których 
nastćpuje przekroczenie dopuszczalnych 
poziomów hałasu obowiązujących na tere-
nach sąsiednich; 

17) do wytworzenia energii dla celów grzew-
czych należy stosować paliwa płynne, ga-
zowe i stałe charakteryzujące sić niskimi 
wskaźnikami emisji lub alternatywne źródła 
energii; 
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18) realizacja inwestycji wymaga szczegóło-
wego rozpoznania geotechnicznych warun-
ków posadowienia fundamentów obiektów 
budowlanych. 

 
§ 6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury współcze-
snej: dla ochrony archeologicznego dziedzictwa 
kulturowego, podczas prac ziemnych przy realiza-
cji inwestycji, ustala sić obowiązek prowadzenia 
badaĉ archeologicznych. Inwestor powinien uzy-
skać pozwolenie Wielkopolskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków na badania archeologicz-
ne przed wydaniem pozwolenia na budowć. 
 
§ 7. W zakresie wymagaĉ wynikających z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych ustala sić: 

1) oċwietlenie terenu oraz zastosowanie trwa-
łych i estetycznych elementów urządzenia; 

2) dopuszczenie lokalizowania obiektów małej 
architektury, z uwzglćdnieniem § 4 pkt. 5. 

 

§ 8. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej, oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 
8MN, 9MN, 10MN, ustala sić nastćpujące zasady 
kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospo-
darowania terenu: 

1) dopuszcza sić lokalizacjć: 
a) jednego budynku mieszkalnego jednoro-

dzinnego wolnostojącego na działce, 
b) jednego budynku garażowo-

gospodarczego na działce, 
c) dojċć i dojazdów związanych z funkcją te-

renu oraz dojazdów przeciwpożarowych, 
d) dodatkowych dróg wewnćtrznych, 
e) obiektów małej architektury i oċwietlenia 

terenu; 
2) zasady kształtowania zabudowy oraz 

wskaźniki zagospodarowania terenu: 
a) dopuszcza sić rozbudowć, nadbudowć 

i remonty istniejących budynków pod wa-
runkiem zachowania ustaleĉ niniejszej 
uchwały, 

b) dla terenu 1MN realizacja inwestycji wy-
maga uwzglćdnienia ograniczeĉ wynikają-
cych z położenia czćċci terenu w strefie 
oddziaływania drogi krajowej nr 92 zgodnie 
z § 26 pkt 6, 

c) maksymalna powierzchnia zabudowy – 
30% powierzchni działki, 

d) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna – 50% powierzchni działki, 

e) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabu-
dowy zgodnie z rysunkiem planu, 

f) minimalna liczba miejsc parkingowych 
zgodnie z § 27 pkt 8, 

g) dla terenu 8MN ustala sić zjazdy indywidu-
alne z terenów dróg publicznych zlokalizo-
wane na sąsiednich terenach zieleni urzą-
dzonej, 

h) dla terenów 3MN, 6MN i 7MN zakaz lokali-
zowania nowych obiektów budowlanych 
w odległoċci mniejszej niż 10,0 m od tere-
nów wód powierzchniowych ċródlądo-
wych; 

3) zasady i warunki zabudowy: 
a) maksymalna wysokoċć zabudowy budyn-

ków mieszkalnych – dopuszcza sić nie wić-
cej niż: jedną kondygnacjć podziemną, 
dwie nadziemne, w tym poddasze użytko-
we i nie wićcej niż 9,0 m, 

b) maksymalna wysokoċć zabudowy budyn-
ków garażowo-gospodarczych – dopuszcza 
sić nie wićcej niż 6,0 m, 

c) na terenie 8MN maksymalna wysokoċć 
wszelkich budynków i obiektów lub ich 
czćċci nie może przekroczyć 15 m, 

d) obowiązują dachy skoċne o nachyleniu po-
łaci od 30 do 45 stopni, 

e) dla dachów skoċnych zakaz krycia dachu 
stalowymi płytami wielowarstwowymi 
i fałdowymi, 

f) w przypadku rozbudowy i remontów istnie-
jących obiektów dopuszcza sić zachowanie 
istniejącej formy dachu, 

g) zakaz stosowania pokrycia dachu 
w kolorach żółtym i niebieskim, 

h) dachy obiektu garażowo-gospodarczego 
dostosowane do dachu budynku mieszkal-
nego. 

 
§ 9. Na terenach zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej, oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami 1MW, 2MW, 3MW, 4MW, 5MW, 6MW, 7MW, 
8MW, 9MW, 10MW, 11MW, 12MW, 13MW, ustala 
sić nastćpujące zasady kształtowania zabudowy 
oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) dopuszcza sić lokalizacjć: 
a) budynków mieszkalnych wielorodzinnych, 
b) garaży wbudowanych w kondygnacji par-

teru i kondygnacjach podziemnych lub wy-
łącznie w kondygnacjach podziemnych bu-
dynków mieszkalnych, 

c) dodatkowych dróg wewnćtrznych, 
d) dojċć i dojazdów związanych z funkcją te-

renu oraz dojazdów przeciwpożarowych, 
e) obiektów małej architektury i oċwietlenia 

terenu, 
f) zieleni osiedlowej; 
2) zasady kształtowania zabudowy oraz 

wskaźniki zagospodarowania terenu: 
a) maksymalna powierzchnia zabudowy – 

30% powierzchni działki, 
b) minimalna powierzchnia biologicznie 

czynna – 25% powierzchni działki, 
c) dla terenów 4MW, 5MW, 6MW, 7MW, 

8MW, 10MW, 11MW ustala sić zakaz reali-
zacji zabudowy zwartej, 

d) dla terenów 1MW, 4MW, 5MW, 6MW, 
7MW, 8MW, 10MW, 11MW maksymalna 
powierzchnia zabudowy budynkiem miesz-
kalnym na działce – do 300 m2, 
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e) dla terenu 2MW realizacja inwestycji wy-
maga uwzglćdnienia ograniczeĉ wynikają-
cych z położenia czćċci terenu w strefie 
oddziaływania drogi krajowej nr 92 zgodnie 
z § 26 pkt 6, 

f) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie 
z rysunkiem planu, 

g) minimalna liczba miejsc parkingowych 
zgodnie z § 27 pkt 8, 

h) na obszarach zieleni osiedlowej dopuszcza 
sić realizacjć miejsc i urządzeĉ zabaw 
i rekreacji dla dzieci; 

3) zasady i warunki zabudowy: 
a) maksymalna wysokoċć zabudowy budyn-

ków mieszkalnych – dopuszcza sić nie wić-
cej niż: 

- dla terenów 1MW, 3MW, 4MW, 6MW, 
7MW, 8MW, 9MW – dwie kondygnacje 
podziemne, trzy kondygnacje nadziemne, 
w tym poddasze użytkowe i nie wićcej niż 
12,0 m, 

- dla terenów 2MW, 5MW, 10MW, 11MW, 
12MW, 13MW – dwie kondygnacje pod-
ziemne, cztery nadziemne, w tym poddasze 
użytkowe i nie wićcej niż 15,0 m, 

b) na terenach 4MW, 5MW, 6MW, 7MW, 
8MW, 10MW, 11MW maksymalna wyso-
koċć wszelkich budynków i obiektów bu-
dowlanych lub ich czćċci nie może przekro-
czyć 15 m 

c) obowiązują dachy skoċne o nachyleniu po-
łaci od 30 do 45 stopni, 

d) dla dachów skoċnych zakaz krycia dachu 
stalowymi płytami wielowarstwowymi 
i fałdowymi, 

e) zakaz stosowania pokrycia dachu w kolo-
rach żółtym i niebieskim, 

f) kierunek głównej kalenicy dachu na bu-
dynku mieszkalnym równoległy do frontu 
budynku. 

 
§ 10. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej z usługami, oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 1MN/U, 2MN/U, ustala sić na-
stćpujące zasady kształtowania zabudowy oraz 
wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) dopuszcza sić lokalizacjć: 
a) jednego budynku mieszkalnego jednoro-

dzinnego wolnostojącego albo jednego 
budynku mieszkalno-usługowego wolno-
stojącego na działce, 

b) jednego budynku garażowo-
gospodarczego na działce, 

c) dodatkowych dróg wewnćtrznych, 
d) dojċć i dojazdów związanych z funkcją te-

renu oraz dojazdów przeciwpożarowych, 
e) obiektów małej architektury i oċwietlenia 

terenu; 
2) zasady kształtowania zabudowy oraz 

wskaźniki zagospodarowania terenu: 
a) dopuszcza sić rozbudowć i remonty istnie-

jących zabudowaĉ pod warunkiem zacho-
wania ustaleĉ niniejszej uchwały, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 
30% powierzchni działki, 

c) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna – 35% powierzchni działki, 

d) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie 
z rysunkiem planu, 

e) minimalna liczba miejsc parkingowych 
zgodnie z § 27 pkt 8; 

3) zasady i warunki zabudowy: 
a) maksymalna wysokoċć zabudowy budyn-

ków usługowych: 
- dla dachów skoċnych: dopuszcza sić nie 

wićcej niż: jedną kondygnacjć podziemną, 
dwie kondygnacje naziemne, w tym pod-
dasze użytkowe i nie wićcej niż 10,0 m, 

- dla dachów płaskich: dopuszcza sić nie 
wićcej niż: jedną kondygnacjć podziemną, 
dwie kondygnacje naziemne i nie wićcej 
niż 7,5 m, 

b) maksymalna wysokoċć zabudowy budyn-
ków garażowo-gospodarczych – dopuszcza 
sić nie wićcej niż 6,0 m; 

c) obowiązują dachy płaskie lub dachy skoċne 
o nachyleniu połaci do 20 do 40 stopni, 

d) dla dachów skoċnych zakaz krycia dachu 
stalowymi płytami wielowarstwowymi 
i fałdowymi, 

e) w przypadku rozbudowy i remontów istnie-
jących obiektów dopuszcza sić zachowanie 
istniejącej formy dachu, 

f) zakaz stosowania pokrycia dachu 
w kolorach żółtym i niebieskim, 

g) dachy obiektu garażowo-gospodarczego 
dostosowane do dachu budynku mieszkal-
nego lub mieszkalno-usługowego, 

h) kierunek głównej kalenicy dachu równole-
gły do frontu budynku. 

 
§ 11. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej z usługami, oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 3MN/U, 4MN/U, ustala sić na-
stćpujące zasady kształtowania zabudowy oraz 
wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) dopuszcza sić lokalizacjć: 
a) jednego budynku mieszkalnego jednoro-

dzinnego wolnostojącego albo jednego 
budynku mieszkalno-usługowego wolno-
stojącego na działce, 

b) dojċć i dojazdów związanych z funkcją te-
renu oraz dojazdów przeciwpożarowych, 

c) obiektów małej architektury i oċwietlenia 
terenu; 

2) zasady kształtowania zabudowy oraz 
wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) dopuszcza sić rozbudowć i remonty istnie-
jących zabudowaĉ pod warunkiem zacho-
wania ustaleĉ niniejszej uchwały, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 
30% powierzchni działki, 

c) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna – 35% powierzchni działki, 

d) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie 
z rysunkiem planu, 
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e) minimalna liczba miejsc parkingowych 
zgodnie z § 27 pkt 8; 

3) zasady i warunki zabudowy: 
a) maksymalna wysokoċć zabudowy budyn-

ków mieszkalnych i usługowych – dopusz-
cza sić nie wićcej niż: jedną kondygnacjć 
podziemną, dwie nadziemne, w tym pod-
dasze użytkowe i nie wićcej niż 9,0 m, 

b) maksymalna wysokoċć zabudowy budyn-
ków garażowo-gospodarczych – dopuszcza 
sić nie wićcej niż 6,0 m; 

c) obowiązują dachy płaskie lub dachy skoċne 
o nachyleniu połaci do 20 do 40 stopni, 

d) dla dachów skoċnych zakaz krycia dachu 
stalowymi płytami wielowarstwowymi 
i fałdowymi, 

e) dla dachów skoċnych zakaz krycia dachu 
stalowymi płytami wielowarstwowymi 
i fałdowymi, 

f) zakaz stosowania pokrycia dachu w kolo-
rach żółtym i niebieskim, 

g) dachy obiektu garażowo-gospodarczego 
dostosowane do dachu budynku mieszkal-
nego lub mieszkalno-usługowego, 

h) kierunek głównej kalenicy dachu równole-
gły do frontu budynku. 

 
§ 12. Na terenach zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej z usługami, oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 1MW/U, 2MW/U, 3MW/U, ustala 
sić nastćpujące zasady kształtowania zabudowy 
oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) dopuszcza sić lokalizacjć: 
a) budynków mieszkalnych wielorodzinnych, 
b) lokali usługowych wbudowanych wyłącz-

nie w kondygnacji parteru budynków 
mieszkalnych, 

c) garaży wbudowanych wyłącznie w kondy-
gnacjach podziemnych budynków miesz-
kalnych, 

d) dodatkowych dróg wewnćtrznych, 
e) dojċć i dojazdów związanych z funkcją te-

renu oraz dojazdów przeciwpożarowych, 
f) obiektów małej architektury i oċwietlenia 

terenu, 
g) zieleni osiedlowej; 
2) zasady kształtowania zabudowy oraz 

wskaźniki zagospodarowania terenu: 
a) maksymalna powierzchnia zabudowy – 

30% powierzchni działki, 
b) minimalna powierzchnia biologicznie 

czynna – 25% powierzchni działki, 
c) dla terenów 2MW/U, 3MW/U ustala sić za-

kaz realizacji zabudowy zwartej, 
d) dla terenów 2MW/U, 3MW/U maksymalna 

powierzchnia zabudowy budynkiem miesz-
kalnym na działce – do 300 m2, 

e) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie 
z rysunkiem planu, 

f) minimalna liczba miejsc parkingowych 
zgodnie z § 27 pkt 8, 

g) na obszarach zieleni osiedlowej dopuszcza 
sić realizacjć miejsc i urządzeĉ zabaw 
i rekreacji dla dzieci, 

h) ustala sić zjazdy indywidualne z terenów 
dróg publicznych zlokalizowane na sąsied-
nich terenach zieleni urządzonej; 

3) zasady i warunki zabudowy: 
a) maksymalna wysokoċć zabudowy budyn-

ków mieszkalnych – dopuszcza sić nie wić-
cej niż: dwie kondygnacje podziemne, trzy 
kondygnacje nadziemne, w tym poddasze 
użytkowe i nie wićcej niż 12,0 m, 

b) na terenach 2MW/U, 3MW/U maksymalna 
wysokoċć wszelkich budynków i obiektów 
budowlanych lub ich czćċci nie może prze-
kroczyć 15 m, 

c) obowiązują dachy skoċne o nachyleniu po-
łaci od 30 do 45 stopni, 

d) dla dachów skoċnych zakaz krycia dachu 
stalowymi płytami wielowarstwowymi 
i fałdowymi, 

e) zakaz stosowania pokrycia dachu w kolo-
rach żółtym i niebieskim, 

f) kierunek głównej kalenicy dachu na bu-
dynku mieszkalnym równoległy do frontu 
budynku. 

 
§ 13. Na terenach zabudowy usługowej, oznaczo-
nych na rysunku planu symbolami 1U, 2U, ustala 
sić nastćpujące zasady kształtowania zabudowy 
oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) dopuszcza sić lokalizacjć: 
a) jednego budynku usługowego, 
b) jednego budynku garażowo-

gospodarczego na działce, 
c) dojċć i dojazdów związanych z funkcją te-

renu oraz dojazdów przeciwpożarowych, 
d) obiektów małej architektury i oċwietlenia 

terenu; 
2) zasady kształtowania zabudowy oraz 

wskaźniki zagospodarowania terenu: 
a) dopuszcza sić rozbudowć i remonty istnie-

jących zabudowaĉ pod warunkiem zacho-
wania ustaleĉ niniejszej uchwały, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 
30% powierzchni działki, 

c) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna – 20% powierzchni działki, 

d) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie 
z rysunkiem planu, 

e) minimalna liczba miejsc parkingowych 
zgodnie z § 27 pkt 8; 

3) zasady i warunki zabudowy: 
a) maksymalna wysokoċć zabudowy budyn-

ków usługowych: 
- dla dachów skoċnych: dopuszcza sić nie 

wićcej niż: jedną kondygnacjć podziemną, 
dwie kondygnacje naziemne, w tym pod-
dasze użytkowe i nie wićcej niż 10,0 m, 

- dla dachów płaskich: dopuszcza sić nie 
wićcej niż: jedną kondygnacjć podziemną, 
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dwie kondygnacje naziemne i nie wićcej 
niż 7,5 m, 

b) maksymalna wysokoċć zabudowy budyn-
ków garażowo-gospodarczych – dopuszcza 
sić nie wićcej niż 6,0 m, 

c) obowiązują dachy skoċne o nachyleniu po-
łaci od 20 do 40 stopni; dopuszcza sić da-
chy płaskie, 

d) dla dachów skoċnych zakaz krycia dachu 
stalowymi płytami wielowarstwowymi 
i fałdowymi, 

e) w przypadku rozbudowy i remontów istnie-
jących obiektów dopuszcza sić zachowanie 
istniejącej formy dachu, 

f) zakaz stosowania pokrycia dachu 
w kolorach żółtym i niebieskim, 

g) dachy obiektu garażowo-gospodarczego 
dostosowane do dachu budynku usługo-
wego, 

h) kierunek głównej kalenicy dachu równole-
gły do frontu budynku. 

 
§ 14. Na terenie zabudowy usługowo-
mieszkaniowej, oznaczonym na rysunku planu 
symbolem U/MN, ustala sić nastćpujące zasady 
kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospo-
darowania terenu: 

1) dopuszcza sić lokalizacjć: 
a) jednego budynku usługowego z dopusz-

czeniem funkcji mieszkalnej w postaci jed-
nego mieszkania na działce, 

b) jednego budynku garażowo-
gospodarczego na działce, 

c) dodatkowych dróg wewnćtrznych, 
d) dojċć i dojazdów związanych z funkcją te-

renu oraz dojazdów przeciwpożarowych, 
e) obiektów małej architektury i oċwietlenia 

terenu; 
2) zasady kształtowania zabudowy oraz 

wskaźniki zagospodarowania terenu: 
a) dopuszcza sić rozbudowć i remonty istnie-

jących zabudowaĉ pod warunkiem zacho-
wania ustaleĉ niniejszej uchwały, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 
30% powierzchni działki, 

c) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna – 35% powierzchni działki, 

d) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie 
z rysunkiem planu, 

e) minimalna liczba miejsc parkingowych 
zgodnie z § 27 pkt 8; 

3) zasady i warunki zabudowy: 
a) maksymalna wysokoċć zabudowy budyn-

ków usługowych: 
- dla dachów skoċnych: dopuszcza sić nie 

wićcej niż: jedną kondygnacjć podziemną, 
dwie kondygnacje naziemne, w tym pod-
dasze użytkowe i nie wićcej niż 10,0 m, 

- dla dachów płaskich: dopuszcza sić nie 
wićcej niż: jedną kondygnacjć podziemną, 
dwie kondygnacje naziemne i nie wićcej 
niż 7,5 m, 

b) maksymalna wysokoċć zabudowy budyn-
ków garażowo-gospodarczych – dopuszcza 
sić nie wićcej niż 6,0 m; 

c) obowiązują dachy płaskie lub dachy skoċne 
o nachyleniu połaci do 20 do 40 stopni, 

d) dla dachów skoċnych zakaz krycia dachu 
stalowymi płytami wielowarstwowymi 
i fałdowymi, 

e) w przypadku rozbudowy i remontów istnie-
jących obiektów dopuszcza sić zachowanie 
istniejącej formy dachu, 

f) zakaz stosowania pokrycia dachu w kolo-
rach żółtym i niebieskim, 

g) dachy obiektu garażowo-gospodarczego 
dostosowane do dachu budynku usługo-
wego, 

h) kierunek głównej kalenicy dachu równole-
gły do frontu budynku. 

 
§ 15. Na terenach zabudowy usługowej w zieleni 
urządzonej, oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami 1U/ZP, 2U/ZP, 3U/ZP, 4U/ZP, 5U/ZP, ustala sić 
nastćpujące zasady kształtowania zabudowy oraz 
wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) dopuszcza sić lokalizacjć: 
a) jednego budynku usługowego na działce, 
b) jednego budynku garażowo-

gospodarczego na działce, 
c) jednego lokalu mieszkalnego w budynku 

usługowym, 
d) dojċć i dojazdów związanych z funkcją te-

renu oraz dojazdów przeciwpożarowych, 
e) obiektów małej architektury i oċwietlenia 

terenu, 
f) dla terenu 5U/ZP dopuszcza sić funkcjć 

usługowo-produkcyjną; 
2) zasady kształtowania zabudowy oraz 

wskaźniki zagospodarowania terenu: 
a) dopuszcza sić rozbudowć i remonty istnie-

jących zabudowaĉ pod warunkiem zacho-
wania ustaleĉ niniejszej uchwały, 

b) dla terenu 3U/ZP ustala sić dostćp do drogi 
publicznej poprzez drogć wewnćtrzną lub 
przez ustanowienie odpowiedniej służeb-
noċci gruntowej na terenie 1MW, 

c) maksymalna powierzchnia zabudowy: 
- dla terenów 1U/ZP, 2U/ZP, 3U/ZP, 5U/ZP – 

30% powierzchni działki, 
- dla terenu 4U/ZP – 50% powierzchni działki, 
d) minimalna powierzchnia biologicznie 

czynna: 
- dla terenów 1U/ZP, 2U/ZP, 3U/ZP, 5U/ZP – 

40% powierzchni działki, 
- dla terenu 4U/ZP – 15% powierzchni działki, 
e) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie 

z rysunkiem planu, 
f) minimalna liczba miejsc parkingowych 

zgodnie z § 27 pkt 8; 
3) zasady i warunki zabudowy: 
a) maksymalna wysokoċć zabudowy budyn-

ków usługowych – dopuszcza sić nie wić-
cej niż: 
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- dla terenów 1U/ZP, 2U/ZP, 3U/ZP, 5U/ZP – 
jedną kondygnacjć podziemną, dwie nad-
ziemne, w tym poddasze użytkowe i nie 
wićcej niż 9,0 m, 

- dla terenu 4U/ZP – jedną kondygnacjć pod-
ziemną, jedną nadziemną i nie wićcej niż 
6,0 m, 

b) maksymalna wysokoċć zabudowy budyn-
ków garażowo-gospodarczych – dopuszcza 
sić nie wićcej niż 6,0 m; 

c) obowiązują dachy płaskie lub dachy skoċne 
o nachyleniu połaci do 20 do 40 stopni, 

d) dla dachów skoċnych zakaz krycia dachu 
stalowymi płytami wielowarstwowymi 
i fałdowymi, 

e) w przypadku rozbudowy i remontów istnie-
jących obiektów dopuszcza sić zachowanie 
istniejącej formy dachu, 

f) zakaz stosowania pokrycia dachu 
w kolorach żółtym i niebieskim, 

g) dachy obiektu garażowo-gospodarczego 
dostosowane do dachu budynku usługo-
wego, 

h) kierunek głównej kalenicy dachu równole-
gły do frontu budynku. 

 

§ 16. Na terenach wód powierzchniowych ċródlą-
dowych – rów melioracji szczegółowej, oznaczo-
nych na rysunku planu symbolami 1WS, 2WS, 
ustala sić nastćpujące zasady oraz wskaźniki zago-
spodarowania terenu: 

1) lokalizacjć: rowu melioracji szczegółowej 
o nazwie ewidencyjnej W-24; 

2) zasady i wskaźniki zagospodarowania tere-
nu: 

a) zakaz zrzutu ċcieków do wód, zgodnie 
z przepisami odrćbnymi, 

b) nakaz wykonywania prac regulacyjnych 
i porządkowych; 

3) w sprawach nieuregulowanych niniejszą 
uchwałą w zakresie użytkowania terenów 
1WS, 2WS mają zastosowanie przepisy od-
rćbne. 

 
§ 17. Na terenach zieleni urządzonej, oznaczonych 
na rysunku planu symbolami 1ZP, 2ZP, 3ZP, 4ZP, 
5ZP, 6ZP, 7ZP, ustala sić nastćpujące zasady oraz 
wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) dopuszcza sić lokalizacjć: 
a) zieleni urządzonej, 
b) dojċć i dojazdów związanych z funkcją te-

renu oraz dojazdów przeciwpożarowych, 
c) dla terenu 6ZP ustala sić lokalizacjć zjaz-

dów indywidualnych na przyległe tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

d) obiektów małej architektury i oċwietlenia 
terenu, 

e) miejsc rekreacji i wypoczynku w tym pla-
ców zabaw dla dzieci; 

2) zasady i wskaźniki zagospodarowania tere-
nu: 

a) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna – 80% powierzchni działki, 

b) nakaz wykonywania niezbćdnych prac 
związanych z konserwacją i utrzymaniem 
zieleni, 

c) zakaz realizacji utwardzonych dróg 
z wyjątkiem dojazdów gospodarczych 
i przeciwpożarowych oraz zjazdów indywi-
dualnych na terenie 6ZP, 

d) dla terenów 2ZP, 3ZP, 4ZP, 5ZP zakaz 
wprowadzania ogrodzeĉ w odległoċci 
mniejszej niż 3,0 m od linii rozgraniczającej 
tereny WS. 

 
§ 18. Na terenach zieleni izolacyjnej, oznaczonych 
na rysunku planu symbolami 1ZI, 2ZI, 3ZI, 4ZI, 
ustala sić nastćpujące zasady oraz wskaźniki zago-
spodarowania terenu: 

1) dopuszcza sić lokalizacjć: 
a) dojċć i dojazdów związane z funkcją terenu 

oraz dojazdów przeciwpożarowych, 
b) obiektów małej architektury i oċwietlenie 

terenu, 
c) sieci i urządzeĉ infrastruktury technicznej; 
2) zasady i wskaźniki zagospodarowania tere-

nu: 
a) nakaz realizacji zieleni izolacyjnej składają-

cej sić z gatunków zimozielonych nasadzo-
nych w postaci wielopićtrowego zwartego 
pasa zieleni o szerokoċci zgodnie 
z rysunkiem planu, 

b) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna – 80% powierzchni działki, 

c) nakaz wykonywania niezbćdnych prac 
związanych z konserwacją i utrzymaniem 
zieleni. 

 
§ 19. Na terenach dróg publicznych, oznaczonych 
na rysunku planu symbolami 1KD-L, 2KD-L, 3KD-L, 
4KD-L, 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-D, 6KD-
D, 7KD-D, 8KD-D, 9KD-D, 10KD-D, 11KD-D, 12KD-D, 
13KD-D, 14KD-D ustala sić: 

1) klasyfikacjć: 
a) dla terenów KD-L drogi klasy lokalnej, 
b) dla terenów KD-D drogi klasy dojazdowej; 
2) dla terenów KD-L zgodnie z rysunkiem pla-

nu: 
a) szerokoċć w liniach rozgraniczających 12 

m, na skrzyżowaniach i załamaniach zasto-
sować ċcićcia linii rozgraniczających zgod-
nie z rysunkiem planu, 

b) dla terenu 2KD-L lokalizacjć skrzyżowania 
o ruchu okrćżnym, 

c) układ jednojezdniowy, z dwoma pasami 
ruchu z dopuszczeniem zwićkszenia iloċci 
pasów ruchu w strefach skrzyżowaĉ, 

d) dwustronne chodniki, 
e) jedno- lub dwustronne ċcieżki rowerowe, 
f) nakaz nasadzeĉ szpalerów drzew zgodnie 

z rysunkiem planu, 
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g) dopuszcza sić nasadzenia szpalerów drzew 
w miejscach innych niż na rysunku planu 
zgodnie z przepisami odrćbnymi; 

3) dla terenów KD-D zgodnie z rysunkiem 
planu: 

a) szerokoċć w liniach rozgraniczających 10 
m, na skrzyżowaniach i załamaniach zasto-
sować ċcićcia linii rozgraniczających zgod-
nie z rysunkiem planu, 

b) układ jednojezdniowy, z dwoma pasami 
ruchu z dopuszczeniem zwićkszenia iloċci 
pasów ruchu w strefach skrzyżowaĉ, 

c) dwustronne chodniki, z dopuszczeniem 
zmiany na ciągi pieszo-rowerowe, zgodnie 
z przepisami odrćbnymi, 

d) nakaz nasadzeĉ szpalerów drzew zgodnie 
z rysunkiem planu, 

e) dopuszcza sić nasadzenia szpalerów drzew 
w miejscach innych niż na rysunku planu 
zgodnie z przepisami odrćbnymi. 

 
§ 20. Na terenie ciągu pieszo-jezdnego, oznaczo-
nego na rysunku planu symbolem KD-X, ustala sić 

1) klasyfikacjć: dla terenu KD-X ciągu pieszo-
jezdnego; 

2) dla terenu KD- X przekrój zgodnie z rysun-
kiem planu: jednoprzestrzenny z pasem dla 
ruchu pieszego i kołowego; 

3) dopuszcza sić zmianć klasyfikacji ciągu 
pieszo-jednego na drogć publiczną po 
przebudowie do parametrów drogi pu-
blicznej. 

 
§ 21. Na terenach dróg wewnćtrznych, oznaczo-
nych na rysunku planu symbolami 1KDW, 2KDW, 
ustala sić: 

1) klasyfikacjć: dla terenów KDW drogi we-
wnćtrznej; 

2) dla terenów KDW zgodnie z rysunkiem 
planu: 

a) szerokoċć w liniach rozgraniczających 10 
m, na skrzyżowaniach i załamaniach zasto-
sować ċcićcia linii rozgraniczających zgod-
nie z rysunkiem planu, 

b) przekrój jednoprzestrzenny z pasem dla ru-
chu pieszego i kołowego, 

c) poszerzenie linii rozgraniczających w miej-
scach jak na rysunku planu pod place do 
nawracania zgodnie z przepisami odrćb-
nymi. 

 
§ 22. Na terenach infrastruktury technicznej – elek-
troenergetyka, oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 1E, 2E, 3E, 4E, 5E, 6E, ustala sić nastć-
pujące zasady oraz wskaźniki zagospodarowania 
terenu: 

1) lokalizacjć: stacji transformatorowych; 
2) zasady kształtowania zabudowy oraz 

wskaźniki zagospodarowania terenu: 
a) dla lokalizacji urządzeĉ elektroenergetycz-

nych nie obowiązują nieprzekraczalne linie 
zabudowy, 

b) dopuszcza sić wprowadzenie zieleni izola-
cyjnej, 

c) zakaz realizacji utwardzonych dróg pu-
blicznych za wyjątkiem dojazdów gospo-
darczych i przeciwpożarowych, 

d) nakaz wykonywania niezbćdnych prac 
związanych z konserwacją i utrzymaniem 
zieleni, 

e) w sprawach nieuregulowanych niniejszą 
uchwałą w zakresie użytkowania terenów E 
mają zastosowanie przepisy odrćbne. 

 
§ 23. Na terenie infrastruktury technicznej – ga-
zownictwo, oznaczonym na rysunku planu symbo-
lem G, ustala sić nastćpujące zasady oraz wskaź-
niki zagospodarowania terenu: 

1) dopuszcza sić lokalizacjć: 
a) stacji redukcyjno-pomiarowej, 
b) zabudowy kubaturowej typu kontenerowe-

go, 
c) dojċć i dojazdów związanych z funkcją te-

renu oraz dojazdów przeciwpożarowych, 
d) obiektów małej architektury i oċwietlenia 

terenu; 
2) zasady kształtowania zabudowy oraz 

wskaźniki zagospodarowania terenu: 
a) dopuszcza sić rozbudowć i remonty istnie-

jących zabudowaĉ pod warunkiem zacho-
wania ustaleĉ niniejszej uchwały, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 
15% powierzchni działki, 

c) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna – 50% powierzchni działki 

d) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie 
z rysunkiem planu; 

3) zasady i warunki zabudowy: 
a) maksymalna wysokoċć zabudowy do 3,5 

m, 
b) liczba kondygnacji – dopuszcza sić nie wić-

cej niż: jedną kondygnacjć nadziemną, 
c) obowiązują dachy płaskie lub skoċne 

o nachyleniu połaci do 20 stopni, 
d) nakaz wykonywania niezbćdnych prac 

związanych z konserwacją i utrzymaniem 
zieleni, 

e) w sprawach nieuregulowanych niniejszą 
uchwałą w zakresie użytkowania terenu G 
mają zastosowanie przepisy odrćbne. 

 
§ 24. Nie okreċla sić granic i sposobów zagospo-
darowania terenów lub obiektów podlegających 
ochronie, ustalonych na podstawie przepisów 
odrćbnych, w tym terenów górniczych, a także 
narażonych na niebezpieczeĉstwo powodzi oraz 
zagrożonych osuwaniem sić mas ziemnych, ze 
wzglćdu na ich nie wystćpowanie na obszarze 
objćtym planem. 
 
§ 25. 1. W planie nie wyznacza sić terenów wyma-
gających wszczćcia postćpowania scalania 
i podziału nieruchomoċci w rozumieniu przepisów 
odrćbnych; nie okreċla sić także szczegółowych 
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zasad i warunków scalania i podziału nieruchomo-
ċci w rozumieniu przepisów odrćbnych. 

2. Dopuszcza sić: 
1) nowe podziały terenu pod warunkiem za-

chowania zasad zabudowy i zagospodaro-
wania terenu zgodnie z ustaleniami planu 
na wszystkich działkach powstałych 
w wyniku tego podziału – z wyłączeniem 
terenów publicznych oraz działek związa-
nych z obiektami infrastruktury technicznej; 

2) łączenie działek w granicach poszczegól-
nych terenów; 

3) ustala sić powierzchnić dla nowych dziełek: 
a) od 600 do 1200 m2 – dla terenów MN, 
b) od 900 do 5000 m2 – dla terenów MW 

i MW/U, 
c) od 500 do 1500 m2 – dla terenów MN/U, U, 

U/MN; 
d) od 500 do 5000 m2 – dla terenów U/ZP. 

 

§ 26. Okreċla sić szczególne warunków zagospo-
darowania terenów oraz ograniczenia w ich użyt-
kowaniu, w tym zakaz zabudowy zgodnie 
z przepisami odrćbnymi: 

1) strefy kontrolowane dla gazociągów: 
a) niskiego i ċredniego ciċnienia po 0,5 m na 

zewnątrz od przewodu gazociągu, 
b) wysokiego ciċnienia DN 100 po 5,0 m na 

zewnątrz od przewodu gazociągu, 
c) dla nowoprojektowanych gazociągów usta-

la sić strefy kontrolowane zgodnie z prze-
pisami odrćbnymi, 

d) na obszarach stref kontrolowanych dla ga-
zociągów obowiązuje zakaz lokalizowania 
wszelkiej zabudowy i nasadzeĉ zieleni wy-
sokiej, a także wykonywania wszelkich prac 
bez zgody i nadzoru właċciwego zarządcy 
sieci; 

e) przed przystąpieniem do prac na obszarze 
stref kontrolowanych dla gazociągów nale-
ży ustalić rzeczywisty przebieg gazociągów; 

2) strefy zakazu zabudowy dla gazociągów ni-
skiego i ċredniego ciċnienia: 

a) o szerokoċciach wyznaczonych poprzez 
minimalne odległoċci podstawowe gazo-
ciągów ułożonych w ziemi okreċlonych 
w przepisach odrćbnych obowiązujących 
w roku budowy poszczególnego gazociągu  

b) na obszarze strefy zakazu zabudowy dla 
gazociągu obowiązuje zakaz realizacji 
wszelkich budynków zgodnie z przepisami 
odrćbnymi; 

c) dopuszcza sić przebudowć istniejących ga-
zociągów niskiego i ċredniego ciċnienia 
kosztem i staraniem zainteresowanego 
podmiotu na warunkach okreċlonych przez 
właċciwego zarządcć sieci; 

d) dopuszcza sić zmianć szerokoċci strefy 
okreċlonej w przepisach odrćbnych w 
uzgodnieniu z właċciwym zarządcą sieci 
bez koniecznoċci zmiany planu pod warun-
kiem zachowania przepisów odrćbnych 

oraz braku kolizji z pozostałymi ustaleniami 
planu; 

3) strefa zakazu zabudowy dla gazociągu DN 
100: 

a) o szerokoċci po 25 m od osi gazociągu 
zgodnie z rysunkiem planu, 

b) na obszarze strefy zakazu zabudowy dla 
gazociągu obowiązuje zakaz realizacji 
wszelkich budynków zgodnie z przepisami 
odrćbnymi; 

c) dopuszcza sić zmianć szerokoċci strefy za-
kazu zabudowy od gazociągu DN100 
w uzgodnieniu z właċciwym zarządcą sieci 
bez koniecznoċci zmiany planu pod warun-
kiem zachowania przepisów odrćbnych 
oraz braku kolizji z pozostałymi ustaleniami 
planu; 

4) strefa ograniczeĉ w zabudowie dla stacji 
redukcyjno-pomiarowej: 

a) o zasićgu 100 m od linii rozgraniczającej te-
ren infrastruktury technicznej – gazownic-
two, oznaczonym na rysunku planu symbo-
lem G, 

b) na obszarze strefy ograniczeĉ w zabudowie 
dla stacji redukcyjno-pomiarowej obowią-
zuje zakaz realizacji zabudowy zwartej; 

c) maksymalna wysokoċć wszelkich budyn-
ków i obiektów budowlanych lub ich czćċci 
nie może przekroczyć 15 m; 

5) strefa ochronna infrastruktury technicznej: 
a) zasićg strefy ochronnej infrastruktury tech-

nicznej zgodny z rysunkiem planu, 
b) na obszarach stref ochronnych infrastruk-

tury technicznej obowiązuje zakaz lokali-
zowania wszelkiej zabudowy i nasadzeĉ 
zieleni wysokiej; 

6) strefa oddziaływania drogi krajowej nr 92: 
a) o zasićgu 170 m od zewnćtrznej krawćdzi 

skrajnej jezdni drogi krajowej nr 92, 
b) na obszarze strefy oddziaływania drogi kra-

jowej nr 92 dopuszcza sić lokalizacjć zabu-
dowy mieszkaniowej pod warunkiem za-
chowania dopuszczalnych poziomów hała-
su dla poszczególnych terenów zgodnie 
z pozostałymi ustaleniami planu i przepi-
sami odrćbnymi; 

c) na obszarze strefy oddziaływania drogi kra-
jowej nr 92 ustala sić nakaz zastosowania 
przez inwestorów odpowiednich rozwiązaĉ 
technicznych zmniejszających uciążliwoċci 
wywołane ruchem drogowym w nowopro-
jektowanych budynkach zgodnie z przepi-
sami odrćbnymi; 

d) dopuszcza sić zmniejszenie szerokoċci lub 
likwidacjć strefy oddziaływania drogi kra-
jowej nr 92 w uzgodnieniu z właċciwym za-
rządcą sieci bez koniecznoċci zmiany planu 
pod warunkiem zachowania przepisów od-
rćbnych oraz braku kolizji z pozostałymi 
ustaleniami planu. 
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§ 27. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji ustala sić: 

1) obowiązek zapewnienia dostćpu do drogi 
publicznej dla każdej działki; 

2) zakaz realizacji nowych bezpoċrednich 
zjazdów z drogi krajowej nr 92; 

3) zachowanie ciągłoċci powiązaĉ elementów 
pasa drogowego, w szczególnoċci jezdni 
i chodników w granicy obszaru planu oraz 
z zewnćtrznym układem komunikacyjnym 
z uwzglćdnieniem ustaleĉ planu; 

4) dopuszczenie etapowania przy rozbudowie 
układu drogowego zgodnie z przepisami 
odrćbnymi; 

5) dopuszczenie realizacji kanałów technolo-
gicznych w liniach rozgraniczających dróg 
podczas rozbudowy układu drogowego, 
zgodnie z przepisami odrćbnymi; 

6) dopuszczenie lokalizacji dodatkowych, 
niewymienionych planem elementów 
układu komunikacyjnego, w tym drogo-
wych obiektów inżynierskich; 

7) parametry układu komunikacyjnego zgod-
nie z klasyfikacją i przepisami odrćbnymi, 

8) w zależnoċci od programu funkcjonalnego 
zapewnienie na działce pełnych potrzeb 
parkingowych zgodnie z przepisami odrćb-
nymi, przy czym nie mniej niż: 

a) na każdy dom w zabudowie jednorodzin-
nej: 2 stanowiska postojowe, 

b) na każde mieszkanie w zabudowie wielo-
rodzinnej: 1,5 stanowiska postojowego, 
w tym 1 stanowisko postojowe na 30 
mieszkaĉ dla pojazdów osób niepełno-
sprawnych, 

c) na każde 1000 m² powierzchni użytkowej 
biur: 30 stanowisk postojowych, w tym 
3 stanowiska postojowe dla pojazdów osób 
niepełnosprawnych, 

d) na każde 1000 m² powierzchni użytkowej 
obiektów handlowych: 50 stanowisk posto-
jowych, w tym 6 stanowisk postojowych 
dla pojazdów osób niepełnosprawnych, 

e) na każde 100 miejsc w obiektach gastro-
nomicznych: 36 stanowisk postojowych 
w tym 6 stanowisk postojowych dla pojaz-
dów osób niepełnosprawnych, 

f) na każde 1000 m² powierzchni użytkowej 
obiektów usługowych innych niż wymie-
nione wyżej: 50 stanowisk postojowych, 
w tym 6 stanowisk postojowych dla pojaz-
dów osób niepełnosprawnych; 

9) dopuszcza sić realizacjć pełnych potrzeb 
parkingowych okreċlonych w pkt 8 w 
obiektach garażowych. 

 
§ 28. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy infrastruktury technicznej, ustala sić: 

1) zachowanie istniejącej sieci infrastruktury 
technicznej z dopuszczeniem jej remontu 
i rozbudowy, a w przypadku lokalizacji po-

za terenami komunikacji przełożenia jej na 
tereny komunikacji; 

2) odprowadzenie ċcieków do zbiorników 
bezodpływowych, z których ċcieki bćdą 
systematycznie wywożone przez koncesjo-
nowanego przewoźnika do oczyszczalni 
ċcieków, a po wykonaniu kanalizacji sani-
tarnej obowiązek podłączenia do kanalizacji 
zgodnie z przepisami odrćbnymi; 

3) odprowadzenie ċcieków w postaci wód 
opadowych i roztopowych z powierzchni 
zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni 
do kanalizacji deszczowej zgodnie z przepi-
sami odrćbnymi; 

4) zaopatrzenie w energić elektryczną z sieci 
elektroenergetycznej; 

5) lokalizacja stacji transformatorowo-
rozdzielczych na samodzielnych działkach z 
dostćpem do drogi publicznej; 

6) dopuszczenie lokalizacji inwestycji celu pu-
blicznego z zakresu łącznoċci publicznej, je-
żeli taka inwestycja jest zgodna 
z przepisami odrćbnymi; 

7) do celów grzewczych należy stosować pa-
liwa charakteryzujące sić niskimi wskaźni-
kami emisyjnymi takie jak: paliwa płynne, 
gazowe, stałe – drewno, biomasa, lub al-
ternatywne źródła energii; 

8) zaopatrzenie w gaz z sieci, a do czasu wy-
budowania sieci gazowej dopuszcza sić 
stosowanie gazu płynnego; 

9) zaopatrzenie w wodć z miejskiej sieci wo-
dociągowej; 

10) przebudowć urządzeĉ melioracji szczegó-
łowej w miarć postćpu rozwoju infrastruk-
tury technicznej. 

 
§ 29. Nie okreċla sić innych niż dotychczasowe 
sposobów i terminów tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzenia i użytkowania terenów, do 
czasu ich zagospodarowania zgodnego z uchwałą. 
 
§ 30. Ustala sić stawki procentowe, o których mo-
wa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
służące naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu 
wzrostu wartoċci nieruchomoċci, okreċlonej przy 
uwzglćdnieniu przeznaczenia terenu, w związku 
z uchwaleniem planu, w wysokoċci: 

1) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej – 15%, 

2) dla terenów zabudowy mieszkaniowej wie-
lorodzinnej – 15%, 

3) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej z usługami – 20%, 

4) dla terenów zabudowy mieszkaniowej wie-
lorodzinnej z usługami – 20%, 

5) dla terenów zabudowy usługowej - 20%, 
6) dla terenów usługowo-mieszkaniowej – 

20%, 
7) dla terenów zabudowy usługowej w zieleni 

urządzonej – 20%, 
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8) dla terenów pozostałych - 0% 
 
§ 31. 1. Wykonanie uchwały powierza sić Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Wrzeċnia. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 
dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzćdo-
wym Województwa Wielkopolskiego. 

 
 Przewodnicząca 

 Rady Miejskiej we Wrzeċni 
(-) Bożena Nowacka 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr VII/98/2011 

Rady Miejskiej we Wrzeċni 
z dnia 30 sierpnia 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĆCIE RADY MIEJSKIEJ WE WRZEĊNI O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO 

PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POD BUDOW-
NICTWO MIESZKANIOWE W REJONIE ULICY PADEREWSKIEGO WE WRZEĊNI 

  

W dniu 29.10.2010 r. na podstawie art. 17 pkt 10 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717, ze zm.) i ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostćpnianiu informacji o ċrodowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeĉstwa w ochronie 
ċrodowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
ċrodowisko (Dz U. Nr 199 poz. 1227, ze zm.), w 
związku z uchwałą Nr XVII/212/2008 Rady Miejska 
we Wrzeċni z dnia 29 wrzeċnia 2008 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów pod 
budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulicy 
Paderewskiego we Wrzeċni, Burmistrz Miasta i 
Gminy Wrzeċnia podał do publicznej wiadomoċci 
informacjć o wyłożeniu do publicznego wglądu 
powyższego projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego,w dniach od 
9.11.2010 r. do 30.11.2010 r. w siedzibie Urzćdu 
Miasta i Gminy Wrzeċnia.W wyznaczonym do dnia 
15.12.2010 r.  terminie wniesiono 29 uwag, których 
czćċć została uwzglćdniona przez Burmistrza 
Miasta i Gminy Wrzeċnia. 
Po wprowadzeniu zmian dnia 1.03.2011 r. 
Burmistrz Miasta i Gminy Wrzeċnia podał do 
publicznej wiadomoċci informacjć o drugim 
wyłożeniu do publicznego wglądu powyższego 
projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, w dniach od 9.03.2011 r. do 
31.03.2011 r. w siedzibie Urzćdu Miasta i Gminy 
Wrzeċnia. W wyznaczonym do dnia 15.04.2011 r. 
terminie wniesiono 2 uwagi, które zostały 
uwzglćdnione. 
Po wprowadzeniu zmian dnia 16.05.2011 r. poprzez 
wywieszenie na tablicy ogłoszeĉ a dnia 17.05.2011 
r. poprzez ogłoszenie w Biuletynie Wieċci z Ratusza 
Burmistrz Miasta i Gminy Wrzeċnia podał do 
publicznej wiadomoċci informacjć o trzecim 
wyłożeniu do publicznego wglądu powyższego 
projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, w dniach od 24.05.2011 r. do 
14.06.2011 r. w siedzibie Urzćdu Miasta i Gminy 
Wrzeċnia. W wyznaczonym do dnia 28.06.2011 r. 
terminie nie wniesiono uwag. 
 
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, ze zm.), Rada 
Miejska we Wrzeċni rozstrzyga, co nastćpuje: 
 
 
§ 1 

 
Uwaga wniesiona przez Tomasza Rzeźnika. 
oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy: 
brak. 
treść uwagi: usunąć lub przeredagować zapis w 
§28 pkt 1(obecnie §27 pkt.1), ponieważ droga we-
wnćtrzna nie jest drogą publiczną. 
rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzglćdniona. 
uzasadnienie: zgodnie z ustawą o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym poprzez dostćp 
do drogi publicznej należy rozumieć bezpoċredni 
dostćp do tej drogi albo dostćp do niej przez dro-
gć wewnćtrzną lub przez ustanowienie odpowied-
niej służebnoċci drogowej. 
 
§ 2 
 
Uwaga wniesiona przez Tomasza Rzeźnika. 
oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy: 
brak. 
treść uwagi: zapisać tereny oznaczone symbolem 
ZI – jako tereny zieleni izolacyjnej publicznej. 
rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzglćdniona. 
uzasadnienie: zgodnie z ustawą o gospodarce 
nieruchomoċciami zieleĉ nie stanowi celu publicz-
nego. 
 
§ 3 
 
Uwaga wniesiona przez Tomasza Rzeźnika. 
oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy: 
brak. 
treść uwagi: zapisać tereny oznaczone symbolem 
ZP– jako tereny zieleni urządzonej publicznej. 
rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzglćdniona. 
uzasadnienie: zgodnie z ustawą o gospodarce 
nieruchomoċciami zieleĉ nie stanowi celu publicz-
nego. 
 
§ 4 
 
Uwaga wniesiona przez Tomasza Rzeźnika. 
oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy: 
brak. 
treść uwagi: doprecyzować definicjć intensywno-
ċci zabudowy tak aby do intensywnoċci wliczana 
była tylko powierzchnia zabudowy wszystkich 
budynków bez podjazdów, tarasów, chodników, 
ramp. 
rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzglćdniona. 
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uzasadnienie: zrezygnowano z definicji intensyw-
noċci zabudowy rozszerzając definicjć powierzchni 
zabudowy. 
 
§ 5 
 
Uwaga wniesiona przez Tomasza Rzeźnika. 
oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy: 
brak. 
treść uwagi: wykreċlić zapis § 5 pkt 6 – ponieważ 
podczyszczenia wymagają wyłącznie wody opa-
dowe i roztopowe ujćte w szczelne, otwarte lub 
zamknićte systemy kanalizacyjne pochodzące 
z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terenów 
przemysłowych, składowych, baz transportowych, 
portów, lotnisk, miast, budowli kolejowych, dróg 
zaliczanych do kategorii dróg krajowych, woje-
wódzkich i powiatowych klasy G, a także parkin-
gów o powierzchni powyżej 0,1ha oraz z zanie-
czyszczonej powierzchni szczelnej obiektów maga-
zynowania i dystrybucji paliw. Wody opadowe                  
i roztopowe pochodzące z powierzchni innych niż 
powierzchnie wymienione powyżej mogą być 
wprowadzane do wód lub do ziemi bez oczyszcza-
nia. 
rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzglćdniona. 
uzasadnienie: wprowadzony zapis wprowadza 
obowiązek zastosowania zabezpieczeĉ i szczelnych 
nawierzchni przeznaczonych dla postoju i prowa-
dzenia ruchu kołowego przed infiltracją zanie-
czyszczeĉ wód opadowych do ċrodowiska grun-
towo-wodnego i odprowadzenie ċcieków z tych 
nawierzchni do kanalizacji deszczowej po uprzed-
nim podczyszczeniu do standardów wymaganych 
przepisami odrćbnymi. Wprowadzone ustalenie 
wynika z podatnoċci gruntów położonych w grani-
cach planu miejscowego na infiltracjć zanieczysz-
czeĉ do wód podziemnych, co wykazała prognoza 
oddziaływania na ċrodowisko. W przypadku do-
trzymywania standardów wód opadowych i rozto-
powych okreċlonych w przepisach odrćbnych 
podczyszczanie nie jest wymagane. Pomimo, iż 
ww. obowiązek nie wynika z przepisów ustaw, 
ustalenie zostało wprowadzone w planie miejsco-
wym stanowiącym akt prawa miejscowego, jako 
wyraz polityki władz Miasta i Gminy Wrzeċnia 
w zakresie ochrony wód podziemnych.  
 
§ 6 
 
Uwaga wniesiona przez Tomasza Rzeźnika. 
oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy: 
brak. 
treść uwagi: wprowadzić zapis wymuszający loka-
lizacjć na działce jednego budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego. 
rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzglćdniona. 
uzasadnienie: zgodnie z zapisami planu miejsco-
wego na działce dopuszcza sić lokalizacjć jednego 
budynku mieszkalnego wolnostojącego oraz zabu-
dowy towarzyszącej. Ustalone przeznaczenie tere-

nu wymusza lokalizacjć maksymalnie jednego 
budynku o funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej. 
 
§ 7 
 
Uwaga wniesiona przez Tomasza Rzeźnika. 
oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy: 
brak. 
treść uwagi: w § 8 pkt 1 lit. c usunąć „oraz dojaz-
dów przeciwpożarowych”. 
rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzglćdniona. 
uzasadnienie: dopuszczenie lokalizacji dojazdów 
przeciwpożarowych wynika z obowiązku zapew-
nienia właċciwej ochrony przed pożarem.  
 
§ 8 
 
Uwaga wniesiona przez Tomasza Rzeźnika. 
oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy: 
brak. 
treść uwagi: w §8 pkt 2 lit. e – doprecyzować okre-
ċlenie działki na „działki budowlanej”. 
rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzglćdniona. 
uzasadnienie: zgodnie z treċcią definicji okreċlonej 
w planie miejscowym dotyczy ona właċnie działki 
budowlanej.  
 
§ 9 
 
Uwaga wniesiona przez Agnieszkę Balcerzak. 
oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy: 
dz. nr 872 i 874. 
treść uwagi: zmienić charakter zieleni ZP na ZI. 
rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzglćdniona. 
uzasadnienie: tereny zieleni publicznej różnią sić 
od zieleni izolacyjnej pod wzglćdem zasad zago-
spodarowania (w szczególnoċci urządzenia ziele-
ni). Zieleĉ izolacyjna ma za zadanie przede wszyst-
kim ochronć terenów mieszkaniowych od dróg, 
terenów usługowych i innych generujących od-
działywania akustyczne i emisjć zanieczyszczeĉ do 
powietrza.  
 
§ 10 
 
Uwaga wniesiona przez Agnieszkę Balcerzak. 
oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy: 
dz. nr 872 i 874. 
treść uwagi: likwidacja drogi 2 KD-D. 
rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzglćdniona. 
uzasadnienie: droga 2KD-D stanowi czćċć cało-
ċciowej koncepcji obsługi komunikacyjnej obszaru 
objćtego planem. Jej likwidacja spowodowałaby 
niemożnoċć właċciwego skomunikowania tak 
dużego obszaru zabudowy mieszkaniowej.  
 
§ 11 
 
Uwaga wniesiona przez Agnieszkę Balcerzak. 
oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy: 
dz. nr 872 i 874. 
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treść uwagi: zmienić przeznaczenie terenu 3MW 
na MN. 
rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzglćdniona. 
uzasadnienie: zgodnie z koncepcją zagospodaro-
wania obszaru objćtego planem miejscowym 
wyznaczono wićksze obszary zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej i wielorodzinnej. Teren 
3MW wchodzi w skład obszarów zabudowy wielo-
rodzinnej stąd zmiana przeznaczenia terenu na 
zabudowć jednorodzinną mogłaby powodować 
konflikty funkcjonalne na granicy terenów o róż-
nym przeznaczeniu. 
 
§ 12 
 
Uwaga wniesiona przez Alinę Twardą. 
oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy: 
dz. nr 886/1. 
treść uwagi: wyznaczenie drogi 8KD-D w głąb 
nieruchomoċci, tak żeby mićdzy nieruchomoċcią 
właċciciela i sąsiednią (ul. Paderewskiego 50) po-
wstało miejsce pod teren zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej. 
rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzglćdniona. 
uzasadnienie: zaproponowany układ dróg jest 
wynikiem całoċciowej koncepcji rozprowadzenia 
ruchu mającej na uwadze drogi sąsiadujące z ob-
szarem planu (zwłaszcza po stornie wschodniej). 
Zaproponowany przez wnioskodawcć propono-
wany sposób podziału nieruchomoċci powoduje 
ponadto koniecznoċć lokalizacji dodatkowego 
zjazdu z ul. Paderewskiego. 
 
 
§ 13 
 
Uwaga wniesiona przez Alinę Twardą. 
oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy: 
dz. nr 886/1. 
treść uwagi: wykreċlenie drogi 7KD-D, bo w zasu-
gerowanym przez właċciciela projekcie przedmio-
towa droga stałaby sić zbćdna. 
rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzglćdniona. 
uzasadnienie: zaproponowany układ dróg jest 
wynikiem całoċciowej koncepcji rozprowadzenia 
ruchu mającej na uwadze drogi sąsiadujące z ob-
szarem planu (zwłaszcza po stornie wschodniej). 
Zaproponowany przez wnioskodawcć propono-
wany sposób podziału nieruchomoċci powoduje 
ponadto koniecznoċć lokalizacji dodatkowego 
zjazdu z ul. Paderewskiego. 
 
§ 14 

 
Uwaga wniesiona przez Alinę Twardą. 
oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy: 
dz. nr 886/1. 
treść uwagi: przesunićcie drogi 6KD-D w głąb 
nieruchomoċci właċciciela, tak aby w jej miejscu 
powstał teren pod budownictwo mieszkaniowe. 
rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzglćdniona. 
uzasadnienie: zaproponowany układ dróg jest 
wynikiem całoċciowej koncepcji rozprowadzenia 
ruchu mającej na uwadze drogi sąsiadujące z ob-
szarem planu (zwłaszcza po stornie wschodniej). 
Zaproponowany przez wnioskodawcć propono-
wany sposób podziału nieruchomoċci powoduje 
ponadto koniecznoċć lokalizacji dodatkowego 
zjazdu z ul. Paderewskiego. 
 
§ 15 
 
Uwaga wniesiona przez Alinę Twardą. 
oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy: 
dz. nr 886/1. 
treść uwagi: wyznaczenie drogi publicznej od ul. 
Paderewskiego przez cała długoċć nieruchomoċci 
właċciciela. 
rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzglćdniona. 
uzasadnienie: zaproponowany układ dróg jest 
wynikiem całoċciowej koncepcji rozprowadzenia 
ruchu mającej na uwadze drogi sąsiadujące z ob-
szarem planu (zwłaszcza po stornie wschodniej). 
Zaproponowany przez wnioskodawcć propono-
wany sposób podziału nieruchomoċci powoduje 
ponadto koniecznoċć lokalizacji dodatkowego 
zjazdu z ul. Paderewskiego. 
 
 
§ 16 
 
Uwaga wniesiona przez Alinę Twardą. 
oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy: 
dz. nr 886/1. 
treść uwagi: zgoda na wyznaczenie miejsca pod 
zabudowć wielorodzinną począwszy od zapropo-
nowanej drogi 8KD-D do drogi przy lesie w stronć 
drogi 3KD-L zgodnie z załączoną mapą. 
rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzglćdniona. 
uzasadnienie: zgodnie z koncepcją zagospodaro-
wania obszaru objćtego planem miejscowym 
wyznaczono wićksze obszary zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej i wielorodzinnej. Zmiana 
przeznaczenia terenu na zabudowć jednorodzinną 
mogłaby powodować konflikty funkcjonalne na 
granicy terenów o różnym przeznaczeniu 
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Załącznik nr 3 
do uchwały nr VII/98/2011 

Rady Miejskiej we Wrzeċni 
z dnia 30 sierpnia 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĆCIE RADY MIEJSKIEJ WE WRZEĊNI O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH  W MIEJSCO-
WYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POD BUDOWNICTWO MIESZKANIO-

WE W REJONIE ULICY PADEREWSKIEGO WE WRZEĊNI, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAĈ WŁASNYCH GMINY, ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA 

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 
późniejszymi zmianami) Rada Miejska we Wrzeċni 
rozstrzyga, co nastćpuje: 
  
§ 1 
Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z 
zakresu infrastruktury technicznej: 

1. Zadania w zakresie realizacji dróg 
publicznych przewidzianych w planie 
oraz związanych z nimi wykupami 
terenów, prowadzić bćdą właċciwe 
jednostki miejskie. 

2. Zadania w zakresie infrastruktury 
technicznej prowadzić bćdą właċciwe 
przedsićbiorstwa, w kompetencji 
których leży rozwój sieci: 
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, 
energetycznej, gazociągowej i 
cieplnej, zgodnie z miejscowym 
planem zagospodarowania 
przestrzennego oraz na podstawie 
przepisów odrćbnych.  

3. Zadania w zakresie gospodarki 
odpadami realizowane bćdą zgodnie  
z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego, 
zgodnie z planem gospodarki 
odpadami oraz na podstawie 
przepisów odrćbnych. 

4. Za podstawć przyjćcia do realizacji 
zadaĉ okreċlonych w miejscowym 
planie zagospodarowania 
przestrzennego, które należą do zadaĉ 
własnych gminy, stanowić bćdą 

zapisy Wieloletniego Programu 
Inwestycyjnego Miasta i Gminy 
Wrzeċnia. 

5. Okreċlenie terminów przystąpienia i 
zakoĉczenia realizacji tych zadaĉ, 
ustalone bćdzie według kryteriów i 
zasad przyjćtych przy konstruowaniu 
Wieloletniego Programu 
Inwestycyjnego Miasta i Gminy 
Wrzeċnia. 

6. Inwestycje realizowane mogą być 
etapowo w zależnoċci od wielkoċci 
ċrodków przeznaczonych na 
inwestycje. 

  
§ 2 
Zasady finansowania inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej okreċlonych w planie. 
Finansowanie inwestycji bćdzie odbywać sić 
poprzez: 

1. Wydatki z budżetu gminy; 
2. Udział inwestorów w finansowaniu w 

ramach porozumieĉ o charakterze 
cywilno – prawnym lub w formie 
partnerstwa publiczno – prywatnego – 
„PPP”, a także właċcicieli 
nieruchomoċci; 

3. Współfinansowanie ċrodkami 
zewnćtrznymi, poprzez budżet gminy 
– w ramach m.in.: 
a) dotacji unijnych, 
b) dotacji samorządu województwa, 
c) dotacji i pożyczek z funduszy 
celowych, 
d) kredytów i pożyczek bankowych, 
e) innych ċrodków zewnćtrznych

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


