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Załņcznik nr 3 
do uchwały nr XIV/142/11 

Rady Miejskiej w Obornikach 
z dnia 24 paŎdziernika 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIŇCIE RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH 
W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU CZŇŋCI DZIAŁKI 
O NUMERZE EWIDENCYJNYM 80 POŁOŏONEJ W MIEJSCOWOŋCI POPÓWKO, GMINA OBORNIKI, INWE-
STYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŏŅ DO ZADAŉ WŁASNYCH ORAZ 
O ZASADACH ICH FINANSOWANIA

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) 
Rada Miejska w Obornikach rozstrzyga co nastňpuje:  

§ 1. Sposób realizacji zapisanych w planie miejsco-
wym inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej: 

1. Zadania w zakresie infrastruktury technicznej 
prowadziń bňdņ właŌciwe przedsiňbiorstwa, w kom-
petencji których leŐy rozwój sieci: wodociņgowej, 
kanalizacji sanitarnej, energetycznej, gazociņgowej, 
zgodnie z ustaleniami planu miejscowego oraz na 
podstawie przepisów odrňbnych. 

2. Zadania w zakresie gospodarki odpadami re-
alizowane bňdņ zgodnie z ustaleniami planu miej-
scowego, a takŐe zgodnie z planem gospodarki od-
padami oraz na podstawie przepisów odrňbnych. 

 
§ 2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 
okreŌlone w planie miejscowym, nie zostały zaliczo-
ne do zadaŊ własnych gminy, a ich realizacja nie 
stanowi obciņŐenia dla budŐetu Gminy Oborniki. 
Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej odbywań siň bňdzie poprzez inwestorów. 
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UCHWAŁA NR XII/72/2011 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU 

 z dnia 27 paŎdziernika 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie ul. Kolejowej 

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

Rozdział I 
Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Uchwala siň miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Wņgrowca w rejonie 
ul. Kolejowej, zwany dalej planem. 

2. Plan obejmuje obszar ograniczony liniami 
rozgraniczajņcymi ulic Kolejowej i Wojska Polskie-
go oraz działek nr ewid. 1814, 1815/2, 1826/1, 
1829/21, 1829/12, 1829/15 i 1829/6. 

3. Granice obszaru objňtego planem ozna-
czono graficznie na rysunku planu, zwanym dalej 
rysunkiem. 

4. Integralne czňŌci uchwały obejmujņ: 
1) rysunek planu w skali 1 : 1000, stanowiņcy 

załņcznik nr 1 do uchwały; 
2) rozstrzygniňcie w sprawie stwierdzenia 

zgodnoŌci miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Wņgrowca 
w rejonie ul. Kolejowej z ustaleniami stu-
dium uwarunkowaŊ i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego miasta Wņ-

growca, stanowiņce załņcznik nr 2 do 
uchwały; 

3) rozstrzygniňcie w sprawie sposobu realiza-
cji, zapisanych w miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego miasta Wņ-
growca w rejonie ul. Kolejowej, inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które 
naleŐņ do zadaŊ własnych gminy oraz 
o zasadach ich finansowania, stanowiņce 
załņcznik nr 3 do uchwały; 

4) rozstrzygniňcie w sprawie rozpatrzenia 
uwag do projektu miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego miasta 
Wņgrowca w rejonie ul. Kolejowej, stano-
wiņce załņcznik nr 4 do uchwały. 

 
§ 2. 1. Na obszarze objňtym planem nie wystňpujņ 
obszary objňte ochronņ na podstawie przepisów 
szczególnych, w tym tereny górnicze oraz zagro-
Őone powodziņ i osuwaniem siň mas ziemnych. 

2. Na obszarze objňtym planem wystňpuje: 
1) teren przestrzeni publicznej, o której mowa 

w przepisach o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym, okreŌlony w stu-
dium uwarunkowaŊ i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego miasta Wņ-
growca; 

2) obszar historycznego układu urbanistycz-
nego miasta Wņgrowca, wpisany do reje-
stru zabytków (Nr 436/Wlkp/A); 
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3) zabytki, obejmujņce: 
a) budynek nr 21 przy ul. Kolejowej (d. Mle-

czarnia), 
b) budynek nr 27 przy ul. Kolejowej. 

3. Teren objňty planem zlokalizowany jest na 
obszarze chronionego krajobrazu „Dolina Wełny i 
Rynna Gołaniecko − Wņgrowiecka” oraz w strefie 
ochrony stanowisk archeologicznych na obszarze 
historycznego układu urbanistycznego miasta 
Wņgrowca. 

4. Na obszarze objňtym planem nie ustala 
siň: 

1) sposobów i terminów tymczasowego za-
gospodarowania, urzņdzania i uŐytkowania 
terenów; 

2) szczegółowych zasad i warunków scalenia 
oraz ponownego podziału nieruchomoŌci 
objňtych planem; 

3) szczególnych warunków zagospodarowa-
nia terenów oraz ograniczenia w ich uŐyt-
kowaniu. 

   
§ 3. 1. Na obszarze objňtym planem, ustala siň 
nastňpujņce przeznaczenie terenów: 

1) teren istniejņcej zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej z wbudowanymi usługami, 
oznaczenie na rysunku – MW; 

2) tereny zabudowy usługowej istniejņcej i 
planowanej do zabudowy, oznaczenie na 
rysunku – U; 

3) tereny dróg wewnňtrznych, oznaczenie na 
rysunku – KDW. 

2. Na obszarze objňtym planem, zachowuje 
siň dotychczasowe funkcje usługowe; w odniesie-
niu do zmiany funkcji, w tym realizowanych no-
wych lokali usługowych – usługi winny dotyczyń 
tylko usług konsumpcyjnych, zlokalizowanych w 
obiekcie, w szczególnoŌci handlu, usług bytowych, 
prowadzenia biur itp. funkcji. 

3. Tereny o tym samym przeznaczeniu, lecz 
róŐnych zasadach zagospodarowania zostały 
oznaczone dodatkowym symbolem cyfrowym. 

 
§ 4. 1. Na obszarze objňtym planem obowiņzujņ 
nastňpujņce oznaczenia graficzne: 

1) linie rozgraniczajņce tereny o róŐnym prze-
znaczeniu lub róŐnych zasadach zagospo-
darowania; 

2) obowiņzujņce linie zabudowy; 
3) maksymalne nieprzekraczalne linie zabu-

dowy; 
4) zabudowa przy granicy terenów o róŐnych 

zasadach zagospodarowania; 
5) obiekty objňte formņ ochrony zabytków na 

podstawie ustaleŊ miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego; 

6) zasada obsługi komunikacyjnej, jako do-
stňp do drogi publicznej. 

2. Obowiņzujņce linie zabudowy kształtujņ 
pierzeje ulic Wojska Polskiego i Kolejowej, w li-
niach rozgraniczajņcych pasy drogowe. Poza wy-
znaczonņ liniņ zabudowy nie mogņ znajdowań siň 

Őadne elementy przyziemia, w tym niezaliczane do 
kubatury brutto budynku schody i pochylnie. Na 
wyŐszych kondygnacjach mogņ znajdowań siň 
istniejņce wykusze, detale architektoniczne, okapy 
itp. elementy. 

3. Maksymalne nieprzekraczalne linie zabu-
dowy dotyczņ wszystkich elementów zaliczanych 
do kubatury brutto budynku, z zastrzeŐeniem ust. 
4. 

4. Dla budynku zlokalizowanego na terenie 
U1.1 i U1.2 ustala siň zakaz lokalizowania schodów 
i pochylni poza wyznaczonymi liniami. W pasie 
drogi KDW1 dopuszcza siň realizacjň nadwieszenia 
wyŐszych kondygnacji w budynku na terenie U.1.1, 
o wysiňgu nieprzekraczajņcym 1,20 m, z zachowa-
niem wysokoŌci przejazdu bramowego, zgodnie z 
wymaganiami technicznymi. 

 
Rozdział II 

Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

§ 5. Dla wyznaczonego terenu istniejņcej zabudo-
wy mieszkaniowej wielorodzinnej z wbudowanymi 
usługami (MW), o którym mowa w §3 ust. 1 pkt 1, 
ustala siň: 

1) nakaz zachowania gabarytów budynku w 
obowiņzujņcych liniach zabudowy, kształtu-
jņcych pierzeje ulic; 

2) zakaz zmiany formy architektonicznej oraz 
historycznego wystroju elewacji; 

3) dopuszczalnņ rozbudowň elementów bu-
dynku tylko od strony dziedziŊca we-
wnňtrznego, o ile rozbudowa bňdzie doty-
czyń elementów niezaliczanych do kubatu-
ry budynku, takich jak schody, pochylnie, 
zadaszenia, ocieplenie Ōcian osłonowych; 

4) nastňpujņce wskaŎniki zabudowy i zago-
spodarowania terenu: a) powierzchnia za-
budowy nieprzekraczajņca 65% powierzch-
ni działki, w tym powierzchnia budynku 
mieszkalnego i gospodarczych, z zachowa-
niem istniejņcego jednokondygnacyjnego 
budynku garaŐu, 

b) powierzchnia terenu biologicznie czynnego 
nie mniejsza niŐ 25% powierzchni działki, 

c) miejsca postojowe w iloŌci 1 miejsce/1 
mieszkanie i 1miejsce/1 lokal uŐytkowy. 

 
§ 6. 1. Wyznaczone tereny zabudowy usługowej 
(U), o których mowa w §3 ust. 1 pkt 2 – planowane 
do zabudowy i zagospodarowania, obejmujņ: 

1) tereny zabudowy usługowej na obszarze 
jednej nieruchomoŌci, obejmujņce wyod-
rňbnione tereny oznaczone na rysunku – 
U1.1 – 3, na których ustala siň realizacjň 
jednego budynku usługowego o zróŐnico-
wanej wysokoŌci III – I kondygnacji nad-
ziemnych, z dopuszczeniem realizacji 
mieszkaŊ na terenach U1.1 i U1.2, w obiek-
cie kwalifikowanym jako budynek nie-
mieszkalny, w którym powierzchnia uŐyt-
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kowa mieszkaŊ nie moŐe przekraczań 50% 
powierzchni uŐytkowej całego budynku, 

2) teren zabudowy usługowej, oznaczenie na 
rysunku – U3. 

2. Tereny istniejņcej zabudowy usługowej 
obejmujņ: 

1) teren istniejņcej zabudowy usługowej w 
budynku kwalifikowanym jako budynek 
niemieszkalny, zgodnie z ustaleniami ust. 1 
pkt 1, oznaczenie na rysunku – U2.1; 

2) teren istniejņcej zabudowy usługowej w 
jednym budynku, oznaczenie na rysunku – 
U2.2; 

3) teren istniejņcej zabudowy usługowej w 
zespole budynków (3 zabudowane działki 
ewidencyjne), oznaczenie na rysunku – 
U2.3; 

4) teren zabudowy usługowej, stanowiņcy in-
tegralnņ czňŌń sņsiedniej nieruchomoŌci 
(obszar poza planem), z zakazem zabudo-
wy, oznaczenie na rysunku – U4. 

 
§ 7. 1. Na terenach zabudowy usługowej, o których 
mowa w §6 ust.1 pkt 1, ustala siň dla: 

1) terenu U1.1 – zastosowanie: 
a) ustaleŊ §4 ust. 2 – 4, 
b) obowiņzujņcej realizacji, co najmniej 80% 

elewacji budynku kształtujņcego pierzejň 
ul. Kolejowej w wyznaczonej obowiņzujņcej 
linii zabudowy, z dopuszczalnym cofniň-
ciem linii zabudowy w parterze – dla partii 
wejŌciowych do budynku, 

c) wysokoŌci elewacji kształtujņcej pierzejň ul. 
Kolejowej równej wysokoŌci gzymsu koro-
nujņcego budynku nr 27 oraz formy dachu 
jak w budynku nr 27, w tym III kondygnacji 
nadziemnych i poziomu podłogi parteru jak 
w budynku nr 27, 

d) podziałów poziomych elewacji, nawiņzujņ-
cych do budynku nr 27, 

e) w kondygnacji przyziemia detalu boniowa-
nia, nawiņzujņcego do elewacji budynku nr 
27; 

2) terenu U1.2 – zastosowanie: 
a) ustaleŊ §4 ust. 3 – 4, 
b) wysokoŌci budynku nieprzekraczajņcej 7,5 

m od poziomu terenu U1.1, w tym do II 
kondygnacji nadziemnych, 

c) formy architektonicznej i dachu jak na te-
renie U1.1, stanowiņcej jednorodnņ formň 
architektonicznņ realizowanego obiektu; 

3) terenu U1.3 – zastosowanie: 
a) ustaleŊ §4 ust. 3 – 4, 
b) wysokoŌci budynku i formy dachu – jak w 

budynku na terenie U2.3, w tym I kondy-
gnacji nadziemnej; 

4) terenów U1.1, U1.2, U1.3 – zastosowanie: 
a) powierzchni zabudowy nieprzekraczajņcej 

90% powierzchni terenu nieruchomoŌci, 
b) zabudowy przy granicy terenów o róŐnych 

zasadach zagospodarowania, zgodnie z 
oznaczeniem na rysunku; 

c) powierzchni terenu biologicznie czynnego 
nie mniejszej niŐ 15% powierzchni terenu 
nieruchomoŌci, 

d) realizacji miejsc postojowych w iloŌci, co 
najmniej 1 miejsce/1 mieszkanie i 2 miej-
sca/100 m² powierzchni uŐytkowej lokali 
usługowych – w kondygnacji podziemnej 
obiektu. 

2. Dla terenu zabudowy usługowej (U3), o 
którym mowa w §6 ust.1 pkt 2, ustala siň: 

1) nakaz rozbiórki istniejņcych budynków, 
zgodnie z oznaczeniem na rysunku; 

2) dopuszczalnņ rozbudowň istniejņcego bu-
dynku lub nowej zabudowy na terenie 
ograniczonym maksymalnymi nieprzekra-
czalnymi liniami zabudowy; 

3) dopuszczalnej zabudowy przy granicy tere-
nów o róŐnych zasadach zagospodarowa-
nia, zgodnie z oznaczeniem na rysunku; 

4) powierzchniň zabudowy nieprzekraczajņcņ 
90% terenu ograniczonego maksymalnymi 
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy; 

5) powierzchniň terenu biologicznie czynnego 
nie mniejszņ niŐ 10% wyznaczonego tere-
nu, 

6) wysokoŌń budynku nieprzekraczajņcņ wy-
sokoŌci budynku istniejņcego, a w przy-
padku rozbiórki i nowej zabudowy – wyso-
koŌci nieprzekraczajņcej 7,5 m od poziomu 
terenu, z formņ dachu dwuspadowego o 
nachyleniu połaci nie mniejszym niŐ 15°, 

7) realizacji co najmniej 3 miejsc postojo-
wych/100m² powierzchni uŐytkowej budyn-
ku – na terenie nieruchomoŌci. 

 
§ 8. 1. Na terenach zabudowy usługowej, o których 
mowa w §6 ust. 2 pkt 1 – 4, ustala siň: 

1) teren U2.1 – zabudowany jednym budyn-
kiem, z zastosowaniem: 

a) zakazu zmiany gabarytów istniejņcego bu-
dynku oraz geometrii dachu, 

b) zakazu rozbudowy, 
c) dowolnej powierzchni terenu biologicznie 

czynnego, 
d) zabudowy przy granicy terenów o róŐnych 

zasadach zagospodarowania, zgodnie z 
oznaczeniem na rysunku; 

2) teren U2.2 – zabudowany jednym budyn-
kiem, z zastosowaniem: 

a) zakazu nadbudowy istniejņcego budynku, 
b) dopuszczalnego zachowania istniejņcej 

powierzchni zabudowy, w nieprzekraczal-
nych liniach zabudowy, 

c) w przypadku rozbiórki budynku i nowej za-
budowy – powierzchni zabudowy nieprze-
kraczajņcej 50% powierzchni działki oraz 
wysokoŌci nieprzekraczajņcej wysokoŌci 
okapu w budynku nr 21, z dachem dwu-
spadowym o nachyleniu połaci dachowych 
nie mniejszym niŐ 15°, 

d) dowolnej powierzchni terenu biologicznie 
czynnego, 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 331 – 32848 – Poz. 5596 
 

e) zabudowy przy granicy terenów o róŐnych 
zasadach zagospodarowania, zgodnie z 
oznaczeniem na rysunku; 

3) teren U2.3 – zabudowany zespołem bu-
dynków, z zastosowaniem: 

a) zakazu nadbudowy i rozbudowy istniejņ-
cych budynków, 

b) dopuszczalnego zachowania istniejņcej 
powierzchni zabudowy (100% powierzchni 
zabudowanej wyznaczonych działek ewi-
dencyjnych), 

c) dowolnej powierzchni terenu biologicznie 
czynnego, 

d) zabudowy przy granicy terenów o róŐnych 
zasadach zagospodarowania, zgodnie z 
oznaczeniem na rysunku; 

4) teren U4, stanowiņcy integralnņ czňŌń sņ-
siedniej nieruchomoŌci, o którym mowa w 
§6 ust. 2 pkt 4, przeznaczony na cele obsłu-
gi komunikacyjnej działki zabudowanej po-
za obszarem planu. 

2. Dla terenów U2.1 – U2.3, o których mowa 
w ust. 1 pkt 1 – 3, obsługň komunikacyjnņ, w tym 
miejsca postojowe w iloŌci 1 miejsce/1 mieszkanie 
i 1 miejsce/1 lokal uŐytkowy, zapewnia wyznaczo-
na droga wewnňtrzna KDW2, zgodnie z istniejņ-
cym stanem zagospodarowania. 

 
Rozdział III 

Zasady ochrony środowiska i krajobrazu 

kulturowego 

§ 9. 1. Ochronň Ōrodowiska i krajobrazu kulturo-
wego zapewnia siň w szczególnoŌci poprzez: 

1) uzbrojenie techniczne całego terenu objň-
tego planem, w tym zbiorowe zaopatrzenie 
w wodň oraz odbiór Ōcieków bytowych, 
zgodnie z ustaleniami § 13 ust. 1; 

2) ochronň Ōrodowiska poprzez stosowanie 
urzņdzeŊ zapewniajņcych wymagane stan-
dardy wprowadzania wód opadowych i 
roztopowych do Ōrodowiska, zgodnie z 
przepisami Prawa wodnego; 

3) wskazanie terenów podlegajņcych ochro-
nie akustycznej oraz nakaz zastosowania 
rozwiņzaŊ gwarantujņcych dotrzymanie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w Ōro-
dowisku; 

4) ustalone zasady kształtowania ładu prze-
strzennego; 

5) ograniczenie oddziaływania na Ōrodowisko, 
w zwiņzku ustaleniami §3 ust. 2, odnoszņ-
cymi siň do funkcji nowo realizowanych 
przedsiňwziňń; 

6) ochronň krajobrazu kulturowego, w tym 
ochronň dziedzictwa archeologicznego; 

7) stosowanie zasad gospodarowania odpa-
dami zgodnie z ustaleniami §11. 

2. Z wyłņczeniem inwestycji celu publiczne-
go, na obszarze objňtym planem, ustala siň zakaz 
realizacji przedsiňwziňń zawsze oraz potencjalnie 
znaczņco oddziaływujņcych na Ōrodowisko. 

§ 10. Zgodnie z przepisami o Ōrodowisku – tereny, 
dla których ustalone zostały dopuszczalne pozio-
my hałasu w Ōrodowisku, obejmujņ teren istniejņ-
cej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z 
wbudowanymi usługami (MW) oraz tereny zabu-
dowy usługowej z dopuszczeniem realizacji miesz-
kaŊ (U1.1, U1.2 i U2.1.), które zalicza siň do rodzaju 
terenów mieszkaniowo-usługowych. 
 
§ 11. Gospodarowanie odpadami powstajņcymi na 
obszarze objňtym planem nastņpi poprzez komu-
nalny system gospodarki odpadami i postňpowa-
nie zgodne z zasadami okreŌlonymi w „Planie 
gospodarki odpadami dla miasta Wņgrowca” i 
przepisami odrňbnymi w tym zakresie. 
 
§ 12. 1. Obszar planu objňty jest ochronņ zabyt-
ków, obejmujņcņ strefň ochrony stanowisk arche-
ologicznych i historyczny układ urbanistyczny 
miasta Wņgrowca, o którym mowa w §2 ust. 2 pkt 
2. 

2. Na obszarze wpisanym do rejestru zabyt-
ków, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami oraz Prawa bu-
dowlanego, wszelkie zmiany w zabudowie wyma-
gajņ uzyskania pozwolenia Wielkopolskiego Wo-
jewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

3. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa 
kulturowego na obszarze, o którym mowa w ust.1, 
obowiņzuje: 

1) prowadzenie badaŊ archeologicznych pod-
czas realizacji inwestycji zwiņzanych 
z zabudowaniem i zagospodarowaniem te-
renu, a wymagajņcych prac ziemnych; 

2) uzyskanie przed pozwoleniem na budowň 
stosownego pozwolenia na prowadzenie 
badaŊ archeologicznych, zgodnie 
z przepisami ustawy o ochronie zabytków i 
opiece nad zabytkami. 

4. Budynki nr 21 i 27 przy ul. Kolejowej objňte 
sņ ochronņ zabytków, zgodnie z ustaleniami §5 pkt 
1-3 i §8 ust. 1 pkt 1. 

 
Rozdział IV 

Zasady budowy systemów infrastruktury 
technicznej i komunikacji. 

§ 13. 1. Na obszarze objňtym planem ustala siň 
nastňpujņce zasady modernizacji, rozbudowy i 
budowy systemów infrastruktury technicznej: 

1) zbiorowe zaopatrzenie w wodň – z miej-
skiej sieci wodociņgowej; 

2) zbiorowe odprowadzenie Ōcieków byto-
wych – do istniejņcych sieci kanalizacji sa-
nitarnej; 

3) zbiorowe odprowadzenie wód opadowych i 
roztopowych, z budynków oraz z po-
wierzchni uszczelnionych dróg i parkingów 
– do istniejņcych sieci kanalizacji deszczo-
wej; 
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4) zasilanie w energiň elektrycznņ – z istniejņ-
cego systemu energetycznego, zgodnie z 
warunkami dostawcy; 

5) zasilanie w gaz – z istniejņcych sieci ga-
zowniczych; 

6) zaopatrzenie w ciepło, z lokalnych syste-
mów grzewczych, z zastosowaniem paliw i 
urzņdzeŊ do ich spalania spełniajņcych 
wymogi ochrony Ōrodowiska, z zakazem 
stosowania kotłów wňglowych; 

7) obsługa telekomunikacyjna – poprzez wy-
korzystanie istniejņcych systemów oraz re-
alizacjň innych urzņdzeŊ łņcznoŌci publicz-
nej. 

2. Istniejņca infrastruktura techniczna na ob-
szarze objňtym planem zapewnia obsługň wszyst-
kich wyznaczonych terenów. Wykonanie trwałej 
nawierzchni na drodze wewnňtrznej (KDW1), o 
której mowa w §14 ust. 2 pkt 1, wymaga realizacji 
kanalizacji deszczowej, w powiņzaniu z istniejņcņ 
sieciņ miejskņ poza obszarem planu. 

3. Na obszarze objňtym planem mogņ byń 
realizowane wszystkie urzņdzenia i budowle pod-
ziemne w zakresie infrastruktury technicznej, zwiņ-
zane z obsługņ wyznaczonych terenów, z zakazem 
realizacji budowli nadziemnych wolno stojņcych; 
ustalenie powyŐsze nie dotyczy elektroenergetycz-
nych stacji transformatorowych – wbudowanych 
lub kontenerowych; wymienione stacje nie mogņ 
byń realizowane w pierzei ul. Kolejowej. 

 
§ 14. 1. Zewnňtrznņ obsługň komunikacyjnņ terenu 
zapewnia ul. Kolejowa, w klasie technicznej drogi 
głównej, poprzez istniejņce zjazdy, zgodnie z ozna-
czeniem na rysunku. 

2. Obsługň wewnňtrznņ zapewniajņ drogi 
obejmujņce: 

1) miejskņ drogň wewnňtrznņ – KDW1, słuŐņ-
cņ obsłudze terenów MW, U1.1, U1.2, U1.3, 
U3 i U4 oraz nieruchomoŌci poza obszarem 
planu, w szczególnoŌci zabudowy zlokali-
zowanej w pierzei ul. Wojska Polskiego; 

wyznaczona droga stanowi równieŐ ciņg 
pieszy łņczņcy ul. Kolejowņ z Rynkiem; 

2) drogň wewnňtrznņ – KDW2, słuŐņcņ obsłu-
dze terenów U2.1 – U2.3 na obszarze objň-
tym planem oraz obiektów poza obszarem 
planu, dla których zapewnia dostňp do 
drogi publicznej, z zastosowaniem ustaleŊ 
§8 ust. 2. 

3. Wszystkie drogi wewnňtrzne, o których 
mowa w ust. 2, mogņ stanowiń drogi pieszo-
jezdne, bez wyodrňbniania chodnika. Parametry 
dróg okreŌlajņ ewidencyjne linie rozgraniczajņce. 

 
Rozdział V 

Przepisy końcowe 

§ 15. Dla obszaru objňtego planem ustala siň 
stawkň 30% słuŐņcņ naliczeniu jednorazowej opła-
ty z tytułu wzrostu wartoŌci nieruchomoŌci, o któ-
rej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym. 
 
§ 16. Wykonanie uchwały powierza siň Burmi-
strzowi Miasta Wņgrowca. 
 
§ 17. Zgodnie z art. 34 ust.1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, na obszarze objňtym niniejszņ uchwałņ 
tracņ moc ustalenia uchwały Nr 15/99 Rady Miej-
skiej w Wņgrowcu z dnia 26 marca 1999 r. w spra-
wie zmiany miejscowego planu ogólnego zago-
spodarowania przestrzennego miasta Wņgrowca 
w rejonie ul. Wojska Polskiego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 
Nr 54 z dnia 03.08.1999 r. poz. 1140). 
 
§ 18. Uchwała wchodzi w Őycie po upływie 30 dni 
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Wo-
jewództwa Wielkopolskiego. 
 

Przewodniczņcy  
Rady Miejskiej 

(-) dr Władysław PurczyŊski 
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