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Gminy Krzykosy z dnia 22 lutego 2007r. w sprawie 
szczegóEowych zasad, sposobu i trybu umarzania, 
odraczania terminu zapEaty lub rozkEadania na raty 
nalerno[ci pienięrnych , do których nie stosuje się 
przepisów ustawy ｠ Ordynacja podatkowa, przy-
padających Gminie Krzykosy lub jej jednostkom or-
ganizacyjnym, a takre wskazania organów do tego 
uprawnionych (Dz.Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 45, 
poz. 1114). 

§11. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy. 

§12. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 14 dni 
od dnia ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego. 

 Przewodniczący Rady Gminy
(-) WiesEaw Zając

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 8 mar-
ca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. 
Nr 142, poz.1591 z pópn. zm.1), art. 20 ust.1 usta-
wy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z pópn. 
zm.2) Rada Miejska w Wągrowcu uchwala, co na-
stępuje: 

RozdziaE 1
Przepisy ogólne

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego ｧOsada 3ｦ w Wągrowcu, 
zwany dalej planem.

2. Plan obejmuje obszar ograniczony liniami roz-
graniczającymi ul. Bobrownickiej, terenem PKP oraz 
granicą miasta.

3. Granice obszaru objętego planem, o których 
mowa w ust. 1, oznaczono graficznie na rysunku 
planu, zwanym dalej rysunkiem.

4. Integralne czę[ci uchwaEy obejmują:
1) rysunek planu w skali 1 : 1000, stanowiący 

zaEącznik nr 1 do uchwaEy;
2) rozstrzygnięcie w sprawie stwierdzenia zgod-

no[ci miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego z ustaleniami studium uwarunkowaG 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Wągrowca, stanowiące zaEącznik nr 2 do 
uchwaEy.

3) Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
wniesionych do projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego ｧOsada 3ｦ w Wą-
growcu, stanowiące zaEącznik nr 3 do uchwaEy.

4) Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisa-
nych w miejscowym planie zagospodarowania prze-

strzennego ｧOsada 3ｦ w Wągrowcu, inwestycji z 
zakresu infrastruktury technicznej, które nalerą do 
zadaG wEasnych gminy, stanowiące zaEącznik nr 4 
do uchwaEy.

§2. 1. Na obszarze objętym planem nie występu-
ją:

1) obszary objęte ochroną na podstawie przepi-
sów szczególnych, w tym tereny górnicze oraz za-
grorone powodzią i osuwaniem się mas ziemnych;

2) tereny przestrzeni publicznej, o której mowa w 
przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, okre[lanej w studium uwarunkowaG i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gmi-
ny;

3) zabytki oraz dobra kultury wspóEczesnej.
2. Na obszarze objętym planem nie ustala się:
1) sposobów i terminów tymczasowego zagospo-

darowania, urządzania i urytkowania terenów;
2) szczegóEowych zasad i warunków scalenia oraz 

ponownego podziaEu nieruchomo[ci;
3) szczególnych warunków zagospodarowania te-

renów oraz ograniczeG w ich urytkowaniu.
3. Teren objęty planem zlokalizowany jest w ob-

szarze chronionego krajobrazu ｧDolina WeEny i Ryn-
na GoEaniecko - Wągrowieckaｦ, w zlewni chronionej 
rzeki WeEny oraz w strefie ochrony stanowisk arche-
ologicznych.

§3. 1. Na obszarze objętym planem, ustala się na-
stępujące przeznaczenie terenów:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, oznaczenie na rysunku ｠ MN;

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
i usEugowej, oznaczenie na rysunku ｠ MN-U;
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w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ｧOsada 3ｦ w Wągrowcu 
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3) tereny zabudowy usEugowej, oznaczenie na ry-
sunku ｠ U;

4) tereny obiektów produkcyjnych, skEadów i ma-
gazynów, oznaczenie na rysunku ｠P;

5) tereny urządzeG elektroenergetycznych, ozna-
czenie na rysunku ｠ E;

6) tereny urządzeG gazowniczych, oznaczenie na 
rysunku ｠ G;

7) tereny obsEugi komunikacyjnej, obejmujące:
a) tereny dróg zbiorczych, oznaczenie na rysunku 

- KD-Z,
b) tereny dróg dojazdowych, oznaczenie na rysun-

ku - KD-D,
c) tereny dróg wewnętrznych, oznaczenie na ry-

sunku - KDW,
d) tereny ciągów pieszo-rowerowych, oznaczenie 

na rysunku ｠ Kx;
8) tereny zieleni o funkcji izolacyjnej, oznaczenie 

na rysunku ｠ Z;
9) tereny wód powierzchniowych [ródlądowych, 

oznaczenie na rysunku ｠ WS.
2. Tereny o tym samym przeznaczeniu, lecz rór-

nych zasadach zagospodarowania zostaEy oznaczo-
ne dodatkowym symbolem cyfrowym.

§4. 1. Następujące tereny, okre[lone w uchwale, 
stanowią tereny, dla których w rozumieniu przepi-
sów o [rodowisku ustalone zostaEy dopuszczalne 
poziomy haEasu:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
(MN1÷MN3);

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
i usEugowej (MN-U1÷MN-U4).

2. Na terenie objętym planem nie lokalizuje się 
obiektów o wysoko[ci 50,0m i przekraczających 
50,0 m od poziomu terenu, z wyEączeniem inwesty-
cji celu publicznego z zakresu Eączno[ci publicznej.

§5. 1. Na obszarze objętym planem obowiązują 
następujące oznaczenia graficzne, okre[lone na ry-
sunku:

1) linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-
czeniu lub rórnych zasadach zagospodarowania;

2) obowiązujące linie zabudowy;
3) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) zasady obsEugi komunikacyjnej, jako wymaga-

ny dostęp z wyznaczonej drogi;
5) wymagany kierunek ksztaEtowania przewarają-

cej kalenicy w budynku.
2. Jako obowiązującą linię zabudowy nalery ro-

zumieć linię uksztaEtowaną poprzez gEówną elewa-
cję budynku. Pomiędzy linią rozgraniczającą drogę i 
obowiązującą linią zabudowy mogą znajdować się 
okapy, schody, zadaszenia, wykusze, ryzality, jed-
nokondygnacyjne obudowane partie wej[ciowe do 
budynku.

3. Maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy 
dotyczą wszystkich elementów zaliczanych do ku-
batury brutto budynku.

4. Poprzez wymagane ksztaEtowanie przewarają-

cej kalenicy w budynku nalery rozumieć ksztaEto-
wanie kalenicy oraz przewarającej powierzchni po-
Eaci dachowej budynku ｠ równolegle w stosunku do 
obowiązującej lub maksymalnej nieprzekraczalnej 
linii zabudowy, oznaczonej na rysunku; powyrsze 
nie wyklucza jednoczesnego zastosowania innych 
kierunków nachyleG w czę[ci elementów poEaci da-
chowych, sEurących ksztaEtowaniu formy architek-
tonicznej budynku.

5. Na caEym obszarze planu ustala się zakaz za-
budowy przy granicy dziaEki i w odlegEo[ci 1,5 m 
od granicy dziaEki oraz nakaz stosowania odlegEo-
[ci wynikających z warunków technicznych, odno-
szących się do wymaganych odlegEo[ci od granicy 
dziaEki sąsiedniej.

RozdziaE 2
Zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu przestrzen-

nego

§6. 1. Na obszarze objętym planem ustala się na-
stępujące zasady zabudowy i zagospodarowania 
wyznaczonych terenów, sEurące ksztaEtowaniu Eadu 
przestrzennego:

1) na terenach oznaczonych na rysunku MN ｠ re-
alizację, na kardej dziaEce, jednego budynku miesz-
kalnego jednorodzinnego, zgodnie z definicją wyni-
kającą z przepisów Prawa budowlanego;

2) na terenach oznaczonych MN-U ｠ realizację 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego, z mor-
liwo[cią realizacji, w kubaturze budynku ｠ czę[ci 
usEugowej o powierzchni przekraczającej 30% po-
wierzchni urytkowej budynku, przy czym na tere-
nach oznaczonych MN-U3 i MN-U4, realizacje wy-
Eącznie usEug bytowych, handlu i gastronomii;

3) na terenach oznaczonych U ｠ realizację bu-
dynku o funkcji usEugowej, z wyEączeniem funkcji 
mieszkaniowej;

4) na terenach oznaczonych P ｠ realizację obiek-
tów produkcyjnych, skEadów i magazynów.

2. Na obszarze objętym planem ustala się obowią-
zujący podziaE na tereny o rórnym przeznaczeniu, 
o którym mowa w §3 oraz następujące zasady po-
dziaEu wewnętrznego wyznaczonych terenów:

1) na terenach oznaczonych na rysunku MN2 i 
MN3 wydzielenie dziaEek budowlanych, w ilo[ci 
zgodnej z oznaczeniem na rysunku;

2) na terenach oznaczonych na rysunku MN-
U2÷3 ｠ wydzielenie dziaEek budowlanych, zgodnie 
z oznaczeniem na rysunku;

3) na terenach oznaczonych na rysunku MN-U4 ｠ 
wydzielenie jednej lub 2 dziaEek budowlanych;

4) na terenach oznaczonych na rysunku P2 ｠ wy-
dzielenie 1 lub 2 dziaEek budowlanych, przy czym 
dopuszcza się Eączenie terenów P2, w celu uzyska-
nia jednej powiększonej nieruchomo[ci;

5) na terenie oznaczonym na rysunku U1 ｠ wy-
dzielenie 1 lub 2 dziaEek budowlanych.

§7. 1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
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jednorodzinnej, o której mowa w §3 ust.1 pkt 1, 
obowiązują ustalenia §6 ust. 1 pkt 1, §21 ust. 4 i 
następujące warunki zabudowy i zagospodarowania 
terenu:

1) tereny MN 1 - istniejącej zabudowy, z morli-
wo[cią realizacji nowej zabudowy na dziaEkach nie-
zabudowanych, z zastosowaniem zabudowy wolno 
stojącej w budynkach o wysoko[ci do II kondygna-
cji nadziemnych, w tym poddasze urytkowe;

2) teren MN2 ｠ przeznaczony do nowej zabudowy 
w zabudowie wolno stojącej w budynkach o wyso-
ko[ci do II kondygnacji nadziemnych z poddaszem 
urytkowym, z zastosowaniem takiej samej ilo[ci 
kondygnacji i jednorodnej formy dachów dla reali-
zowanych budynków, na kardym z wyznaczonych 
terenów;

3) teren MN3 ｠ przeznaczony do zabudowy bu-
dynkiem mieszkalnym w zabudowie wolno stojącej 
o wysoko[ci do II kondygnacji nadziemnych z pod-
daszem urytkowym, z zastosowaniem takiej samej 
ilo[ci kondygnacji i jednorodnej formy dachów na 
wyznaczonym terenie oraz parterowym budynkiem 
gospodarczym lokalizowanym w nieprzekraczalnych 
liniach zabudowy pokrytym dachem o formie i za-
stosowanych materiaEach ｠ jak dla budynku miesz-
kalnego.

2. Dla terenów wymienionych w ust. 1 pkt 1 dla 
kardej dziaEki ustala się:

1) powierzchnię zabudowy na dziaEce budowlanej 
nie większą nir 35% powierzchni dziaEki;

2) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą 
nir 40% powierzchni dziaEki;

3) zakaz budowy, na kardej dziaEce, drugiego bu-
dynku mieszkalnego;

4) zakaz nadbudowy istniejących budynków o wy-
soko[ci przekraczającej II kondygnacje nadziemne;

5) zakaz zmiany formy dachu stromego na dach 
pEaski;

6) nakaz stosowania dachu stromego dla nadbu-
dowy istniejących i budowy nowych budynków o 
nachyleniu poEaci - 35º÷45º;

7) zakaz budowy nowych budynków gospodar-
czych lub gararowych, o ile ich ilo[ć przekracza 
dwa obiekty na dziaEce.

3. Dla terenów wymienionych w ust. 1 pkt. 2 
ustala się:

1) morliwo[ć realizacji, na kardej dziaEce, jednego 
budynku wolno stojącego,

2) wysoko[ć do II kondygnacji nadziemnych, w 
tym poddasze urytkowe lub nieurytkowe;

3) nakaz stosowania dla budynków z dachem 
stromym:

a) nachylenia poEaci dachowych w budynkach 
dwukondygnacyjnych - 35º÷45º,

b) nachylenia poEaci dachowych w budynkach jed-
nokondygnacyjnych - 22º÷25º;

4) powierzchnię zabudowy na dziaEce budowlanej 
nie większą nir 30% powierzchni dziaEki;

5) powierzchnię terenu biologicznie czynnego nie 
mniejszą nir 50% powierzchni dziaEki;

6) nakaz stosowania, na kardym z wyznaczonych 
terenów zblironej szeroko[ci budynków, nieprzekra-
czającej rórnicy 3,0 m szeroko[ci elewacji ksztaEtu-
jącej pierzeję ulicy (elewacja frontowa) i szeroko[ci 
tej elewacji nie przekraczającej 13m;

7) nakaz stosowania, na kardym z wyznaczonych 
terenów, zblironej kolorystyki [cian zewnętrznych i 
pokrycia dachowego;

8) zakaz realizacji budynków gospodarczych 
- funkcje gararowe i gospodarcze winny być re-
alizowane w kubaturze budynku mieszkalnego, z 
dopuszczalnym wyodrębnieniem jako czę[ci dobu-
dowanej, o wysoko[ci jednej kondygnacji nadziem-
nej oraz dowolnej geometrii dachu.

4. Dla terenów wymienionych w ust. 1 pkt. 3 
ustala się:

1) morliwo[ć realizacji, na kardej dziaEce, jednego 
budynku mieszkalnego wolno stojącego o wysoko-
[ci do II kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
urytkowe lub nieurytkowe;

2) morliwo[ć realizacji, na kardej dziaEce, jednego 
budynku gospodarczego wolno stojącego o wyso-
ko[ci I kondygnacji;

3) nakaz stosowania dla budynków z dachem 
stromym:

a) nachylenia poEaci dachowych w budynkach 
dwukondygnacyjnych - 35º÷45º,

b) nachylenia poEaci dachowych w budynkach jed-
nokondygnacyjnych - 22º÷25º;

4) powierzchnię zabudowy na dziaEce budowlanej 
nie większą nir 30% powierzchni dziaEki;

5) powierzchnię terenu biologicznie czynnego nie 
mniejszą nir 50% powierzchni dziaEki;

6) nakaz stosowania na wyznaczonym terenie 
zblironej szeroko[ci budynków mieszkalnych nie-
przekraczającej rórnicy 3,0 m szeroko[ci elewacji 
ksztaEtującej pierzeję ulicy (elewacja frontowa) i sze-
roko[ci tej elewacji nie przekraczającej 13m;

7) nakaz stosowania na wyznaczonym terenie 
zblironej kolorystyki [cian zewnętrznych i pokrycia 
dachowego;

§8. 1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej i usEugowej, o których mowa w §3 ust. 
1 pkt 2, obowiązują ustalenia §6 ust. 1 pkt 2, §21 
ust. 4 i następujące warunki zabudowy i zagospo-
darowania terenu:

1) tereny MN-U1 - istniejącej zabudowy, z dopusz-
czeniem nadbudowy, o wysoko[ci do II kondygna-
cji;

2) teren MN-U2, MN-U3 i MN-U4 ｠ przeznaczony 
do zabudowy budynkami o wysoko[ci do II kondy-
gnacji.

2. Dla terenów wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 2 
ustala się:

1) powierzchnię zabudowy na dziaEce budowlanej 
nie większą nir 30% powierzchni dziaEki;

2) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą 
nir 40% powierzchni dziaEki;

3) nakaz stosowania dla gEównej bryEy budynku 
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dachu stromego o nachyleniu poEaci ｠ 35°÷45°
4) morliwo[ć przekrycia czę[ci budynku nie prze-

kraczającej 50% powierzchni zabudowy, dachem 
pEaskim.

§9. 1. Dla terenów zabudowy usEugowej, o której 
mowa w §3 ust. 1 pkt 3, obowiązują ustalenia §6 
ust. 1 pkt 3, §21 ust. 3 oraz następujące warunki 
zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) teren U1 ｠ przeznaczony do zagospodarowania 
budynkiem albo w przypadku wydzielenia dwóch 
dziaEek budynkami, w szczególno[ci na cele usEug 
bytowych, o następujących parametrach:

a) na kardej dziaEce morliwa jest realizacja jedne-
go budynku o wysoko[ci do II kondygnacji nadziem-
nych o dowolnej geometrii dachu i wysoko[ci nie 
przekraczającej 8,0m od poziomu terenu,

b) powierzchnia zabudowy nie przekraczająca 
40% powierzchni dziaEki,

c) powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie 
mniejsza nir 15% powierzchni dziaEki.

2) teren U2 ｠ przeznaczony do zagospodarowa-
nia budynkami, w szczególno[ci na cele usEug byto-
wych, o następujących parametrach:

a) na kardej dziaEce morliwa jest realizacja jedne-
go budynku o wysoko[ci do II kondygnacji nadziem-
nych o dowolnej geometrii dachu i wysoko[ci nie 
przekraczającej 8,0m od poziomu terenu,

b) powierzchnia zabudowy nie przekraczająca 
40% powierzchni wyznaczonego terenu,

c) powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie 
mniejsza nir 15% powierzchni wyznaczonego tere-
nu.

§10. 1. Dla terenów obiektów produkcyjnych, 
skEadów i magazynów, o których mowa w §3 ust. 
1 pkt 4, obowiązują ustalenia §6 ust. 1 pkt 4, §21 
ust. 5 i następujące warunki zabudowy i zagospo-
darowania terenu:

1) teren P1 - istniejącej zabudowy, z morliwo[cią 
przebudowy istniejących obiektów, zakazem po-
większania kubatury i wysoko[ci budynków o wię-
cej nir 10%;

2) teren P2 ｠ przeznaczony do zabudowy budyn-
kami o wysoko[ci nie przekraczającej 12,0m od po-
ziomu terenu, ze stropodachem pEaskim.

2. Dla terenów wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 2 
ustala się:

1) powierzchnię zabudowy na dziaEce budowlanej 
nie większą nir 50% powierzchni dziaEki;

2) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą 
nir 15% powierzchni dziaEki.

§11. Na terenach urządzeG elektroenergetycz-
nych (E), o których mowa w §3 ust.1 pkt 5, ustala 
się morliwo[ć realizacji elektroenergetycznej sta-
cji transformatorowej, na warunkach okre[lonych 
przez wEa[ciciela sieci.

§12. Na terenach urządzeG gazowniczych (G), o 

których mowa w §3 ust.1 pkt 6, ustala się morli-
wo[ć zachowania i modernizacji albo przeniesienie 
lub likwidację istniejącej stacji redukcyjno-pomiaro-
wej.

§13. Dla terenów zieleni izolacyjnej (Z), o których 
mowa w §3 ust.1 pkt 8, ustala się następujące wa-
runki zagospodarowania:

1) na terenach zieleni izolacyjnej Z1 dopuszcza 
się realizację obiektów maEej architektury i urządzeG 
sEurących rekreacji;

2) tereny zieleni izolacyjnej Z2 stanowią tereny 
zwartej zieleni wysokiej, wyEączone z zabudowy.

§14. Dla terenów wód powierzchniowych [ród-
lądowych, oznaczenie na rysunku ｠ WS, o których 
mowa w §3 ust.1 pkt 9, dopuszcza się morliwo[ć 
zastosowania systemu kanaEu podziemnego z za-
chowaniem przepEywu wody.

RozdziaE 3
Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajobra-

zu kulturowego

§15. 1. Ochronę [rodowiska i krajobrazu kulturo-
wego zapewnia się poprzez:

1) uzbrojenie techniczne terenu, w tym zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i odbiór [cieków komunalnych 
oraz opadowych i roztopowych;

2) stosowanie urządzeG zapewniających wymaga-
ne standardy wprowadzania wód opadowych i roz-
topowych do [rodowiska;

3) selektywne zbieranie odpadów i postępowanie 
zgodne z zasadami okre[lonymi w ｧPlanie gospo-
darki odpadami dla miasta Wągrowcaｦ i przepisami 
szczególnymi w tym zakresie;

4) ochronę zabudowy mieszkaniowej i mieszka-
niowo-usEugowej przed haEasem, zgodnie z wyma-
ganymi standardami wynikającymi z przepisów o 
[rodowisku;

5) ochronę powierzchni ziemi na podstawie usta-
lonych standardów zabudowy, w tym wymagaG dla 
przestrzeni biologicznie czynnej;

6) ustalone zasady ksztaEtowania Eadu przestrzen-
nego;

7) wyznaczenie terenów zieleni urządzonej, w tym 
izolacyjnej.

§16. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa 
kulturowego strefy ochrony stanowisk archeolo-
gicznych, o której mowa w §2 ust. 3, Wielkopolski 
Wojewódzki Konserwator Zabytków ustaliE obowią-
zek:

1) prowadzenia badaG archeologicznych na terenie 
realizacji inwestycji związanych z zabudowaniem i 
zagospodarowaniem terenu, w obrębie wykopów 
budowlanych;

2) uzyskania, przed pozwoleniem na budowę, sto-
sownego pozwolenia na prowadzenie badaG arche-
ologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi.
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RozdziaE 4
Zasady budowy systemów infrastruktury tech-

nicznej i komunikacji.

§17. 1. Na obszarze objętym planem uzbrojenie 
techniczne znajduje się w pasie drogowym ul. Bo-
brownickiej, Le[nej, Projektowanej i na terenach za-
inwestowanych.

2. Wymienione w ust. 1 istniejące sieci infrastruk-
tury technicznej sEurą powiązaniom zewnętrznym 
systemów uzbrojenia technicznego obszaru objęte-
go planem.

3. Zadania wEasne gminy w zakresie infrastruktury 
technicznej okre[la zaEącznik nr 3 do uchwaEy.

§18. 1. Na obszarze objętym planem ustala się 
następujące zasady infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w wodę ｠ z miejskiej sieci wodo-
ciągowej;

2) odprowadzenie [cieków komunalnych ｠ do 
istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, z zakazem 
stosowania zbiorników bezodpEywowych i innych 
lokalnych urządzeG przydomowych sEurących od-
prowadzaniu [cieków;

3) odprowadzenie [cieków opadowych i roztopo-
wych z powierzchni utwardzonych ｠ do istniejących 
i projektowanych sieci kanalizacji deszczowej;

4) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych 
z powierzchni nieutwardzonych ｠ bezpo[rednio 
do gruntu, z zachowaniem wymagaG dotyczących 
ochrony [rodowiska, zgodnie z przepisami szczegól-
nymi w tym zakresie;

5) zasilanie w energię elektryczną ｠ z istniejącego 
systemu energetycznego, poprzez stacje elektro-
energetyczne, zgodnie z warunkami dostawcy;

6) zaopatrzenie w gaz ｠ poprzez rozbudowę sieci 
gazowniczej;

7) zaopatrzenie w ciepEo ｠z lokalnych pródeE cie-
pEa, z zastosowaniem w szczególno[ci gazu oraz 
paliw i urządzeG do ich spalania speEniających stan-
dardy ochrony [rodowiska, z zakazem stosowania 
kotEów węglowych.

2. Na obszarze objętym planem mogą być realizo-
wane wszystkie urządzenia i budowle w zakresie in-
frastruktury technicznej, związane z obsEugą wyzna-
czonych terenów, w tym niewymienione w ust. 1 
oraz sEurące w szczególno[ci ochronie [rodowiska.

3. O ile w wyniku prowadzonej dziaEalno[ci usEu-
gowej more nastąpić zanieczyszczenie powierzchni 
utwardzonych, wymagane jest zastosowanie urzą-
dzeG oczyszczających [cieki opadowe, przed ich 
wprowadzeniem do gruntu lub sieci miejskich od-
bioru [cieków opadowych i roztopowych.

§19. Gospodarowanie odpadami, w tym niebez-
piecznymi i budowlanymi, obejmującymi równier 
przemieszczenie mas ziemnych powstaEych w pro-
cesie inwestycyjnym, nastąpi poprzez komunalny 
system gospodarki odpadami i postępowanie zgod-
ne z zasadami okre[lonymi w ｧPlanie gospodarki 

odpadami dla miasta Wągrowcaｦ oraz przepisami 
szczególnymi w tym zakresie.

§20. 1. ObsEugę komunikacyjną terenu zapewnia 
wyznaczony ukEad dróg dojazdowych (KD-D), dróg 
wewnętrznych (KDW) oraz droga lokalna (KD-L), 
stanowiąca czę[ć obsEugującego ukEadu komunika-
cyjnego miasta.

2. Dla wyznaczonych dróg dojazdowych mają 
zastosowanie warunki techniczne, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie; wy-
magane szeroko[ci pasów drogowych nie mogą być 
mniejsze nir okre[lone wymiarowaniem na rysunku, 
a poszerzenie pasa drogowego more być związane z 
przyjętymi zasadami zagospodarowania w zakresie 
obsEugi komunikacyjnej obszarów znajdujących się 
w linii rozgraniczającej drogę oraz winno wynikać 
z projektu drogi. Powyrsze ustalenie obowiązuje w 
odniesieniu do wydzielenia drogi publicznej i nie ma 
zastosowania do wtórnego podziaEu.

3. Dla dróg wewnętrznych nalery stosować sze-
roko[ci jezdni nie mniejsze nir 5,0m.

4. Na terenie ciągu pieszo-rowerowego Kx, wy-
znacza się utwardzony pas ciągu pieszo-rowero-
wego, wzdEur istniejącego rowu ｠ o szeroko[ci 3m 
od krawędzi skarpy, sEurący powiązaniu miejskiego 
systemu [cierek rowerowych z terenami poEorony-
mi w gminie Wągrowiec oraz zapewnieniu dostępu 
eksploatacyjnego do istniejącego cieku wodnego 
poEoronego na terenie - WS.

§21. 1. Na caEym obszarze wymagane jest za-
pewnienie miejsc postojowych na wyznaczonych 
terenach, zgodnie z przepisami budowlanymi oraz 
wynikającymi z funkcji i potrzeb urytkowników.

2. W pasach drogowych ulic nalery stosować za-
sadę wyznaczania tylko miejsc czasowego posto-
ju; w drogach publicznych miejsca postojowe nie 
powinny powodować ograniczeG w ruchu koEowym 
oraz pieszym.

3. Dla terenów wyznaczonej zabudowy usEugowej 
wskapnik ilo[ci miejsc postojowych nie more być 
mniejszy nir:

1) 20 miejsc/1000m² powierzchni urytkowej bu-
dynków usEugowych,

2) 25 miejsc na 100 zatrudnionych dla funkcji biu-
rowych.

4. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 
usEugowej, na kardej nieruchomo[ci, nalery zapew-
nić:

1) dla kardego budynku mieszkalnego - dwa miej-
sca postojowe dla samochodów osobowych, wli-
czając w to garar;

2) w przypadku prowadzenia dziaEalno[ci usEugo-
wej, jedno miejsce postojowe na 50,0m² powierzch-
ni urytkowej usEug.

5. Dla terenów obiektów produkcyjnych, skEadów 
i magazynów wskapnik ilo[ci miejsc postojowych 
nie more być mniejszy nir 20 miejsc na 100 zatrud-
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nionych.

RozdziaE 5
Przepisy koGcowe

§22. Dla obszaru objętego planem ustala się na-
stępujące stawki stanowiące podstawę do okre[le-
nia opEaty z tytuEu wzrostu warto[ci nieruchomo[ci, 
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym:

1) dla terenów przeznaczonych pod zabudowę - 
30%;

2) dla terenów komunikacji i zieleni ｠ 2%.

§23. Wykonanie uchwaEy powierza się Burmi-
strzowi Miasta Wągrowca.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(-) dr WEadysEaw PurczyGski 
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Stosownie do art.20 ust.1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 z pópn. zm.3) 

Rada Miejska w Wągrowcu 
stwierdza zgodno[ć miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego ｧOsada 3ｦ w Wągrowcu, 

z ustaleniami studium uwarunkowaG i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca 
(uchwaEa Nr XVI/100/2007 Rady Miejskiej w Wą-
growcu z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie zmiany 
studium uwarunkowaG i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Wągrowca). 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717. z pópn. zm.4) 

Rada Miejska w Wągrowcu, po rozpatrzeniu nie-
uwzględnionych przez Burmistrza Miasta Wągrowca 
uwag do projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego rozstrzyga, co następuje:

§1. W odniesieniu do uwag wniesionych do pro-
jektu planu, postanawia:

1) Nie uwzględnić, wniesionej w wyniku I wyEore-
nia, w czę[ci dotyczącej terenu MN1 - dz. nr 302/1 
i 302/2 - ograniczenia wysoko[ci zabudowy obiek-
tów nr 1 i 2 (oznaczenie z zaEącznika graficznego do 
uwagi) ze względu na sprzeczno[ć tej czę[ci uwagi 
z zasadami zachowania Eadu przestrzennego. Za-
pis w projekcie planu umorliwia ksztaEtowanie pie-
rzei ulicy budynkami o zblironych gabarytach i jest 
zgodny z przepisami odrębnymi.

2) Nie uwzględnić uwag, wniesionych w wyniku 
I wyEorenia, dotyczących przebiegu ulicy zbiorczej 
(KD-Z) od ulicy Projektowanej do planowanego ron-
da na ul. RogoziGskiej, ze względu na to, re przebieg 
drogi jako czę[ci obsEugującego ukEadu komunika-
cyjnego jest zgodny ze studium uwarunkowaG i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Wągrowca.

3) Nie uwzględnić uwag, wniesionych w wyni-
ku I wyEorenia, dotyczących zmiany funkcji terenu 

miejskiego poEoronego między ul. Projektowaną a 
torami kolejowymi z usEugowo-przemysEowej (UP ｠ 
zapis w studium) na przemysEową (P ｠ zapis w pro-
jekcie planu). Wyznaczenie terenów obiektów pro-
dukcyjnych, skEadów i magazynów (P) jest zgodne z 
zapisem w studium (ustęp 5.4.3), poniewar zgodnie 
z tekstem studium symbol ｧupｦ oznacza: ｧup ｠ te-
reny usEug oraz dziaEalno[ci produkcyjnej, jako prze-
warającej funkcji wyznaczonego obszaru, z ogra-
niczeniem dla lokalizacji zabudowy mieszkaniowej; 
wyodrębniane tereny mogą dotyczyć dziaEalno[ci 
usEugowej, produkcyjnej lub usEugowo ｠ produkcyj-
nej;(oznaczenia U ｠ tereny zabudowy usEugowej;, 
U/P tereny zabudowy usEugowej z dopuszczeniem 
obiektów produkcyjnych, magazynów i skEadów; 
P ｠ tereny obiektów produkcyjnych, magazynów i 
skEadów wg definicji ponirszej);ｦ;

4) Nie uwzględnić uwag, wniesionych w wyniku 
I wyEorenia, dotyczących wyznaczenia ciągu pie-
szo-rowerowego (Kx) po poszerzonej skarpie rowu 
melioracyjnego W-IX przebiegającego przez dziaEki 
prywatne.

Wyznaczenie ciągu pieszo-rowerowego stanowi 
cel publiczny i jest zgodny z ustaleniami studium 
uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta Wągrowca. Zgodno[ć ze studium 
zapewnia zapis ust. 8.3.3:

 ｧDrogi rowerowe realizowane będą z zastosowa-
niem wyznaczenia przebiegu drogi w pasach drogo-

ZaEącznik Nr 2
do UchwaEy Nr XLVIII/330/2010

Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 28 papdziernika 2010 r.

 
ROZSTRZYGNIĘCIE 

w sprawie stwierdzenia zgodno[ci miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami 
studium uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca

ZaEącznik Nr 3
do UchwaEy Nr XLVIII/330/2010

Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 28 papdziernika 2010 r.

 
ROZSTRZYGNIĘCIE 

w sprawie rozpatrzenia wniesionych uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego ｧOsada 3ｦ w Wągrowcu

3 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaEy ogEoszone w Dz. U. z 2004r. Nr 6 poz. 41 i Nr 141 poz. 1492, Dz. U. z 2005r. Nr 113 poz. 954 i Nr 130 poz. 1087, Dz. 
U. z 2006r. Nr 45 poz. 319 i Nr 225 poz. 1635, Dz. U. 2007r. Nr 127 poz. 880, Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz.1227, Nr 201 poz. 1237 i Nr 220 poz. 1413, Dz. U. z 2010r. Nr 24 
poz. 124, Nr 75 poz. 474, Nr 106 poz. 675, Nr 106 poz. 675, Nr 119 poz. 804, Nr 149 poz. 996 i Nr 155 poz. 1043.

4 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaEy ogEoszone w Dz. U. z 2004r. Nr 6 poz. 41 i Nr 141 poz. 1492, Dz. U. z 2005r. Nr 113 poz. 954 i Nr 130 poz. 1087, Dz. 
U. z 2006r. Nr 45 poz. 319 i Nr 225 poz. 1635, Dz. U. 2007r. Nr 127 poz. 880, Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz.1227, Nr 201 poz. 1237 i Nr 220 poz. 1413, Dz. U. z 2010r. Nr 24 
poz. 124, Nr 75 poz. 474, Nr 106 poz. 675, Nr 106 poz. 675, Nr 119 poz. 804, Nr 149 poz. 996 i Nr 155 poz. 1043.
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wych ukEadu komunikacyjnego miasta oraz poprzez 
samodzielne drogi rowerowe lub pieszo-rowerowe. 
Podstawowe powiązania ruchem rowerowym speE-
niają rolę uzupeEniającą w relacjach: 

1. miejsce zamieszkania ｠ miejsce pracy; 
2. miejsce zamieszkania ｠ centrum miasta; 
3. miejsce zamieszkania ｠ tereny wypoczynkowe. 

Poza wymienionymi relacjami, rowerowe drogi re-
kreacyjne zapewniają równier powiązania ze szlaka-
mi i obszarami turystycznymi strefy podmiejskiej. ｧ

5) Nie uwzględnić uwag, wniesionych w wyniku 
I wyEorenia, dotyczących zakwestionowania za-
projektowania pasów zieleni wysokiej okalających 
obszary oznaczone w projekcie planu jako P2, ze 
względu na to, re wyznaczenie pasów zieleni izo-
lacyjnej na stykach obszarów konfliktowych w za-
kresie funkcji terenu jest zgodne z zasadą minima-
lizowania negatywnych skutków uchwalenia planu 
na [rodowisko i zostaEo zaopiniowane pozytywnie 
przez organy do tego powoEane, w trybie sporządza-
nia projektu planu. Ponadto w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego zwyczajowo i 
zgodnie z trybem sporządzania nie okre[la się wy-
soko[ci i rodzaju zieleni izolacyjnej.

6) Nie uwzględnić uwagi, wniesionej w wyniku I 
wyEorenia, dotyczącej ograniczenia powierzchni te-
renów P2 poprzez zlokalizowanie w ul. Projektowa-
nej drogi KD-D o szeroko[ci 20,0 m z chodnikami i 
ograniczeniu ruchu pojazdów w ulicy Projektowanej 
do 5T, ze względu na to, re ograniczenia w ruchu 
koEowym nie dotyczą wEa[ciwo[ci planu.

7) Nie uwzględnić uwagi, wniesionej w wyniku I 
wyEorenia, dotyczącej ograniczenia powierzchni te-
renów P2 poprzez wydzielenie pasa 10,0 m szero-
ko[ci zieleni Z2 o max. wysoko[ci 3,0 m ze względu 
na to, re zwyczajowo i zgodnie z trybem sporządza-
nia nie okre[la się wysoko[ci i rodzaju zieleni izola-
cyjnej.

8) Nie uwzględnić uwagi, wniesionej w wyniku I 
wyEorenia, dotyczącej ograniczenia powierzchni te-
renów P2 poprzez wydzielenie pasa 20,0 m szero-
ko[ci U1 i U2 o max. wysoko[ci obiektów h = 5,0 
m, od powierzchni gruntu, następnie zlokalizowanie 
terenów P2 z morliwo[cią zabudowy kubaturowej 
do 50% powierzchni dziaEki i maksymalnej wyso-
ko[ci obiektów h = 8,0 m od powierzchni grun-
tu. Wyznaczenie terenów obiektów produkcyjnych, 
skEadów i magazynów (P) jest zgodne z zapisem w 
studium (ustęp 5.4.3), poniewar zgodnie z tekstem 
studium symbol ｧupｦ oznacza: ｧup ｠ tereny usEug 
oraz dziaEalno[ci produkcyjnej, jako przewarającej 

funkcji wyznaczonego obszaru, z ograniczeniem dla 
lokalizacji zabudowy mieszkaniowej; wyodrębniane 
tereny mogą dotyczyć dziaEalno[ci usEugowej, pro-
dukcyjnej lub usEugowo ｠ produkcyjnej;(oznacze-
nia U ｠ tereny zabudowy usEugowej;, U/P tereny 
zabudowy usEugowej z dopuszczeniem obiektów 
produkcyjnych, magazynów i skEadów; P ｠ tereny 
obiektów produkcyjnych, magazynów i skEadów wg 
definicji ponirszej);ｦ;

9) Nie uwzględnić uwagi, wniesionej w wyniku I 
wyEorenia, dotyczącej zlokalizowania na granicy U1, 
U2 a P2 [cian dpwiękochEonnych, przejrzystych, o 
wysoko[ci h = max. wysoko[ci budynków 8,0 m 
ze względu na to, re uwaga nie dotyczy wEa[ciwo-
[ci planu. Przepisy o ochronie [rodowiska stanowią 
o oddziaEywaniu tylko na obszarze dziaEki.

10) Nie uwzględnić uwagi, wniesionej w wyniku 
I wyEorenia, dotyczącej zlokalizowania drogi KD-D 
na granicy poEudniowej, wzdEur torów kolejowych, 
umorliwiającej dojazd do terenów P2 bez ogranicze-
nia ruchu od ｧronda RogoziGskiegoｦ drogą KD-Z. Po 
nieuwzględnieniu uwag w zakresie funkcji terenów 
nie ma konieczno[ci rozbudowy ukEadu komunika-
cyjnego - obsEugę komunikacyjną terenów (P) sta-
nowi ul. Projektowana.

11) Nie uwzględnić uwagi, wniesionej w wyniku 
I wyEorenia, dotyczącej wpisania do tre[ci planu 
ograniczenia haEasu do 50 dB w okresie od 600 do 
2200, a 10 dB w godz. 2200 do 600. Ustalanie 
dopuszczalnych poziomów haEasu nie stanowi wEa-
[ciwo[ci Rady Miejskiej.

12) Nie uwzględnić uwagi, wniesionej w wyniku I 
wyEorenia, dotyczącej wpisania w tre[ć planu emi-
sję wszelkich pyEów i związków do stęrenia 0% w 
powietrzu. Ustalanie dopuszczalnych norm emisji 
zanieczyszczeG nie stanowi wEa[ciwo[ci Rady Miej-
skiej.

13) Nie uwzględnić uwagi, wniesionej w wyniku 
I wyEorenia, dotyczącej zmniejszenia stawki stano-
wiącej podstawę do okre[lenia opEat z tytuEu wzro-
stu warto[ci nieruchomo[ci z maksymalnej 30% do 
np. 10%.

 



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 6 ｠ 489 ｠ Poz. 141, 142

Stosownie do art.20 ust.1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 z pópn. zm.5) 

Rada Miejska w Wągrowcu rozstrzyga, co nastę-
puje: 

§1. Zadania wEasne gminy z zakresu infrastruk-
tury technicznej, zapisane w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego ｧOsada 3ｦ w 
Wągrowcu, obejmują realizację następujących in-
westycji:

1) sieci wodociągowej,
2) sieci kanalizacji sanitarnej,
3) sieci kanalizacji deszczowej,
4) dróg publicznych.

§2. 1. Zadania wymienione w §1 będą realizowa-
ne etapowo, z wyodrębnieniem w I etapie sieci wo-
dociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej.

2. Docelowe odprowadzenie [cieków opadowych 
i roztopowych realizowane będzie sukcesywnie, 
zgodnie z planem inwestycyjnym modernizacji dróg 
istniejących oraz budowy dróg wyznaczonych w 
planie.

§3. Zadania inwestycyjne, o których mowa w roz-
strzygnięciu, finansowane będą zgodnie z zasadami 
i zapisami okre[lonymi w wieloletnich planach inwe-
stycyjnych i finansowych miasta Wągrowca, wie-
loletnich planach rozwoju i modernizacji urządzeG 
wodociągowych i urządzeG kanalizacyjnych oraz 
strategią rozwoju miasta Wągrowca.

ZaEącznik Nr 4
do UchwaEy Nr XLVIII/330/2010

Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 28 papdziernika 2010 r.

 
ROZSTRZYGNIĘCIE 

w sprawie sposobu realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ｧOsada 
3ｦ w Wągrowcu, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalerą do zadaG wEasnych gminy 

oraz o zasadach ich finansowania.

5 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaEy ogEoszone w Dz. U. z 2004r. Nr 6 poz. 41 i Nr 141 poz. 1492, Dz. U. z 2005r. Nr 113 poz. 954 i Nr 130 poz. 1087, Dz. 
U. z 2006r. Nr 45 poz. 319 i Nr 225 poz. 1635, Dz. U. 2007r. Nr 127 poz. 880, Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz.1227, Nr 201 poz. 1237 i Nr 220 poz. 1413, Dz. U. z 2010r. Nr 24 
poz. 124, Nr 75 poz. 474, Nr 106 poz. 675, Nr 106 poz. 675, Nr 119 poz. 804, Nr 149 poz. 996 i Nr 155 poz. 1043.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 
2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 
poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, Nr 
214 poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 
162 poz. 1568, Dz.U. z 2004r., Nr 102 poz. 1055, 
Nr 116 poz. 1203, Dz.U. z 2005r. Nr 172 poz. 
1441, Nr 175 poz. 1457, Dz.U. z 2006r. Nr 17 poz. 
128, Nr 181 poz. 1337, Dz.U. z 2007r. nr 48 poz. 
327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Dz.U. z 
2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz.U. 
z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, Dz.U. 
z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146). Rada 
Gminy Brudzew uchwala, co następuje:

§1. Uchyla się uchwaEę Nr V / 35 / 2003 Rady 
Gminy Brudzew z dnia dnia 26 lutego 2003 roku 
w sprawie w sprawie nadania statutów soEectwom 
Gminy Brudzew (Dz.U.Woj.Wlkp. nr 67 poz. 1277 
ze zm.).

§2. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy Brudzew.

§3. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 14 dni 
od dnia jej ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) Piotr KwieciGski
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UCHWADA NR XLVII/271/2010 RADY GMINY BRUDZEW

 z dnia 29 papdziernika 2010 r.

w sprawie: uchylenia uchwaEy Rady Gminy Brudzew 
w sprawie nadania statutów soEectwom Gminy Brudzew


