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

RozdziaE I
Przepisy ogólne

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego w rejonie ul. Bonowskiego w 
Wągrowcu, zwany dalej planem.

2. Plan obejmuje obszar ograniczony liniami roz-
graniczającymi rzeki Nielby, ul. 11 Listopada, ul. W. 
Kowalskiego i ogrodów dziaEkowych.

3. Granice obszaru objętego planem oznaczono 
graficznie na rysunku planu, zwanym dalej rysun-
kiem.

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

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

no[ci miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego w rejonie ul. Bonowskiego w Wągrowcu 
z ustaleniami studium uwarunkowaG i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca, 
stanowiące zaEącznik nr 2 do uchwaEy;

3) rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji, 
zapisanych w miejscowym planie zagospodarowa-
nia przestrzennego w rejonie ul. Bonowskiego w 
Wągrowcu, inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które nalerą do zadaG wEasnych gminy oraz 
o zasadach ich finansowania, stanowiące zaEącznik 
nr 3 do uchwaEy;

4) rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia wnie-
sionej uwagi do projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego w rejonie ul. Bonow-
skiego w Wągrowcu, 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. Teren objęty planem zlokalizowany jest na ob-

szarze zlewni chronionej rzeki WeEny (obszar szcze-
gólnej ochrony wód powierzchniowych), w obsza-
rze chronionego krajobrazu ｧDolina WeEny i Rynna 
GoEaniecko-Wągrowieckaｦ oraz w strefie ochrony 
stanowisk archeologicznych.

3. Na obszarze objętym planem nie ustala się:
1) sposobów i terminów tymczasowego zagospo-

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

podziaEu nieruchomo[ci.

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

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

2) teren sportu i rekreacji, oznaczenie na rysunku 
｠ US;

3) teren Eąk i zieleni seminaturalnej, oznaczenie na 
rysunku ｠ R;

4) tereny zieleni urządzonej, obejmujące:
a) tereny zieleni stanowiącej ogrody przydomowe, 

oznaczenie na rysunku ｠ ZP1,
b) tereny zieleni izolacyjnej, oznaczenie na rysun-

ku ｠ ZP2;
5) tereny komunikacji obejmujące:
a) drogi dojazdowe, oznaczenie na rysunku ｠ KD-

D,
b) drogę wewnętrzną, oznaczenie na rysunku ｠ 

KDW,
c) drogę pieszo-jezdną, oznaczenie na rysunku ｠ 

KDWx,
d) przej[cia piesze, oznaczenie na rysunku ｠ 

KDWx1.
2. Tereny o tym samym przeznaczeniu, lecz rór-

nych zasadach zagospodarowania zostaEy oznaczo-
ne dodatkowym symbolem cyfrowym.

§4. 1. Na obszarze objętym planem obowiązują 
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UCHWADA Nr XLI/292/2010 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU

z dnia 29 kwietnia 2010 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Bonowskiego w Wągrowcu 

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaEy ogEoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806,Nr 153 poz. 1271 i 
Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203, Dz.U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 
1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, Dz.U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 
1458, Dz.U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, Dz.U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146;
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaEy ogEoszone w Dz.U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41 i Nr 141 poz. 1492, Dz.U. z 2005 r. Nr 113 poz. 954 i Nr 130 poz. 1087, Dz.U. 
z 2006 r. Nr 45 poz. 319 i Nr 225 poz. 1635, Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413, Dz.U. z 2010 r. Nr 24, poz. 124
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następujące oznaczenia graficzne:
1) linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-

czeniu lub rórnych zasadach zagospodarowania,
zgodne z rozgraniczeniem w ewidencji gruntów i 

budynków;
2) linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-

czeniu lub rórnych zasadach zagospodarowania 
niewystępujące w ewidencji gruntów i budynków 
｠ ustalone w planie;

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

ny dostęp z wyznaczonej drogi;
6) zakaz zjazdu w linii rozgraniczającej ulicę.
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 itp. 
elementy oraz obudowane jednokondygnacyjne par-
tie wej[ciowe do budynku.

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

4. Z wyEączeniem zabudowy szeregowej i zwartej, 
o której mowa w uchwale, na pozostaEych dziaEkach 
ustala się zakaz zabudowy przy granicy dziaEki oraz 
nakaz stosowania odlegEo[ci wynikających z warun-
ków technicznych, odnoszących się do wymaga-
nych odlegEo[ci od granicy dziaEki sąsiedniej.

5. O ile dla wyznaczonej dziaEki budowlanej zosta-
Ea oznaczona graficznie zasada obsEugi komunikacyj-
nej, obowiązuje zjazd ze wskazanej drogi.

§5. Na obszarze objętym planem nie lokalizuje się 
obiektów o wysoko[ci, od poziomu terenu - 50,0 m 
i wyrszych, wymagających uzyskania stosownych 
zgód, wynikających z przepisów Prawa lotniczego.

RozdziaE II
Zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu przestrzen-

nego

§6. 1. Dla wyznaczonych terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, w tym dziaEek bu-
dowlanych przeznaczonych pod zabudowę oraz za-
budowanych, okre[la się następującą formę zabu-
dowy budynkami mieszkalnymi:

1) wolno stojącymi, na terenach oznaczonych ｠ 
MN1, z wyEączeniem dziaEek zabudowanych sze-
regowo, MN2, MN3, MN4, MN5, MN6, MN10, 
MN11, MN13, MN14;

2) w zabudowie zwartej (dopuszczalna zabudo-
wa na granicy dziaEki), na terenach oznaczonych ｠ 
MN9, MN12;

3) w zabudowie szeregowej, na terenach ozna-
czonych ｠ MN7 i MN8 oraz istniejących dziaEkach 
zabudowanych w tej formie na terenie MN1.

2. Wyznaczona ilo[ć dziaEek budowlanych na ca-

Eym obszarze wynosi 59 dziaEek
budowlanych, a w odniesieniu do wyznaczonych 

terenów następująco: MN1 ｠ 9 dziaEek, MN2 ｠ 5 
dziaEek, MN3 ｠ 4 dziaEki, MN4 ｠ 4 dziaEki, MN5 ｠ 4 
dziaEki, MN6 ｠ 3 dziaEki, MN7  6 dziaEek, MN8  4 
dziaEki, MN9 ｠ 2 dziaEki, MN10 ｠ 5 dziaEek, MN11 
｠ 7 dziaEek, MN12 ｠ 2 dziaEki, MN13 ｠ 2 dziaEki, 
MN14 ｠ 2 dziaEki.

3. Na wyznaczonych terenach zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej obowiązuje zakaz lokaliza-
cji budynków mieszkalnych w ilo[ci przekraczającej, 
wymienioną w ust. 2 ｠ ilo[ć dziaEek budowlanych.

4. Z wyEączeniem dziaEek na terenie MN3, na po-
zostaEych dziaEkach more być zrealizowany jeden 
budynek mieszkalny, z zakazem realizacji budyn-
ków gospodarczych; funkcje gararowe i gospodar-
cze winny być realizowane w kubaturze budynku 
mieszkalnego, z dopuszczalnym wyodrębnieniem 
jako czę[ci dobudowanej, o wysoko[ci jednej kon-
dygnacji nadziemnej oraz dowolnej geometrii dachu.

5. Na wyznaczonych dziaEkach mogą być realizo-
wane obiekty architektury ogrodowej, sytuowane 
w odlegEo[ci nie mniejszej nir 1,50 m od granicy 
dziaEki sąsiedniej i powierzchni zabudowy nieprze-
kraczającej 24,0 m² (altany).

§7. 1. Dla wyznaczonych terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej ustala się następują-
ce zasady ksztaEtowania zabudowy oraz zagospo-
darowania terenu:

1) na wyznaczonych dziaEkach ｠ jednorodną zabu-
dowę budynkami mieszkalnymi z dachem stromym i 
wysoko[ci II kondygnacji nadziemnych, w tym pod-
dasze urytkowe o nachyleniu poEaci dachowych nie 
mniejszym nir 35° lub I kondygnacji z poddaszem 
nieurytkowym o wysoko[ci kalenicy nie nirszej nir 
0,50 m od budynków II kondygnacyjnych na dziaE-
kach sąsiednich i nie wyrszej od najblirszych bu-
dynków istniejących;

2) kalenicowe usytuowanie budynków, ksztaEtu-
jących pierzeję ulicy; dla dziaEek narornikowych od-
noszące się do dEurszej pierzei ulicy rozgraniczającej 
dziaEkę;

3) wskapniki powierzchni zabudowy w stosunku 
do powierzchni dziaEki, nieprzekraczające:

a) 25%  na terenach MN1, MN2, MN4, MN5, 
MN6, MN12, MN13,

b) 20%  na terenach MN3, MN9, MN14,
c) 30%  na terenach MN10, MN11,
d) 45%  na trenach MN7, MN8, z wyEączeniem 

dziaEek ksztaEtujących pierzeję ul. W. Kowalskiego, 
dla których ustala się ｠ 40%;

4) udziaE powierzchni terenu biologicznie czynne-
go w stosunku do powierzchni dziaEki ｠ nie mniejszy 
nir:

a) 50% - dla terenów, o których mowa w pkt 3 
lit. a,

b) 50% - dla terenów, o których mowa w pkt 3 
lit. b,

c) 30% - dla terenów, o których mowa w pkt 3 
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lit. c,
d) 25% - dla terenów, o których mowa w pkt 3 

lit. d.
2. Na obszarze objętym planem zachowuje się 

istniejące podziaEy na dziaEki budowlane oraz ustala 
zasadę podziaEu nowych dziaEek z zastosowaniem:

1) prostopadEych linii podziaEu w odniesieniu do 
linii rozgraniczających drogi, chyba re z rysunku wy-
nika inaczej;

2) przedEurenia linii istniejących na terenach sta-
nowiących integralne czę[ci nieruchomo[ci;

3) szeroko[ci wydzielanych dziaEek dla zabudowy 
wolno stojącej ｠ nie mniejszych nir 21,0 m, a dla 
segmentów [rodkowych w zabudowie szeregowej 
nie mniejszych nir 9,60 m.

3. Na terenie kardej dziaEki, w zabudowie mieszka-
niowej jednorodzinnej, wymagana jest realizacja, co 
najmniej dwóch miejsc postojowych, z wyEączeniem 
dziaEek w zabudowie szeregowej, dla których obo-
wiązuje ｠ co najmniej jedno miejsce postojowe. Dla 
terenu US ｠ obsEugę parkingową zapewnia przedpo-
le terenu z drogi KD-D1, z dopuszczalną realizacją 
miejsc postojowych na wyznaczonym terenie, o ile 
wynikać to będzie z faktycznego zapotrzebowania 
na miejsca postojowe.

§8. Dla następujących terenów obowiązują po-
nadto ustalenia odnoszące się tylko do wyznaczo-
nych terenów:

1) MN1, MN2, MN4, MN5 ｠ zabudowy istniejącej:
a) zakaz nadbudowy istniejących budynków o wy-

soko[ci II kondygnacji, z dopuszczalną nadbudową 
istniejących integralnych czę[ci kubatury budynku 
o wysoko[ci I kondygnacji nadziemnej; wysoko[ć 
dopuszczalnej nadbudowy nie more przekraczać ka-
lenicy w czę[ci dwukondygnacyjnej budynku,

b) zakaz zmiany formy gEównych poEaci dacho-
wych, w tym wysoko[ci kalenicy i nachylenia poEaci 
dachowych,

c) zakaz rozbudowy zmieniającej istniejącą linię 
zabudowy w elewacji frontowej,

d) dopuszczalna rozbudowa budynków w pozio-
mie, tylko w czę[ci ogrodowej dziaEki i powierzchni 
zabudowy nieprzekraczającej 20% powierzchni za-
budowy w dniu podjęcia uchwaEy;

2) MN3 ｠ na wyznaczonych dziaEkach dopuszcza 
się realizację jednego wolno stojącego budynku ga-
raru, gospodarczego lub gospodarczo-gararowego, 
z zastosowaniem:

a) powierzchni zabudowy nieprzekraczającej 40,0 
m2,

b) wysoko[ci okapu do poziomu terenu, przed 
wej[ciem lub wjazdem do budynku ｠ nieprzekracza-
jącej 2,50 m,

c) nachylenia poEaci dachowych ｠ jak w budynku 
mieszkalnym,

d) odlegEo[ci od granicy dziaEek sąsiednich nie 
mniejszej nir 5,0 m;

3) MN7, MN8 ｠ przeznaczonych dla zabudowy 
szeregowej, z zastosowaniem:

a) zasady Eączenia dwóch segmentów i dylatacji 
od budynku sąsiedniego, zgodnie z oznaczeniem na 
rysunku, stanowiącej zasadę realizacji zabudowy; 
dopuszcza się realizację kardego budynku bez sto-
sowania dylatacji, o ile nastąpi równoczesna reali-
zacja zabudowy, na podstawie jednego pozwolenia 
na budowę,

b) projektu do wielokrotnego zastosowania w za-
kresie formy i gabarytów budynku; powyrsze usta-
lenie nie dotyczy segmentów skrajnych,

c) dopuszczalnej szeroko[ci dziaEek [rodkowych, 
innej nir okre[lona na rysunku, z zastrzereniem §7 
ust. 2 pkt 3, pod warunkiem podziaEu terenu na 
dziaEki budowlane, w okre[lonej w uchwale ｠ ilo[ci;

4) MN9 ｠ planowanej zabudowy zwartej na dwóch 
dziaEkach, z zastosowaniem:

a) obowiązku wykonania badaG geotechnicznych 
dla posadowienia budynków,

b) zabudowy przy granicy dziaEki sąsiedniej, chyba 
re z badaG geotechnicznych wynikać będą istotne 
ograniczenia dla posadowienia budynku ｠ przy gra-
nicy dziaEki sąsiedniej,

c) ksztaEtowania bryEy budynków zgodnie z ozna-
czonymi kierunkami obowiązującej i maksymalnych 
nieprzekraczalnych linii zabudowy;

5) MN12 ｠ planowanej dopuszczalnej zabudowy 
zwartej na dwóch dziaEkach, z zastosowaniem Eą-
czenia gararami jednokondygnacyjnymi usytuowa-
nymi przy granicy dziaEek, w odlegEo[ci, co najmniej 
2,0 m od obowiązującej linii zabudowy.

§9. Dla terenu sportu i rekreacji (US), przeznaczo-
nego dla realizacji osiedlowego ogrodu, ustala się:

1) przeznaczenie na cele rekreacji i zieleni urządzo-
nej, w tym budowli sportowych;

2) dopuszczalną realizację jednokondygnacyjnego 
obiektu o powierzchni zabudowy nieprzekraczającej 
200,0 m2, sEurącego obsEudze terenu; dla obiektu 
dopuszcza się zastosowanie stropodachu pEaskiego 
lub dachu stromego, o nachyleniu poEaci dachowych 
nie mniejszym nir 19°;

3) zastrzerenia wynikające z §7 ust. 3.

§10. Dla terenu Eąk i zieleni seminaturalnej ｠ R, 
wyEączonych z zabudowy obiektami budowlanym, 
ustala się:

1) zakaz zmiany form rzepby terenu;
2) nakaz zachowania przestrzeni jako elementu 

przyrodniczego doliny rzeki Nielby;

§11. Na wyznaczonych terenach zieleni urządzo-
nej ｠ ZP, wyEączonych z zabudowy budynkami oraz 
obiektami kubaturowymi architektury ogrodowej, 
obowiązuje:

1) dla terenów zieleni ｠ ZP1, stanowiącej ogrody 
przydomowe oraz integralne czę[ci nieruchomo[ci 
mieszkaniowych ｠ MN4:

a) przeznaczenie na zieleG rekreacyjną i izolacyjną, 
w tym ogrody przydomowe,

b) nakaz nasadzeG zieleni [rednio-wysokiej (zieleG 
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szpalerowa), w linii rozgraniczającej teren ｠ ZP2, 
sEurącej ochronie akustycznej terenu.

2) dla terenów zieleni ｠ ZP2:
a) przeznaczenie na cele zieleni urządzonej o funk-

cji izolacyjnej oraz kompozycyjnej, poprzez ksztaEto-
wanie szpalerowej zieleni wysokiej w pierzei ulicy 
11 Listopada,

b) dopuszczalną realizację przej[ć pieszych,
c) zakaz umieszczania reklam.

RozdziaE III
Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajobra-

zu kulturowego

§12. 1. Ochronę [rodowiska i krajobrazu kulturo-
wego zapewnia się w szczególno[ci poprzez:

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

2) ochronę [rodowiska wodnego poprzez stoso-
wanie urządzeG zapewniających

wymagane standardy wprowadzania [cieków 
opadowych i roztopowych do [rodowiska, zgodnie 
z przepisami odrębnymi;

3) komunalne selektywne zbieranie odpadów oraz 
postępowanie zgodne z przepisami odrębnymi;

4) ochronę wyznaczonych terenów przed haEa-
sem, zgodnie z wymaganymi standardami wynikają-
cymi z przepisów o [rodowisku;

5) ochronę powierzchni ziemi na podstawie usta-
lonych standardów zabudowy, w tym wymagaG do-
tyczących powierzchni terenów biologicznie czyn-
nych;

6) ustalone zasady ksztaEtowania Eadu przestrzen-
nego;

7) wyznaczenie terenów zieleni urządzonej i izo-
lacyjnej;

8) zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących 
zawsze znacząco oddziaEywać na [rodowisko, z wy-
Eączeniem dróg publicznych;

9) zachowanie form krajobrazu doliny rzeki Nielby;
10) ochronę dziedzictwa archeologicznego.
2. Ustalenia zawarte w ust.1 pkt 1 i 2 sEurą ochro-

nie zlewni rzeki WeEny przed zanieczyszczeniem oraz 
utrzymaniu wymaganych standardów wynikających 
z przepisów o [rodowisku.

§13. 1. Zgodnie z przepisami o [rodowisku ｠ te-
reny, dla których ustalone zostaEy dopuszczalne po-
ziomy haEasu w [rodowisku, obejmują:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej ｠ MN oraz tereny zieleni urządzonej, stanowiącej 
integralne czę[ci terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej ｠ ZP1 (ogrody przydomowe), zali-
czane do rodzaju terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej;

2) tereny sportu i rekreacji ｠ US, zaliczane do ro-
dzaju terenów rekreacyjno-wypoczynkowych.

2. Wyznaczone tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, oznaczone - MN6 i MN7, zlokalizo-
wane są w obszarze o przekroczonych wymaganych 
poziomach haEasu komunikacyjnego w [rodowisku. 
WzdEur linii rozgraniczającej drogę pieszo jezdną ｠ 
KDWx ustala się nakaz nasadzenia zwartej zieleni 
[rednio-wysokiej, szpalerowej, sEurącej ochronie 
akustycznej terenu oraz morliwo[ć zastosowania 
ogrodzeG peEnych.

3. PozostaEe tereny przeznaczone pod zabudowę 
budynkami, objęte ochroną akustyczną, zlokalizo-
wane są poza obszarem o przekroczonych wyma-
ganych poziomach haEasu komunikacyjnego w [ro-
dowisku. O ile poziom haEasu komunikacyjnego na 
ul. 11 Listopada spowoduje przekroczenia wymaga-
nych poziomów ｠ w budynkach realizowanych w 
pierzei ulicy, nalery zastosować rozwiązania funk-
cjonalne, techniczne i materiaEowe pozwalające na 
ograniczenie oddziaEywania haEasu, co najmniej do 
poziomów dopuszczalnych, a dla zabudowy istnieją-
cej ｠ ekrany akustyczne wzdEur linii rozgraniczającej 
drogę wojewódzką, zapewniające wymagane stan-
dardy akustyczne.

§14. Gospodarowanie odpadami powstającymi 
na obszarze objętym planem, w tym równier prze-
mieszczanie mas ziemnych powstaEych w procesie 
inwestycyjnym, nastąpi poprzez komunalny system 
gospodarki odpadami i postępowanie zgodne z za-
sadami okre[lonymi w ｧPlanie gospodarki odpadami 
dla miasta Wągrowcaｦ i przepisami odrębnymi w 
tym zakresie.

§15. 1. Obszar objęty planem znajduje się w stre-
fie 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.

RozdziaE IV
Zasady budowy systemów infrastruktury tech-

nicznej i komunikacji

§16. 1. Na obszarze objętym planem ustala się 
następujące zasady modernizacji, rozbudowy i bu-
dowy systemów infrastruktury technicznej:

1) zbiorowe zaopatrzenie w wodę ｠ z miejskiej 
sieci wodociągowej;

2) zbiorowe odprowadzenie [cieków komunal-
nych ｠ do istniejących sieci kanalizacji sanitarnej, 
z zakazem stosowania zbiorników bezodpEywowych 
i innych lokalnych urządzeG przydomowych sEurą-
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cych odprowadzeniu [cieków bytowych;
3) zbiorowe odprowadzenie [cieków opadowych 

i roztopowych, z powierzchni uszczelnionych, w 
szczególno[ci dróg i parkingów ｠ do istniejących 
i projektowanych sieci kanalizacji deszczowej, z 
dopuszczeniem retencji powierzchniowej na wy-
znaczonych dziaEkach zabudowy mieszkaniowej, z 
zachowaniem wymagaG dotyczących ochrony [ro-
dowiska;

4) zasilanie w energię elektryczną ｠ z istniejące-
go systemu energetycznego, zgodnie z warunkami 
dostawcy;

5) zasilanie w gaz ｠ z istniejących sieci gazowni-
czych;

6) zaopatrzenie w ciepEo, z lokalnych systemów 
grzewczych, z zastosowaniem paliw i urządzeG do 
ich spalania speEniających wymogi ochrony [rodo-
wiska.

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, z 
wyEączeniem stacji bazowych telefonii komórkowej 
oraz urządzeG wiatrowych, sEurących wytwarzaniu 
energii elektrycznej.

§17. 1. Zewnętrzną obsEugę komunikacyjną te-
renu zapewnia droga wojewódzka nr 241, poprzez 
zjazd na ul. MikoEajczyka i ukEad publicznych dróg 
dojazdowych, obejmujących:

1) wyznaczone ewidencyjnie drogi dojazdowe (ul. 
W. Kowalskiego i K. Bonowskiego), oznaczenie na 
rysunku ｠ KD-D;

2) wyznaczoną w planie drogę dojazdową, sEurą-
cą obsEudze terenów ｠ MN13, MN14 ｠ zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej i terenu sportu i re-
kreacji ｠ US, oznaczenie na rysunku ｠ KD-D1; droga 
more być zrealizowana jako pieszojezdna, bez wy-
odrębniania chodnika.

2. PozostaEe tereny komunikacyjne obejmują:
1) drogę wewnętrzną ｠ KDW, sEurącą obsEudze 

dziaEek, dla których zapewnia dostęp;
2) drogę pieszo-jezdną ｠ KDWx ｠ sięgacz w cią-

gu ul. W. Kowalskiego, sEurący obsEudze terenu za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej ｠ MN6 oraz 
powiązaniu z przej[ciem pieszym, Eączącym ul. K. 
Bonowskiego;

3) przej[cia piesze, oznaczenie na rysunku ｠ 
KDWx1, w tym wymienione w pkt 2 oraz wyzna-
czony rekreacyjny ciąg pieszy wzdEur krawędzi doli-
ny rzeki Nielby, z wymaganym zagospodarowaniem 
zieleni, w tym wysokiej (zieleG szpalerowa), ksztaE-
tującej przestrzeG promenady oraz krajobraz doliny 
rzecznej.

3. Dla wyznaczonych publicznych dróg dojaz-
dowych mają zastosowanie przepisy warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi pu-
bliczne i ich usytuowanie. W pasie drogowym wy-
znaczonej drogi dojazdowej KD-D1, na przedpolu te-
renu sportu i rekreacji, nalery zlokalizować miejsca 
postojowe (parking).

RozdziaE V
Przepisy koGcowe

§18. Dla obszaru objętego planem ustala się staw-
kę 30% sEurącą naliczeniu jednorazowej opEaty z ty-
tuEu wzrostu warto[ci nieruchomo[ci, o której mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

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

§20. Zgodnie z art. 34 ust.1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, na obszarze objętym niniejszą uchwaEą 
tracą moc ustalenia uchwaEy Nr 46/99 Rady Miej-
skiej w Wągrowcu z dnia 30 wrze[nia 1999 r. w 
sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego ｧWągrowiec ｠ Wschódｦ (Dz. Urz. 
Woj. Wlkp. Nr 93 z dnia 28.12.1999 r. poz. 1666).

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(-) dr WEadysEaw Purczynski
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Na podst. art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. 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 zagospodarowania przestrzen-
nego w rejonie ul. Bonowskiego 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 2007 r. w sprawie zmiany 
studium uwarunkowaG i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Wągrowca).

Uzasadnienie
Projekt miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie ul. Bo-
nowskiego dotyczy zmiany ustaleG miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego na obsza-
rze Osiedla Wschód w Wągrowcu. Obszar objęty 
planem wskazany jest w studium uwarunkowaG i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Wągrowca jako:

1) teren zainwestowany, z zachowaniem struktu-
ry przestrzennej obszaru, ograniczeniem przeksztaE-
ceG przestrzennych i przewarającym zachowaniu 
istniejącego przeznaczenia;

2) teren o podstawowym przeznaczeniu na cele 
zabudowy mieszkaniowej;

3) teren zlokalizowany w strefie ochrony stano-
wisk archeologicznych.

Zmiana obowiązującego miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego zmienia w czę[ci 
dotychczasowe ustalenia planu w zakresie przezna-
czeG terenu, w tym zintensyfikowania istniejącej 
zabudowy mieszkalnictwa jednorodzinnego. Ustale-
nia projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego są zgodne z polityką przestrzenną 
okre[loną w studium uwarunkowaG i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca 
w zakresie przeznaczenia terenów pod zabudowę, 
ksztaEtowania Eadu przestrzennego, ochrony [rodo-
wiska przyrodniczego i kulturowego oraz zasad in-
frastruktury technicznej.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717. z pópn. zm.4) 
Rada Miejska w Wągrowcu rozstrzyga, co następu-
je:

§1. Zadania wEasne gminy z zakresu infrastruktu-
ry technicznej zapisane w miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego w rejonie ul. Bonow-
skiego w Wągrowcu dotyczą realizacji uzbrojenia 
dla nowo wyznaczonych terenów mieszkaniowych 
i obejmują:

1) sieci wodociągowe ø 100, L = 235 m;
2) sieci kanalizacji sanitarnej ø 200, L = 175 m;

3) odwodnienie wyznaczonych dróg uzupeEniają-
cych ukEad komunikacyjny ｠ 115 m.

§2. Zadania wymienione w §1 będą realizowane 
etapowo.

§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 2
do uchwaEy Nr XLI/292/2010
Rady Miejskiej w Wągrowcu

z dnia 29 kwietnia 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 XLI/292/2010
Rady Miejskiej w Wągrowcu

z dnia 29 kwietnia 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE SPOSOBU REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W REJONIE UL. BONOWSKIEGO, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRA-
STRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF WDASNYCH GMINY ORAZ O ZASADACH ICH 

FINANSOWANIA

3 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaEy ogEoszone w Dz.U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41 i Nr 141 poz. 1492, Dz.U. z 2005 r. Nr 113 poz. 954 i Nr 130 poz. 1087, 
Dz.U. z 2006 r. Nr 45 poz. 319 i Nr 225 poz. 1635, Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413.
4 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaEy ogEoszone w Dz.U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41 i Nr 141 poz. 1492, Dz.U. z 2005 r. Nr 113 poz. 954 i Nr 130 poz. 1087, 
Dz.U. z 2006 r. Nr 45 poz. 319 i Nr 225 poz. 1635, Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413.
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Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717. z pópn. zm.5) 
Rada Miejska w Wągrowcu, po rozpatrzeniu nie-
uwzględnionej przez Burmistrza Miasta Wągrowca 
uwagi do projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego rozstrzyga, co następuje:

§1. Nie uwzględnić uwagi dotyczącej przeksztaE-
cenia czę[ci terenu przeznaczonego na cele zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej na teren zielony, 
sEurący mieszkaGcom, a przede wszystkim dzieciom 
do zabaw i wypoczynku.

§2. W ustaleniach projektu miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego wyznaczono teren 
sportu i rekreacji (US), przeznaczony dla realizacji 
osiedlowego ogrodu, gdzie more być zlokalizowany 
plac zabaw dla dzieci, jak równier urządzenia spor-
tu dla mEodziery i dorosEych oraz zieleG urządzona. 
Proponowana lokalizacja w obszarze ograniczonym 
ulicami nie speEnia wymagaG komfortu i bezpieczeG-
stwa oraz jest nieuzasadniona ze względów funk-
cjonalno-przestrzennych.

ZaEącznik Nr 4
do uchwaEy Nr XLI/292/2010
Rady Miejskiej w Wągrowcu

z dnia 29 kwietnia 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE ROZPATRZENIA WNIESIONEJ UWAGI DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO 
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W REJONIE UL. BONOWSKIEGO W WĄGROWCU

5 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaEy ogEoszone w Dz.U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41 i Nr 141 poz. 1492, Dz.U. z 2005 r. Nr 113 poz. 954 i Nr 130 poz. 1087, 
Dz.U. z 2006 r. Nr 45 poz. 319 i Nr 225 poz. 1635, Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413.

Na podstawie art. 44 ust. 3, 3 a i 4 ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 
2009 r. Nr 151 poz. 1220) po uzgodnieniu z Regio-
nalnym Dyrektorem Ochrony Zrodowiska w Pozna-
niu Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1. 1. Znosi się ochronę w formie pomnika przy-
rody w odniesieniu do drzew okre[lonych w:

§1 pkt 33 - Klon jawor (Acer pseudoplatanus), 
ro[nie w m. Grodzisk Wlkp., w parku miejskim, ob-
wód pier[nicy drzewa 245 cm, wysoko[ć 19 m.

Zarządca: Urząd Miasta i Gminy Grodzisk Wlkp.
Nr rej. Wojew. 601.
§1 pkt 35 - Jesion wyniosEy (Faxinus Excelsior), 

ro[nie w m. Grodzisk Wlkp. w parku miejskim,
obwód pier[nicy drzewa na wysoko[ci 1 m wyno-

si 500 cm, wysoko[ć 20 m.
Zarządca: Urząd Miasta i Gminy Grodzisk Wlkp.
Nr rej. wojew. 603.
§1 pkt 42 - Jesion wyniosEy (Fraxinus Excelsior), 

ro[nie w m. Grodzisk Wlkp. w parku miejskim
obwód pier[nicy drzewa na wysoko[ci 1 m wyno-

si 555 cm, wysoko[ć 29 m.
Zarządca: Urząd Miasta i Gminy Grodzisk Wlkp.
Nr rej. wojew. 610

zarządzenia Nr 61/87 Wojewody PoznaGskiego z 
dnia 31 grudnia 1987 r. w sprawie pomników przy-
rody.

2. Znosi się ochronę w formie pomnika przyrody 
w odniesieniu do drzew okre[lonych w:

§1 pkt 18 ｠ Drzewo - Modrzew europejski (Larix 
decidua)- Lasówki nr dziaEki 84 a.

§1 pkt 23 ｠ Drzewo - Sosna wejmutka (Pinus 
strobus) - Grodzisk Wlkp. - park miejski

uchwaEy Nr V/34/95 Rady Miasta i Gminy w Gro-
dzisku Wlkp. z dnia 28.09.1995 w sprawie: Uzna-
nia drzew za pomniki przyrody.

§2. Wykonanie uchwaEy powierza się Burmistrzo-
wi Grodziska Wielkopolskiego.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(-) Marek Kinecki
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UCHWADA Nr XLVII/342/2010 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM

z dnia 13 maja 2010 r.

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody
 


