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Spis obiektów zabytkowych wpisanych do reje-
stru zabytków i objętych ochroną konserwatorską 
we wsi Marylin:

1. ChaEupa nr 4 mur., k. XIX
2. ChaEupa nr 7 mur./szach., k. XIX
3. Dom nr 9 mur., 4 ćw. XIX
4. Dom nr l0 mur., k. XIX
5. Budynek gosp. nr 15 mur., póE. XIX
6. Dom nr 17 drewno, XVIII

7. Dom nr 20 mur./szach 4 ćw. XIX
8. Budynek gosp. nr 21 drewno ok. 1900
9. Dom nr 22 drewno/glina ok. 1900
10. Budynek gosp. nr 23 drewno XVIII
11. Dom nr 25 glina k. XIX

ZaEącznik Nr 4
do UchwaEy Nr XLIII/260/2010

Rady Gminy Drawsko
z dnia 31 marca 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pópn. 
zm.) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z pópn. zm.) Rada 
Miejska w Wągrowcu uchwala, co następuje:

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Wągrowca - ｧWągro-
wiec ｠ Straszewoｦ, zwany dalej ｧplanemｦ.

2. Integralna czę[cią uchwaEy są:
1) zaEącznik nr 1 - czę[ć graficzna planu, zwana 

dalej ｧrysunkiem planuｦ;
2) zaEącznik nr 2 - rozstrzygnięcie w sprawie 

stwierdzenia zgodno[ci miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego z ustaleniami studium 
uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta Wągrowca;

3) zaEącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie roz-
patrzenia uwag do projektu planu;

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

3. Granice obszaru objętego planem okre[la rysu-
nek w skali 1:1000.

§2. W planie ustala się następujące przeznaczenie 
terenów:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej oznaczone na rysunku planu symbolami: 1MN, 
2MN;

2) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej oznaczone na rysunku planu symbolami: 1MW, 
2MW, 3MW, 4MW, 5MW, 6MW, 7MW;

3) tereny zieleni urządzonej oznaczone na rysunku 
planu symbolami: 1ZP, 2ZP, 3ZP;

4) tereny zieleni izolacyjnej oznaczone na rysunku 
planu symbolem: ZI;

5) teren urządzeG elektroenergetycznych oznaczo-
ny na rysunku planu symbolem E;

6) tereny dróg publicznych dojazdowych ozna-
czone na rysunku planu symbolami: 1KDD, 2KDD, 
3KDD, 4KDD, 5KDD, 6KDD;

7) tereny dróg wewnętrznych pieszo-jezdnych 
oznaczone na rysunku planu symbolami: 1KDWX, 
2KDWX, 3KDWX, 4KDWX;

8) rezerwa terenu pod poszerzenie ulicy Straszew-
skiej oznaczona na rysunku planu symbolem KDR.

§3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) ｧnieprzekraczalnej linii zabudowyｦ - nalery 

przez to rozumieć linię wyznaczającą najmniejszą 
odlegEo[ć sytuowania [ciany zewnętrznej budynku 
od linii rozgraniczającej terenu;

2) ｧobowiązującej linii zabudowyｦ - nalery przez 
to rozumieć linie, w których nakazuje się usytuowa-
nie zewnętrznej, najblirszej w stosunku ulicy, [cia-
ny budynku, bez uwzględniania balkonów, loggii, 
tarasów, schodów zewnętrznych, pochylni i ramp 
wystających poza obrys budynku nie więcej nir 1,3 
m;
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3) ｧplanieｦ - nalery przez to rozumieć ustalenia 
planu, o którym mowa w §1 uchwaEy;

4) ｧprzeznaczeniu dopuszczalnymｦ - nalery przez 
to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne nir podsta-
wowe, które uzupeEniają lub wzbogacają przezna-
czenie podstawowe;

5) ｧprzeznaczeniu podstawowymｦ - nalery przez 
to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno 
przewarać na danym obszarze, wyznaczonym linia-
mi rozgraniczającymi;

6) ｧterenieｦ - nalery przez to rozumieć czę[ć ob-
szaru planu, wyznaczoną na rysunku planu linią roz-
graniczającą o okre[lonym przeznaczeniu, oznaczo-
ny na rysunku planu symbolem;

7) ｧuchwaleｦ - nalery przez to rozumieć niniejszą 
uchwaEę Rady Miejskiej w Wągrowcu.

§4. W zakresie zasad ochrony i ksztaEtowania Eadu 
przestrzennego ustala się:

1) zakaz stosowania ogrodzeG o przęsEach peEnych 
oraz prefabrykowanych betonowych i relbetowych;

2) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudo-
wy, których usytuowanie okre[la rysunek planu.

§5. W zakresie zasad ochrony [rodowiska, przyro-
dy i krajobrazu kulturowego ustala się:

1) dopuszczenie lokalizowania sieci i urządzeG 
infrastruktury technicznej, z wyjątkiem stacji bazo-
wych telefonii komórkowej;

2) nakaz segregacji odpadów w miejscach ich po-
wstawania oraz ich gromadzenie w przeznaczonych 
do tego celu pojemnikach usytuowanych w wyzna-
czonym miejscu na terenie posesji, a następnie ich 
dalsze zagospodarowanie zgodnie z Gminnym Pla-
nem Gospodarki Odpadami i przepisami odrębnymi;

3) nakaz odprowadzania [cieków w postaci wód 
opadowych i roztopowych z dróg do kanalizacji 
deszczowej;

4) nakaz zagospodarowania niezanieczyszczo-
nych wód opadowych i roztopowych pochodzących 
z terenów nieutwardzonych oraz poEaci dachowych 
w obrąbie dziaEki lub do kanalizacji deszczowej;

5) nakaz odprowadzania [cieków bytowych do 
sieci kanalizacji sanitarnej;

6) nakaz zaopatrzenia w wodę z sieci wodocią-
gowej;

7) nakaz zaopatrzenia w energię cieplną z sieci lub 
stosowania indywidualnych instalacji ogrzewczych 
z zastosowaniem kotEów posiadających atest bez-
pieczeGstwa ekologicznego zasilanych energią elek-
tryczną lub paliwami takimi jak: gaz, olej opaEowy 
lekki oraz paliwa staEe o niskim wskapniku emisji 
albo alternatywnymi pródEami energii;

8) na terenach oznaczonych symbolem MN obo-
wiązujące dopuszczalne poziomy haEasu, okre[lone 
w przepisach odrębnych jak dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej;

9) na terenach oznaczonych symbolem MW obo-
wiązujące dopuszczalne poziomy haEasu, okre[lone 
w przepisach odrębnych jak dla terenów zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej;
10) nakaz zagospodarowania mas ziemnych usu-

wanych lub przemieszczanych w związku z reali-
zacją obiektów na miejscu pod warunkiem, re ich 
zastosowanie nie spowoduje przekroczeG wymaga-
nych standardów jako[ci gleby i ziemi, o których 
mowa w przepisach odrębnych lub wywozić w miej-
sca wskazane przez wEa[ciwą sEurbę administracyj-
ną.

§6. 1. Obszar objęty planem czę[ciowo znajduje 
się w strefie ochrony stanowisk archeologicznych.

2. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kul-
turowego strefy, o której mowa w ust. 1, Wielko-
polski Wojewódzki Konserwator Zabytków ustaliE 
obowiązek:

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.

§7. W zakresie wymagaG wynikających z potrzeb 
ksztaEtowania przestrzeni publicznej nie podejmuje 
się ustaleG.

§8. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej: 1MN, 2MN ustala się:

1) minimalną powierzchnię nowo wydzielanych 
dziaEek 600 m2 przy minimalnej szeroko[ci frontu 
25 m;

2) dopuszczenie remontu, przebudowy, rozbudo-
wy, nadbudowy i rozbiórki istniejącego budynku 
zgodnie z ustaleniami planu i przepisami odrębnymi;

3) dopuszczenie lokalizowania wyEącznie jednego 
wolnostojącego budynku mieszkalnego i gararowe-
go na dziaEce;

4) dla budynku mieszkalnego:
a) maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne,
b) dach stromy o nachyleniu od 35 ° do 45 °, kry-

ty dachówką lub materiaEem dachówkopodobnym,
c) maksymalną wysoko[ć do okapu: 5 m, a do 

gEównej kalenicy: 10 m;
5) dla gararu:
a) maksymalną powierzchnię zabudowy 40 m2,
b) maksymalną wysoko[ć do okapu: 3,5 m, a do 

kalenicy: 7 m,
c) dach o nachyleniu od 25 ° do 45 °,
d) morliwo[ć Eączenia z budynkami mieszkalnymi,
e) zakaz lokalizowania garary dla samochodów o 

masie caEkowitej powyrej 3,5 t;
6) maksymalną powierzchnię zabudowy: 25% po-

wierzchni dziaEki;
7) minimalną powierzchnię terenu biologicz-

nie czynną: 65% z wyEączeniem wypeEnieG w na-
wierzchniach arurowych;

8) nakaz zapewnienia na kardej dziaEce minimum 
dwóch miejsc postojowych dla samochodów oso-
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bowych, w tym miejsca w gararu na jeden lokal 
mieszkalny;

9) poziom parteru budynków mieszkalnych nie 
wyrszy nir 0,5 m nad terenem oraz poziom posadz-
ki garary nie wyrszy nir 0,25 m nad terenem;

10) dopuszczenie realizowania kondygnacji pod-
ziemnych.

§9. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej: 1MW, 2MW ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa miesz-
kaniowa wielorodzinna;

2) przeznaczenie dopuszczalne - usEugi, handel;
3) minimalną powierzchnię nowo wydzielanych 

dziatek 1000 m2;
4) budynki mieszkalne:
a) wolnostojące lub zespolone,
b) o wysoko[ci do 3 kondygnacji nadziemnych,
c) dachy strome, dwu- lub wielospadowe o nachy-

leniu od 20 ° do 45 °, kryte dachówką lub materia-
Eem dachówkopodobnym,

d) dopuszcza się lokalizowanie lokali usEugowych 
na pierwszej kondygnacji nadziemnej,

e) dopuszczenie realizowania garary w piwnicy,
f)  elewacji od strony linii kolejowej zastosować 

okna dpwiękochEonne;
5) maksymalną powierzchnię zabudowy: 45% po-

wierzchni dziaEki;
6) minimalną powierzchnię terenu biologicznie 

czynną: 25% z wyEączeniem wypeEnieG nawierzch-
niach arurowych;

7) maksymalną powierzchnię pojedynczego lokalu 
usEugowo-handlowego 200 m2, wyEącznie na par-
terze;

8) nakaz zapewnienia dla kardego budynku miejsc 
postojowych dla samochodów osobowych w ilo[ci 
minimum jedno miejsce postojowe na karde miesz-
kanie oraz minimum jedno miejsce postojowe na 
karde 25 m2 powierzchni urytkowej funkcji usEugo-
wej w tym minimum jedno miejsce postojowe dla 
osób niepeEnosprawnych;

9) poziom parteru budynków nie wyrszy nir 0,8 
m nad terenem;

10) dopuszczenie realizacji na terenach zieleni 
przydomowej obiektów maEej architektury (tj. place 
zabaw, place gospodarcze, itp.);

11) dopuszczenie przebudowy napowietrznej linii 
elektroenergetycznej SN poprzez skablowanie.

§10. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej wie-
lorodzinnej: 3MW, 4MW, 5MW, 6MW ustala się:

1) zachowanie istniejących budynków z dopusz-
czeniem remontu;

2) zakaz wtórnego podziaEu istniejących dziaEek.

§11. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej: 7MW ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa miesz-
kaniowa wielorodzinna;

2) przeznaczenie dopuszczalne-usEugi, handel;

3) minimalną powierzchnię nowo wydzielanych 
dziaEek 1000 m2;

4) budynki mieszkalne:
a) wolnostojące lub zespolone,
b) wysoko[ć nawiązać do istniejących jur budyn-

ków mieszkalnych,
c) dachy strome, dwu- lub wielospadowe o nachy-

leniu od 20 ° do 45 °, kryte dachówką lub materia-
Eem dachówkopodobnym,

d) dopuszcza się lokalizowanie lokali usEugowych 
na pierwszej kondygnacji nadziemnej,

e) dopuszczenie realizowania garary w piwnicy;
5) maksymalną powierzchnię zabudowy: 45% po-

wierzchni dziaEki;
6) minimalną powierzchnię terenu biologicznie 

czynną: 25% z wyEączeniem zieleni projektowanej 
na dachach budynków oraz wypeEnieG w nawierzch-
niach arurowych;

7) maksymalną powierzchnię pojedynczego lokalu 
usEugowo-handlowego 200 m2, wyEącznie na par-
terze;

8) nakaz zapewnienia dla kardego budynku miejsc 
postojowych dla samochodów osobowych w ilo[ci 
minimum jedno miejsce postojowe na karde miesz-
kanie oraz minimum jedno miejsce postojowe na 
karde 25 m2 powierzchni urytkowej funkcji usEugo-
wej w tym minimum jedno miejsce postojowe dla 
osób niepeEnosprawnych;

9) poziom parteru budynków nie wyrszy nir 0,8 
m nad terenem;

10) dopuszczenie realizacji na terenach zieleni 
przydomowej obiektów maEej architektury (tj. place 
zabaw, place gospodarcze, itp.).

§12. Dla terenów zieleni urządzonej 1ZP, 2ZP, 
3ZP ustala się:

1) lokalizację zieleni parkowej z morliwo[cią 
wzbogacania drzewami i krzewami, gEównie zimo-
zielonymi;

2) dopuszczenie realizacji zbiorników wodnych, 
zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) dopuszczenie realizacji obiektów maEej archi-
tektury.

§13. Dla terenu zieleni izolacyjnej ZI ustala się:
1) nakaz realizacji powierzchni biologicznie czyn-

nych, peEniących rolę izolacji terenów mieszkanio-
wych od terenu linii kolejowej w formie pasa ziele-
ni wysokiej i niskiej - drzew li[ciastych i iglastych, 
krzewów i trawników;

2) dopuszczenie realizacji ekranów akustycznych,
3) dopuszczenie realizacji obiektów maEej archi-

tektury w tym Eawki, latarnie, formy rzepbiarskie itp.

§14. Dla terenu urządzeG elektroenergetycznych 
E ustala się zachowanie istniejącej stacji transfor-
matorowej.

§15. Dla terenu drogi publicznej dojazdowej 1KDD 
ustala się:
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1) minimalną szeroko[ć w liniach rozgraniczają-
cych -10,0 m;

2) nakaz realizacji przej[cia pod jezdnią dla maEych 
zwierząt.

§16. Dla terenu drogi publicznej dojazdowej 2KDD 
ustala się minimalną szeroko[ć w liniach rozgrani-
czających - 10,0 m, z morliwo[cią budowy parkin-
gu dla samochodów osobowych wzdEur terenu ZI.

§17. Dla terenu drogi publicznej dojazdowej 3KDD 
ustala się minimalną szeroko[ć w liniach rozgrani-
czających -10,0 m.

§18. Dla terenów dróg publicznych dojazdowych 
4KDD, 5KDD, 6KDD ustala się zachowanie istnieją-
cej szeroko[ci w liniach rozgraniczających.

§19. Dla terenu dróg wewnętrznych pieszo-jezd-
nych 1KDWX, 2KDWX, 4KDWX ustala się minimal-
ną szeroko[ć w liniach rozgraniczających - 5,0 m.

§20. Dla terenu drogi wewnętrznej pieszo-jezdnej 
3KDWX ustala się szeroko[ć w liniach rozgranicza-
jących - 5,0 m, zakoGczony nawrotką o wymiarach 
13,0 x 10,0 m.

§21. Dla rezerwy terenu pod poszerzenie ulicy 
Straszewskiej KDR ustala się:

1) pas terenu poszerzający ulicę Straszewską;
2) dopuszczenie realizacji parkingów;
3) dopuszczenie lokalizacji zieleni niskiej do wyso-

ko[ci 2,5 m.

§22. W zakresie granic i sposobów zagospodaro-
wania terenów lub obiektów podlegających ochro-
nie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, 
w tym terenów górniczych, a takre nararonych 
na niebezpieczeGstwo powodzi oraz zagroronych 
osuwaniem się mas ziemnych. Obszar planu miej-
scowego znajduje się w granicach Obszaru Chro-
nionego Krajobrazu Dolina WeEny i Rynna GoEaniec-
ko-Wągrowiecka, warunki zainwestowania zgodnie 
z przepisami odrębnymi oraz wedEug ustaleG planu

§23. W zakresie szczegóEowych zasad i warun-
ków scalania i podziaEu nieruchomo[ci nie podejmu-
je się ustaleG.

§24. W zakresie szczególnych warunków zago-
spodarowania terenów oraz ograniczeG w ich uryt-
kowaniu, w tym zakaz zabudowy ustala się dla linii 
[redniego napięcia SN 15kV strefę ograniczonego 
urytkowania o szeroko[ci 15,0 m, w której obo-
wiązują ograniczenia okre[lone w przepisach odręb-
nych.

§25. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej ustala się:

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną 
z sieci infrastruktury technicznej;

2) obsEugę komunikacyjną terenów z istnieją-
cych dróg publicznych poEoronych poza granica-
mi planu oraz z projektowanych dróg publicznych 
dojazdowych oznaczonych symbolami KDD i dróg 
wewnętrznych pieszo-jezdnych oznaczonych sym-
bolami KDWX;

3) dopuszczenie prowadzenia sieci infrastruktury 
technicznej w liniach rozgraniczających dróg KDD 
i KDWX.

§26. W zakresie sposobów i terminów tymczaso-
wego zagospodarowania, urządzania i urytkowania 
terenów nie podejmuje się ustaleG.

§27. W zakresie stawki procentowej, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, ustala się następujące wysoko[ci:

1) 30% dla terenów MN, MW;
2) 10% dla terenów KDWX, E;
3) 1% dla terenów ZP, Zl, KDD, KDR.

§28. Wykonanie niniejszej uchwaEy powierza się 
Burmistrzowi Miasta Wągrowca.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(-) dr WEadysEaw PurczyGski



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 130 ｠ 14225 ｠ Poz. 2466



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 130 ｠ 14226 ｠ Poz. 2466

Stosownie 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; zmiany: 
Dz.U. 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 
2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 
1227, Nr 201, poz. 1237; z 2009 r. Nr 220, poz. 
1413; z 2010 r. Nr 24, poz. 124) Rada Miejska w 
Wągrowcu stwierdza zgodno[ć miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrow-
ca - ｧWągrowiec - Straszewoｦ, z ustaleniami zmiany 
studium uwarunkowaG i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Wągrowca (uchwaEa Nr 
XVI/100/2007 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 
28.12.2007 r.)

Uzasadnienie
Projekt miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Wągrowca - ｧWągrowiec 
-Straszewoｦ obejmuje teren wyznaczony w studium 
uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta na cele zabudowy mieszkaniowej 
i tereny zieleni naturalnej i urządzonej.

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 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717; 
zmiany: Dz.U. 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 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 
199, poz. 1227 i Nr 201, poz. 1237) Rada Miejska 
w Wągrowcu rozstrzyga, co następuje:

Do projektu miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Wągrowca - ｧWągrowiec 
- Straszewoｦ nie wniesiono radnych uwag, których 
sposób i terminy wnoszenia okre[lone zostaEy w art. 
17, pkt 10, 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 80, poz. 717 z pópn. zm.).

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy z 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717; zmiany: 
Dz.U. 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 
2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 
1227, Nr 201, poz. 1237; z 2009 r. Nr 220, poz. 
1413; z 201 Or. Nr 24, poz. 124) Rada Miejska w 
Wągrowcu rozstrzyga, co następuje:

ZaEącznik Nr 2
do UchwaEy Nr XXXIX/281/2010

Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 31 marca 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 XXXIX/281/2010

Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 31 marca 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIO-
NYCH DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA 

WĄGROWCA - ｧWĄGROWIEC ｠ STRASZEWOｦ

ZaEącznik Nr 4
do UchwaEy Nr XXXIX/281/2010

Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 31 marca 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W 
MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA WĄGROWCA - ｧWĄGRO-

WIEC - STRASZEWOｦ, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ DO 
ZADAF WDASNYCH GMINY, ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 130 ｠ 14227 ｠ Poz. 2466, 2467

§1. 1. Zdania wEasne gminy z zakresu infrastruk-
tury technicznej, zapisane w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrow-
ca - ｧWągrowiec ｠ Straszewoｦ obejmują realizację 
następujących inwestycji:

1) sieci wodociągowej o [rednicy Ø110, dEugo[ć 
ok. 143 m,

2) sieci kanalizacji sanitarnej o [rednicy Ø110, 
dEugo[ci ok. 143 m,

3 sieci kanalizacji deszczowej o [rednicy Ø200, 
dEugo[ci ok. 200 m.

2. Zadania wymienione w pkt 1 będą realizowane 
etapowo, z wyodrębnieniem w l 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.

Na podstawie art. 5 i 18 ust. 2 pkt 13, oraz art. 
40 ust. 2 pkt l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 
1591 z pópn. zm.), oraz §8 Statutu Gminy Lipka 
zatwierdzonego UchwaEą Nr IX/30/03 z dnia 30 
papdziernika 2003 roku (Dz. Urz. Województwa 
Wielkopolskiego z 2004 r. Nr 69, poz. 1510) Rada 
Gminy Lipka uchwala co następuje

§1. Po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkaG-
cami:

1) wEącza się obszar po byEej jednostce wojskowej 
do soEectwa Lipka w granicach okre[lonych w za-
Eączniku graficznym do uchwaEy.

2) nadaje się temu obszarowi nazwę ｧOsiedle Raj-
doweｦ.

§2. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy Lipka.

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

Przewodniczący
Rady Gminy Lipka

(-) mgr Ryszard Pacholik
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UCHWADA Nr XXXII/271/10 RADY GMINY LIPKA

z dnia 16 kwietnia 2010 r.

w sprawie wEączenia obszaru po byEej jednostce wojskowej do soEectwa Lipka i nadanie temu obszarowi 
nazwy ulicy


