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Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami1) art. 20 
ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 
r. Nr 80 poz. 717 ze zmianami2) Rada Miejska w 
Wągrowcu uchwala, co następuje: 

RozdziaE I
Zakres regulacji

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego ｧMarcinkowoｦ w Wągrowcu 
zwany dalej planem.

2. Plan miejscowy obejmuje obszar ograniczony: 
ul. Marcinkowo, Grunwaldzką i Jankowską z wyEą-
czeniem tych ulic oraz poEudniową granicą miasta ( 
rów melioracyjny).

3. Granice obszaru objętego planem oznaczono 
graficznie na rysunku planu.

4. Integralne czę[ci uchwaEy obejmują:
1) zaEącznik nr 1 - rysunek planu miejscowego w 

skali 1: 1000,
2) zaEącznik nr 2 ｠ rozstrzygnięcie w sprawie 

stwierdzenia zgodno[ci miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego ｧMarcinkowoｦ w 
Wągrowcu z ustaleniami studium uwarunkowaG i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Wągrowca.

3) zaEącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie 
rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
ｧMarcinkowoｦ w Wągrowcu.

4) zaEącznik nr 4 - rozstrzygnięcie o sposobie re-
alizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które nalerą do zadaG 
wEasnych gminy oraz o zasadach ich finansowania.

§2. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwaEy jest 
mowa o:

1) linii zabudowy obowiązującej ｠ nalery przez to 
rozumieć linię posadowienia lub linię styczną do naj-
dalej wysuniętej krawędzi [ciany elewacji frontowej 
budynku mieszkalnego, którą elementy zabudowy 
nie mogą przekraczać powyrej odlegEo[ci dopusz-
czalnych wynoszących dla okapów i gzymsów nie 

więcej nir 0,6 m, balkonów, galerii, ganków, we-
rand, tarasów, schodów zewnętrznych, zjazdów, 
podjazdów ｠ nie więcej nir 2,5 m,

2) linii zabudowy nieprzekraczalnej - nalery przez 
to rozumieć linię, którą elementy zabudowy nie 
mogą przekroczyć. Nie dotyczy obiektów i urządzeG 
infrastruktury technicznej i komunikacji zlokalizo-
wanych na warunkach okre[lonych w przepisach 
szczególnych,

3) urządzeniach infrastruktury technicznej ｠ nale-
ry przez to rozumieć: inwestycje z zakresu Eączno[ci 
publicznej, przewody lub urządzenia sieci wodocią-
gowej, kanalizacyjnej, ciepEowniczej, elektrycznej, 
gazowej, telekomunikacyjnej, a takre inne obiekty 
i urządzenia niezbędne do korzystania z tych prze-
wodów i urządzeG, w tym stacje transformatorowe, 
przepompownie [cieków, instalacje zbiornikowe na 
gaz pEynny przeznaczone do zasilania instalacji ga-
zowych w budynkach oraz nawierzchnie utwardzo-
ne w obrębie poszczególnych dziaEek, tj. chodniki, 
doj[cia, drogi dojazdowe i parkingi,

4) obiektach i urządzeniach technologicznych ｠ 
nalery przez to rozumieć obiekty i urządzenia nie-
zbędne w procesie produkcji,

5) wysoko[ć zabudowy ｠ nalery przez to rozu-
mieć wysoko[ć budynku mierzoną od poziomu tere-
nu przy gEównym wej[ciu do budynku, do najwyrej 
poEoronego punktu dachu (kalenicy),

6) dachu pEaskim - nalery przez to rozumieć dach 
o kącie nachylenia poEaci dachowych do 15º,

§3. Na obszarze objętym planem nie występują:
1) tereny górnicze, nararone na niebezpieczeG-

stwo powodzi oraz zagrorone osuwaniem się mas 
ziemnych, obiekty zabytkowe oraz rozpoznane sta-
nowiska archeologiczne, obszary i obiekty chronio-
ne na podstawie przepisów o ochronie przyrody,

2) tereny przestrzeni publicznej, o której mowa w 
przepisach ustawy o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym, okre[lanych w studium uwarun-
kowaG i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy.

§4. 1. Obowiązującymi ustaleniami planu są na-
stępujące oznaczenia graficzne rysunku planu:

1) granica administracyjna miasta,
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 z dnia 28 papdziernika 2010 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ｧMarcinkowoｦ w Wągrowcu 

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaEy ogEoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz.1806; Dz. 
U. z 2003r. Nr 80 poz.717 i Nr 162 poz.1568; Dz. U. z 2004r. Nr 102 poz.1055 i Nr 116 poz.1203; Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz.1441 i Nr 175 poz.1457; Dz. U. z 2006r. Nr 17 
poz. 128 i Nr 181 poz. 1337; Dz. U. z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; Dz. U. z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 
52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; Dz. U. z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675.
2 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 119 poz. 804, Nr 149 poz. 996 i Nr 155 poz. 1043.
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2) granice obszaru objętego planem miejscowym,
3) przeznaczenie terenu oznaczone symbolem lite-

rowym lub literowym wraz z numerem wyrórniają-
cym go spo[ród innych terenów,

4) linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-
czeniu lub rórnych zasadach zagospodarowania,

5) nieprzekraczalne i obwiązujące linie zabudowy 
wraz z okre[lonymi odlegEo[ciami,

6) sieci elektroenergetyczne wraz z granicą strefy 
technicznej.

2. PozostaEe oznaczenia graficzne rysunku planu 
mają charakter informacyjny.

3. Oznaczone na rysunku planu przebiegi sie-
ci infrastruktury technicznej obrazują stan w dniu 
wej[cia w rycie niniejszej uchwaEy. Dopuszcza się 
zmianę przebiegu sieci.

4. Przebieg elementów liniowych nalery okre[lać 
poprzez odczyt w osi linii.

RozdziaE II
Ustalenia ogólne

§5. Ustala się następujące przeznaczenie terenów:
1) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej,
2) P ｠ tereny zabudowy produkcyjnej, skEadów i 

magazynów,
3) U ｠ teren zabudowy usEugowej,
4) ZP ｠ tereny zieleni urządzonej,
5) ZI - teren zieleni izolacyjnej,
6) ZD ｠ teren ogrodów dziaEkowych,
7) WS - tereny wód powierzchniowych,
8) E ｠ elektroenergetyka, stacja transformatoro-

wa,
9) KD-D - tereny dróg publicznych klasy dojazdo-

wej,
10) KD-L - tereny dróg publicznych klasy lokalnej,
11) KD-GP ｠ tereny dróg publicznych klasy gEów-

nej przyspieszonej,
12) KDW ｠ teren dróg wewnętrznych niepublicz-

nych.

§6. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i ksztaEto-
wania Eadu przestrzennego. W zakresie ksztaEtowa-
nia zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się:

1) zakaz realizacji obiektów tymczasowych z do-
puszczeniem obiektów wyEącznie dla potrzeb pro-
wadzenia robót budowlanych,

2) zakaz realizacji ogrodzeG wyrszych nir 160 cm, 
przy czym powyrej 60 cm od poziomu terenu mu-
szą być arurowe co najmniej w 35 % powierzchni 
między przęsEami, obowiązuje zakaz wykonywania 
ogrodzeG z prefabrykatów betonowych od strony 
dróg dojazdowych,

3) nakaz skablowania doziemnego napowietrznej 
linii elektroenergetycznej [rednich napięć i likwidacji 
występujących kolizji sieci z projektowaną zabudową,

4) zakaz niekorzystnego przeksztaEcenia natural-
nego uksztaEtowania terenu poprzez wykonywanie 
trwaEych wykopów, nasypów. Obowiązuje prowa-

dzenie prac budowlanych oraz wykorzystywania i 
przeksztaEcania elementów przyrodniczych wyEącz-
nie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w 
związku z realizacją konkretnej inwestycji dopusz-
czonej ustaleniami planu.

§7. Ustalenia dotyczące zasad ochrony [rodowi-
ska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

1. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej ustala się zakaz:

1) lokalizacji skEadu opaEu, punktu skupu zEomu, 
materiaEów wtórnych, produktów rolnych,

2) ustala się zakaz lokalizacji inwestycji mogących 
znacząco oddziaEywać na [rodowisko z dopuszcze-
niem inwestycji celu publicznego,

3) przed podjęciem dziaEalno[ci inwestycyjnej 
związanej z prowadzeniem prac ziemnych ustala 
się obowiązek zdjęcia warstwy próchniczej gleby z 
czę[ci terenów przeznaczonych pod obiekty budow-
lane oraz powierzchnie utwardzone, a następnie jej 
zagospodarowanie jako biologicznie czynnej, np.: 
urytkowanie rolnicze, ogrodnicze.

2. Teren znajduje się w obszarze specjalnej ochro-
ny wód powierzchniowych ｠ zlewnia chroniona. 
Ustala się zakaz prowadzenia dziaEaG mogących po-
wodować skarenie wód.

3. Teren, na którym more doj[ć do zanieczyszcze-
nia powierzchni nalery utwardzić i skanalizować, a 
zanieczyszczenia winny być zneutralizowane przed 
ich odprowadzeniem do kanalizacji.

4. Ustala się obowiązek zachowania dopuszczal-
nych poziomów haEasu na terenach chronionych (o 
symbolu MN, ZD) w sąsiedztwie drogi publicznej o 
symbolu KD-GP (ul. 11 Listopada) poprzez zastoso-
wania [rodków zmniejszających uciąrliwo[ć w za-
kresie haEasu (np.: ekrany akustyczne).

§8. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dzie-
dzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultu-
ry wspóEczesnej. Dla ochrony archeologicznego 
dziedzictwa kulturowego, prace ziemne związane 
z zagospodarowaniem i zabudowaniem terenu wy-
magają uzgodnienia z Wielkopolskim Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków przed uzyskaniem po-
zwolenia, dla okre[lenia konieczno[ci ewentualnych 
prac archeologicznych.

§9. Ustalenia dotyczące szczegóEowych zasad i 
warunków podziaEu nieruchomo[ci W zakresie za-
sad i warunków podziaEu nieruchomo[ci obowiązu-
je:

1) szeroko[ć nowowydzielanych dróg wewnętrz-
nych w liniach rozgraniczających minimum 8,0 m,

2) stosowanie placu manewrowego o wymiarach 
min. 20,0 x 20,0 m na drogach dojazdowych za-
mkniętych do więcej nir 3 dziaEek budowlanych.

§10. Ustalenia dotyczące szczegóEowych warun-
ków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia 
w ich urytkowaniu, w tym zakazy zabudowy.
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1. Obowiązuje strefa techniczna, oznaczona na 
rysunku planu, wynosząca dla sieci 110kV - 20 m 
i dla sieci 20kV - 5,0 m (odlegEo[ć mierzona od osi 
sieci). Dla terenu objętego strefą ustala się:

1) prowadzenie dziaEaG inwestycyjnych w sposób 
nie zagrarający prawidEowej eksploatacji sieci oraz 
nie stwarzający zagrorenia rycia lub zdrowia ludzi w 
oparciu o obowiązujące przepisy prawne,

2) zakaz umieszczania kominów pod linią elektro-
energetyczną,

3) nakaz stosowania niepalnego pokrycia dachu 
budynków w strefie skrzyrowania z linią,

4) zakaz sadzenia drzew i krzewów pod linią elek-
troenergetyczną o wysoko[ci większej nir 2,0m,

5) zakaz lokalizacji budynków przeznaczonych na 
pobyt ludzi,

6) nakaz pisemnego uzgodnienia z zarządcą sieci 
warunków budowy, rozbudowy, przebudowy, nad-
budowy obiektów budowlanych.

2. Poprowadzenie linii elektroenergetycznej [red-
nich napięć kablem doziemnym powoduje odstąpie-
nie od nakazów, zakazów i ograniczeG okre[lonych 
w ust. 1.

3. W rejonie linii kolejowej obowiązuje:
1) usytuowanie budynków i budowli w odlegEo[ci 

nie mniejszej nir 15,0 m od granicy obszaru kolejo-
wego,

2) dla placu skEadowego, manewrowego, dojazdu 
oraz parkingu nawierzchnia utwardzona ze spad-
kiem zapewniającym spEyw wody w kierunku prze-
ciwnym do terenów kolejowych,

3) zakaz prowadzenia dziaEalno[ci związanej z pro-
dukcją i obrotem substancjami Eatwopalnymi, wybu-
chowymi, rrącymi i pylącymi stanowiącymi poten-
cjalne zagrorenie dla ruchu kolejowego.

§11. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infra-
struktury technicznej:

1. Do obiektów i urządzeG infrastruktury technicz-
nej nalery zapewnić dostęp dla prowadzenia konser-
wacji i usuwania awarii.

2. Dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury 
technicznej w liniach rozgraniczających dróg zgod-
nie z obowiązującymi przepisami.

3. Zaopatrzenie w wodę - z miejskiej sieci wodo-
ciągowej, wEa[cicielowi gruntu przysEuguje prawo 
do korzystania z wody podziemnej w ramach zwy-
kEego korzystania z wody. Dla celów przeciwpora-
rowego zaopatrzenia w wodę obszar objęty planem 
nalery wyposaryć w sieć hydrantową na warun-
kach okre[lonych w przepisach odrębnych.

4. Melioracje - ustala się zakaz zabudowy terenu 
w pasie 2,0 m od granicy rowów melioracyjnych. 
Dopuszcza się skanalizowanie rowów melioracyj-
nych, co powoduje odstąpienie od zakazu.

5. Kanalizacja sanitarna - odprowadzanie [cieków 
nastąpi do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Do czasu 
realizacji sieci kanalizacyjnej dopuszcza się stoso-
wanie bezodpEywowych zbiorników na [cieki. W 

przypadku zrealizowania sieci kanalizacyjnej ustala 
się obowiązek podEączenia do sieci oraz likwidację 
zbiorników bezodpEywowych. Zcieki ze szczelnych 
zbiorników będą wyworone do oczyszczalni [cie-
ków przez koncesjowanego przewopnika.

6. Kanalizacja deszczowa ｠ odprowadzenie [cie-
ków w postaci wód opadowych i roztopowych z 
utwardzonych dróg i placów nastąpi do sieci ka-
nalizacji deszczowej lub systemu odwodnienia. 
Dopuszcza się odprowadzenie [cieków w postaci 
wód opadowych i roztopowych z dachów budyn-
ków powierzchniowo na teren dziaEki przy zacho-
waniu interesów osób trzecich w zakresie ochrony 
przed zalewaniem, wzrostem poziomu wód przypo-
wierzchniowych.

7. Zaopatrzenie w gaz - w przypadku pojawienia 
się zapotrzebowania na gaz przyEączanie odbiorców 
do sieci gazowej odbywać się będzie na zasadach 
okre[lonych w przepisach szczególnych i będzie za-
leraEo od szczegóEowych warunków technicznych i 
ekonomicznych uzasadniających budowę sieci ga-
zowej.

8. Elektroenergetyka - dopuszcza się realizacje 
kablowych linii elektroenergetycznych oraz stacji 
transformatorowych kontenerowych. Z uwagi na 
kolizję planowanego zagospodarowania terenu z li-
niami elektroenergetycznymi przewiduje się zmianę 
przebiegu oraz skablowanie doziemne napowietrz-
nych linii elektroenergetycznych [rednich napięć.

9. Telekomunikacja - obowiązuje prowadzenie sie-
ci telekomunikacyjnej jako linii kablowych w kanali-
zacji telefonicznej.

10. Gospodarowanie odpadami ｠ odpady komu-
nalne nalery gromadzić selektywnie w pojemnikach, 
kontenerach zlokalizowanych przy posesjach, dal-
szy sposób zagospodarowania odpadów powinien 
być zgodny z przepisami odrębnymi oraz gminnym 
planem gospodarki odpadami.

11. Zaopatrzenie w ciepEo - z indywidualnych pró-
deE ciepEa z zastosowaniem, w szczególno[ci syste-
mów ogrzewania ekologicznego.

§12. Ustalenia dotyczące sposobu i terminu tym-
czasowego zagospodarowania, urządzenia i urytko-
wania terenów. Tereny dla których plan ustala inne 
przeznaczenie, mogą być wykorzystywane w spo-
sób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania 
zgodnie z przeznaczeniem.

§13. Ustalenia dotyczące stawek procentowych 
Ustala się następujące stawki procentowe sEurące 
naliczeniu jednorazowej opEaty, o której mowa w 
art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 
717 ze zmianami) w wysoko[ci:

1) 30% - dla terenów MN, U i P;
2) 2% - dla pozostaEych terenów.

RozdziaE III
Ustalenia szczegóEowe
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§14. 1. Teren zabudowy usEugowej o symbolu - U
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kanalizacyjnej ustala się obowi zek 
podłączenia do sieci oraz likwidację  

 

 
 

1) Przeznaczenie terenu a) zabudowa usługowa, w tym obiekty handlowe o powierzchni 
sprzedażowej do 2000m2; 
b) dopuszcza się lokalizację zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej wolnostojącej lub w zabudowie bliźniaczej, 
szeregowej z usługami wbudowanymi w parter budynku; 
c) dopuszcza się lokalizację budynków garażowych 
i gospodarczych dla osób zamieszkałych w budynkach 
mieszkalnych zlokalizowanych na tym terenie; 
d) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej 
oraz obiektów małej architektury; 

2) Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu 

a) linia zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu; 
b) wysokość zabudowy usługowej, mieszkaniowej – do dwóch 
kondygnacji nadziemnych, maksymalnie 9,5 m; 
c) wysokość budynków gospodarczych i garażowych – do 
górnej krawędzi elewacji jej gzymsu, okapu: maksymalnie 3,8 
m, do kalenicy: maksymalnie 7,0 m, 
d) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 80%; 
e) powierzchnia biologicznie czynna – minimum 15%; 
f) geometria dachu – dopuszcza się dach płaski lub spadzisty 
dwu lub wielospadowy, symetryczny, o kącie nachylenia 
głównych połaci dachowych 400 z tolerancją 50. Dla obiektów 
infrastruktury technicznej dopuszcza się dach dowolnego typu, 
g) dla dachów spadzistych obowiązuje pokrycie dachu 
dachówką lub materiałami o fakturze dachówkopodobnej 
w kolorze ceglastym, szarym, czarnym. 

3) Zasady podziału 
nieruchomości 

a) obowiązuje minimalna powierzchnia działki budowlanej:  
- 600 m2 dla budynków wolnostojących, 
- 450 m2 dla budynków w zabudowie bliźniaczej (dotyczy 
jednego segmentu zabudowy), 
- 400 m2 dla budynków w zabudowie szeregowej (dotyczy 
jednego segmentu zabudowy). 
b) szerokość frontu działki budowlanej:  
 - dla zabudowy mieszkaniowej wolnostojącej minimum 25,0 m, 
maksymalnie – 45,0 m;  
- dla zabudowy szeregowej minimum 9,6 m, (dotyczy jednego 
segmentu zabudowy); 
- dla zabudowy mieszkaniowej bliźniaczej minimum 9,6 m, 
maksymalnie – 18,0 m (dotyczy jednego segmentu zabudowy); 

4) Zasady ochrony środowiska 
i przyrody 

obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu jak dla terenów 
mieszkaniowo-usługowych określone w przepisach 
szczególnych, 

5) Ustalenia komunikacyjne a) dostęp komunikacyjny do nowo utworzonych działek od ulicy 
Grunwaldzkiej i ulicy oznaczonej symbolem 1KD-D,  
b) obowiązek zapewnienia w granicach działki objętej 
inwestycją minimalnej ilości miejsc parkingowych według 
wskaźników: 1 stanowisko na 1 lokal mieszkalny, 1 stanowisko 
na 45 m2 powierzchni użytkowej usług i 2 stanowiska na 10 
zatrudnionych. 

2. Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej o symbolu - 1MN, 2MN, 3MN, 
4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN 

oo
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1) Przeznaczenie terenu a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna rozumiana jako 

budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący lub 
w zabudowie bliźniaczej wraz z przeznaczonymi dla potrzeb 
osób w nich zamieszkałych budynkami garażowymi 
i gospodarczymi, 
b) dopuszcza się lokalizacje urządzeń infrastruktury technicznej 
oraz obiektów małej architektury 

2) Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu 

a) linia zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, 
b) wysokość zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – do 
górnej krawędzi elewacji jej gzymsu, okapu: maksymalnie 5,0 
m, do kalenicy dachu (punktu zbiegu płaci dachowych): 
maksymalnie 9,0 m, 
c) wysokość budynków gospodarczych i garażowych 
wolnostojących – do górnej krawędzi elewacji jej gzymsu, 
okapu: maksymalnie 3,8 m, do kalenicy: maksymalnie 7,0 m, 
d) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 40%, 
e) powierzchnia biologicznie czynna – minimum 50%, 
f) szerokość elewacji frontowej budynku mieszkalnego 
wolnostojącego - maksymalnie 18,5m, 
g) geometria dachu – dopuszcza się dach spadzisty dwu lub 
wielospadowy, symetryczny, o kącie nachylenia głównych 
połaci dachowych 40º z tolerancją 5º. Dla obiektów 
infrastruktury technicznej dopuszcza się dach dowolnego typu,  
h) w przypadku rozbudowy istniejącego budynku dopuszcza się 
ustalenie kąta nachylenia połaci dachowej oraz rodzaju pokrycia 
jak budynku rozbudowywanego,  
i) dla dachów spadzistych obowiązuje pokrycie dachu dachówką 
lub materiałami o fakturze dachówko podobnej w kolorze 
ceglastym, szarym, czarnym, 
j) kierunek głównej kalenicy dachu budynku mieszkalnego 
równoległy (lub zbliżony do równoległego) do obowiązującej linii 
zabudowy, dopuszcza się realizację obiektów w kształcie litery 
L, 
k) dla budynków obowiązuje niejaskrawa kolorystyka ścian 
zewnętrznych. Ustala się zakaz wykonywania obiektów z płyt 
warstwowych, elewacji z sidingu, blachy oraz lokalizacji 
obiektów kontenerowych. Zakaz nie dotyczy obiektów 
infrastruktury technicznej, 
l) ustala się zakaz lokalizacji słupów reklamowych o wysokości 
większej niż 3,0 m, tablic, neonów, ekranów o obrysie 
zewnętrznym większym niż 4m2. 

3) Zasady podziału 
nieruchomości 

a) minimalna powierzchnia działki budowlanej: 600 m2 dla 
zabudowy mieszkaniowej wolnostojącej, 400m2 dla zabudowy 
bliźniaczej (dotyczy jednego segmentu zabudowy), 
b) szerokość frontu działki budowlanej: dla zabudowy 
mieszkaniowej wolnostojącej minimum 25,0 m, maksymalnie – 
40,0 m; dla zabudowy mieszkaniowej bliźniaczej minimum 9,0 
m, maksymalnie – 18,0 m (dotyczy jednego segmentu 
zabudowy); 

4) Zasady ochrony środowiska 
i przyrody 

obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu określone 
w przepisach szczególnych jak dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, 
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5) Ustalenia komunikacyjne a) dostęp komunikacyjny od ulicy Jankowskiej, Marcinkowo 

i ulic oznaczonych symbolem: KD-D, KDW, KD-L 
b) obowiązek zapewnienia w granicach działki objętej 
inwestycją minimalnej ilości miejsc parkingowych według 
wskaźników: 1 stanowisko na 1 lokal mieszkalny, 2 stanowiska 
na 1 lokal /punkt usługowy/, 1 miejsce na 4 zatrudnionych, 

3. Tereny zabudowy produkcyjnej 
o symbolu – 1P, 2P 
1) Przeznaczenie terenu a) zabudowa produkcyjna, składy i magazyny 

b) dopuszcza się realizację zabudowy usługowej, w tym 
obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej do 
400 m2, 
c) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury 
technicznej oraz obiektów małej architektury, 

2) Parametry i wskaźnikikształtowania 
zabudowy oraz 
zagospodarowaniaterenu 

a) wysokość zabudowy – maksymalnie 9,0 m,  
b) wysokość dla obiektów i urządzeń technologicznych – 
maksymalnie 14,0 m,  
c) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 80%, 
d) powierzchnia biologicznie czynna – minimum 15%, 
e) geometria dachu – dopuszcza się dach płaski lub 
spadzisty o kącie nachylenia połaci dachowych do 45º 

3) Zasady podziału nieruchomości minimalna powierzchnia działki budowlanej 3000 m2 
4) Ustalenia komunikacyjne a) dostęp komunikacyjny od ulicy Jankowskiej i ulicy 

oznaczonej symbolem KD-L 
b) obowiązek zapewnienia w granicach działki objętej 
inwestycją minimalnej ilości miejsc parkingowych według 
wskaźników: 2 stanowiska na 100 m2 powierzchni 
użytkowej, 2 stanowiska na 10 zatrudnionych, 

4. Teren ogrodów działkowych o symbolu 
– ZD 
1) Przeznaczenie terenu a) ogrody działkowe służące do zaspokajania potrzeb 

w zakresie wypoczynku i rekreacji oraz prowadzenia upraw 
ogrodniczych, z wyłączeniem potrzeb mieszkaniowych 
i wykonywania działalności gospodarczej; 
b) dopuszcza się lokalizacje altan, obiektów gospodarczych 
oraz urządzeń służących do zapewnienia funkcjonowania 
ogrodu; 

2) Zasady ochrony środowiska 
i przyrody 

a) obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu jak dla terenów 
rekreacyjno – wypoczynkowych określone w przepisach 
szczególnych,  
b) dopuszcza się realizacje obiektów i urządzeń 
zmniejszających poziom hałasu samochodowego wzdłuż drogi 
publicznej o symbolu KD-GP (ul. 11 Listopada). 

3) Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu 

a) linia zabudowy nieprzekraczalna – zgodnie z rysunkiem 
planu,  
b) wysokość zabudowy – maksymalnie 5,0 m przy dachu 
spadzistym, 4,0 m przy dachu płaskim,  
c) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 25%, 
d) powierzchnia biologicznie czynna – minimum 65%, 
e) geometria dachu – dopuszcza się dach płaski lub spadzisty 
o kącie nachylenia połaci dachowych do 45º, 
f) ustala się zakaz umieszczania nośników reklamowych, za 
wyjątkiem tablic informacyjnych na potrzeby miasta 
i zarządcy dróg przyległych, 

ksztaEtowania

terenu
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4) Ustalenia komunikacyjne dostęp komunikacyjny od ulicy oznaczonej symbolem KD-L 

(ul. Marcinkowo) 
5. Tereny zieleni urządzonej o symbolu – 

1ZP, 2ZP, 3ZP 
1) Przeznaczenie terenu a) teren zieleni publicznej służące do zaspokajania 

potrzeb w zakresie wypoczynku i rekreacji,  
b) dopuszcza się lokalizacje urządzeń infrastruktury 
technicznej, obiektów małej architektury, 

2) Zasady ochrony środowiska 
i przyrody 

obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu jak dla 
terenów rekreacyjno – wypoczynkowych określone 
w przepisach szczególnych, 

3) Parametry i wskaźniki kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu 

a) wysokość zabudowy – maksymalnie 6,5m, 
b) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 25%, 
c) powierzchnia biologicznie czynna – minimum 65%, 
d) ustala się zakaz umieszczania nośników 
reklamowych, za wyjątkiem tablic informacyjnych na 
potrzeby miasta i zarządcy dróg przyległych. 

6. Elektroenergetyka o symbolu – E 
1) Przeznaczenie tereny stacja transformatorowa wraz z urządzeniami 

stosowanymi w procesach energetycznych w zakresie 
przetwarzania, przesyłania, magazynowania, dystrybucji 
oraz użytkowania energii, 

2) Parametry i wskaźnikikształtowania 
zabudowy oraz 
zagospodarowaniaterenu 

a) wysokość zabudowy maksymalnie 7,0m, 
b) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 75%, 
c) powierzchnia biologicznie czynna – minimum 20%, 

7. Teren zieleni izolacyjnej o symbolu – ZI 
1) Przeznaczenie terenu a) teren zieleni izolacyjnej rozumianej jako zwarte 

nasadzenia drzew i krzewów, do czasu 
zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem dopuszcza 
się rolnicze użytkowanie terenu,  
b) dopuszcza się realizacje obiektów i urządzeń 
zmniejszających poziom hałasu samochodowego wzdłuż 
drogi publicznej o symbolu KD-GP (ul. 11 Listopada), 
c) zaleca się aby teren zieleni izolacyjnej stanowił 
integralną część zabudowy mieszkaniowej, wyłączony 
z zabudowy budynkami. 

2) Parametry i wskaźnikikształtowania 
zabudowy oraz 
zagospodarowaniaterenu 

ustala się zakaz umieszczania nośników reklamowych, 
za wyjątkiem tablic informacyjnych na potrzeby miasta 
i zarządcy dróg przyległych. 

8. Tereny dróg publicznych o symbolu - 
1KD-D 
1) Przeznaczenie terenu droga publiczna klasy dojazdowej 
2) Zasady 

zagospodarowania 
terenu 

a) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu, 
b) obowiązek wykonania wydzielonego ciągu komunikacji: kołowej, 
pieszej, rowerowej oraz jedno lub obustronnych pasów zieleni 
z prawem do sytuowania parkingów zatokowych przy jezdni, 

9. Tereny dróg publicznych o symbolu - 
2KD-D 
1) Przeznaczenie terenu droga publiczna klasy dojazdowej 
2) Zasady 

zagospodarowania 
terenu 

a) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu,  
b) obowiązek wykonania wydzielonego ciągu komunikacji: kołowej, 
pieszej oraz jedno lub obustronnych pasów zieleni z prawem do 
sytuowania parkingów zatokowych przy jezdni, 

ksztaEtowania

terenu

ksztaEtowania

terenu
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10. Tereny dróg publicznych o symbolu - KD-L 
1) Przeznaczenie terenu droga publiczna klasy lokalnej, 
2) Zasady 

zagospodarowania 
terenu 

szerokość w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu, 
obowiązek wykonania wydzielonego ciągu komunikacji: kołowej, 
pieszej, 

11. Tereny dróg publicznych o symbolu- 
KD-GP 
1) Przeznaczenie terenu droga publiczna klasy głównej ruchu przyspieszonego 
2) Zasady 

zagospodarowania 
terenu 

a) szerokość w liniach rozgraniczających według stanu istniejącego, 
zgodnie z rysunkiem planu,  
b) zakaz realizacji bezpośrednich zjazdów z ulicy 11 Listopada, 
obsługa komunikacyjna odbywać się będzie poprzez istniejące 
skrzyżowania, 

12. Teren drogi wewnętrznej, niepublicznej 
o symbolu - KDW 
1) Przeznaczenie terenu droga wewnętrzna niepubliczna, z prawem dla obsługi terenów 

przyległych, 
2) Zasady 

zagospodarowania 
terenu 

a) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu,  
b) obowiązek wykonania wydzielonego ciągu komunikacji: kołowej, 
pieszej oraz jedno lub obustronnych pasów zieleni z prawem do 
sytuowania parkingów zatokowych przy jezdni 

Rozdział 4 
Przepisy ko cowe 

§15. 1. Wykonanie niniejszej uchwały 
powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowca. 

2. Zgodnie z art. 34 ust.1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, na 
obszarze objętym niniejszą uchwałą tracą 
moc ustalenia uchwały Nr 22/98 Rady 
Miejskiej w Wągrowcu z dnia 17 czerwca 
1998r. w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Wągrowiec 
– Jankowo” (Dz. Urz. Woj. Pilskiego Nr 19 
z dnia 20 lipca 1998r.). 

3. Niniejsza uchwała wchodzi w życie 
po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej  

(-) dr Władysław Purczyński 

RozdziaE IV
Przepisy koGcowe

§15. 1. Wykonanie niniejszej uchwaEy powierza 
się Burmistrzowi Miasta Wągrowca.

2. Zgodnie z art. 34 ust.1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, na obszarze objętym niniejszą uchwa-
Eą tracą moc ustalenia uchwaEy Nr 22/98 Rady 
Miejskiej w Wągrowcu z dnia 17 czerwca 1998r. 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego ｧWągrowiec ｠ Jankowoｦ (Dz. Urz. 
Woj. Pilskiego Nr 19 z dnia 20 lipca 1998r.).

3. Niniejsza uchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 
30 dni od dnia ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej 
(-) dr WEadysEaw PurczyGski  
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Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 80 poz. 717 z pópn. zm.3) 

Rada Miejska w Wągrowcu stwierdza zgodno[ć 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego ｧMarcinkowoｦ w Wągrowcu z ustaleniami 
studium uwarunkowaG i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Wągrowca (uchwaEa 
Nr XVI/100/2007 Rady Miejskiej w Wągrowcu z 
dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie zmiany studium 
uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta Wągrowca).

Uzasadnienie
Projekt miejscowego planu zagospodarowa-

nia  przestrzennego  ｧMarcinkowoｦ  w Wągrowcu     
obejmuje teren wyznaczony w studium  uwarunko-
waG  i  kierunków zagospodarowania   przestrzenne-
go   miasta   na   cele   zabudowy   mieszkaniowej, 
dziaEalno[ci produkcyjnych i usEug wytwórczych.

Ustalenia projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego są zgodne z polityką 
przestrzenną okre[loną w studium uwarunkowaG i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Wągrowca w zakresie ksztaEtowania Eadu prze-
strzennego, ochrony [rodowiska przyrodniczego i 
kulturowego oraz zasad rozwoju infrastruktury tech-
nicznej.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 z pópn. 
zm.4) 

Rada Miejska w Wągrowcu rozstrzyga co nastę-
puje: 

§1. Nie uwzględnić uwagi dotyczącej wprowadze-
nia od strony zachodniej i poEudniowej ogrodzenia 
zakEadu pasa zieleni wysokiej i niskiej o szeroko[ci 
50,0 m, w celu zminimalizowania skutków oddzia-
Eywania zakEadu na [rodowisko.

§2. Nie uwzględnić uwagi dotyczącej wykluczenia 
wprowadzenia terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej w bezpo[rednim sąsiedztwie dziaEki 
nr 5446.

§3. Nie uwzględnić uwagi dotyczącej zagospoda-
rowania terenów wokóE dziaEki nr 3886/27, na któ-
rej prowadzona jest dziaEalno[ć gospodarcza, której 
uciąrliwo[ci w zakresie haEasu przekraczają granice 
dziaEki.

§4. Nie uwzględnić uwagi dotyczącej poprowa-
dzenia drogi wewnętrznej o symbolu KDW w poEo-
wie po dziaEce nr 4035/1 i 4035/2.

§5. Nie uwzględnić uwagi dotyczącej terenu ozna-
czonego symbolem 1P w odniesieniu do dopuszcze-
nia zabudowy mieszkaniowej, zmiany powierzchni 
zabudowy do 100% powierzchni terenu, dopusz-
czenia wysoko[ci zabudowy do 16,0 m, wprowa-
dzenia zasady podziaEu terenu na dziaEki mniejsze 
nir 3000 m2

ZaEącznik nr 2
do uchwaEy nr XLVIII/329/2010

Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 28 papdziernika 2010 r.

 ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE STWIERDZENIA ZGODNOZCI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODARO-
WANIA PRZESTRZENNEGO Z USTALENIAMI STUDIUM UWARUNKOWAF I KIERUNKÓW ZAGOSPODA-

ROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA WĄGROWCA

ZaEącznik nr 3
do uchwaEy nr XLVIII/329/2010

Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 28 papdziernika 2010 r.

 ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU MIEJSCOWE-
GO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ｧMARCINKOWOｦ W WĄGROWCU

3 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaEy ogEoszone w Dz. U. z 2004r. Nr 6 poz. 41 i Nr 141poz. 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 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 141poz. 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 119 poz. 804, Nr 149 poz. 996 i Nr 155 poz. 1043.
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Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 80 poz. 717 z pópn. zm.5) 

Rada Miejska w Wągrowcu rozstrzyga, co nastę-
puje: 

§1. 1. Zadania wEasne gminy z zakresu infrastruk-
tury technicznej zapisane w miejscowym planie za-
gospodarowania przestrzennego obejmują:

1) sieć wodociągową,
2) sieć kanalizacji sanitarnej,
3) sieć kanalizacji deszczowej,

4) drogi publiczne.
2. Zadania wymienione w ust. 1 będą realizowane 

etapowo, z wyodrębnieniem w I etapie sieci wodo-
ciągowej i sieci kanalizacji sanitarnej.

§2. 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/329/2010

Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 28 papdziernika 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE SPOSOBU, REALIZACJI ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ｧMARCINKOWOｦ W WĄGROWCU INWESTYCJI Z ZAKRESU IN-

FRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF WDASNYCH 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 119 poz. 804, Nr 149 poz. 996 i Nr 155 poz. 1043.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 
1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 
1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 
1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 
128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, 
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 
180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 
52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, 
poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) 
oraz art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, 
Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 
130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, 
poz. 1635, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, 
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, 
z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, 
poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 
149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043), po stwierdze-
niu zgodno[ci z ustaleniami studium uwarunkowaG 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmi-

ny Dominowo, Rada Gminy Dominowo uchwala, co 
następuje: 

§1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego terenu dziaEalno[ci gospodarczej 
z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej w Sa-
baszczewie, gm. Dominowo.

§2. Miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego, o którym mowa w §1, są ustalenia bę-
dące tre[cią niniejszej uchwaEy.

§3. Integralną czę[cią planu są:
1) rysunek planu, w skali 1 : 1 000 - zaEącznik nr 

1 do niniejszej uchwaEy;
2) rozstrzygnięcie uwag wniesionych do projektu 

planu - zaEącznik nr 2 do niniejszej uchwaEy;
3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisa-

nych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, zgodnie z przepisami o finansach pu-
blicznych ｠ zaEącznik nr 3 do niniejszej uchwaEy.

DZIAD I
Postanowieia ogólne

§4. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 
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UCHWADA NR  XXXVI/244/2010 RADY GMINY DOMINOWO

 z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dziaEalno[ci gospodarczej z do-
puszczeniem zabudowy mieszkaniowej w Sabaszczewie, gmina Dominowo


