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UCHWADA Nr XXXII/223/2009 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU 

z	dnia	30	czerwca	2009	r.

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

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

ROZDZIAD	1
Przepisy ogólne

§1.1.	Uchwala	się	miejscowy	plan	zagospodaro-
wania	przestrzennego	miasta	Wągrowca	w	rejonie	
ul.	Bartodziejskiej,	zwany	dalej	planem.

2.	Plan	obejmuje	obszar	ograniczony	 liniami	 roz-
graniczającymi	 tereny	 zabudowy	 mieszkaniowej	
przy	 ul.	 Wodnej,	 Jeziora	 Durowskiego,	 dziaEek	 nr	
ewid.	474/4	i	531	i	drogi	publicznej	(ul.	Bartodziej-
ska).

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	
przestrzennego	z	ustaleniami	studium	uwarun-
kowaG	 i	 kierunków	 zagospodarowania	 prze-
strzennego	miasta	Wągrowca,	stanowiące	za-
Eącznik	nr	2	do	uchwaEy.

§2.1.	Na	obszarze	objętym	planem	nie	występują:
1)	 obszary	 objęte	 ochroną	 na	 podstawie	 prze-

pisów	 szczególnych,	 w	 tym	 tereny	 górnicze	
oraz	zagrorone	powodzią	i	osuwaniem	się	mas	
ziemnych;

2)	tereny	przestrzeni	publicznej,	o	której	mowa	
w	 przepisach	 o	 planowaniu	 i	 zagospodaro-
waniu	 przestrzennym,	 okre[lanej	 w	 studium	
uwarunkowaG	i	kierunków	zagospodarowania	
przestrzenne	go	gminy;

3)	zabytki	oraz	dobra	kultury	wspóEczesnej.
2.	Teren	objęty	planem	zlokalizowany	jest	na	ob-

szarze	zlewni	chronionej	rzeki	WeEny	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)	tereny	dróg	wewnętrznych,	oznaczenie	na	ry-
sunku	-	KDW;

3)	teren	przej[cia	pieszego	i	drogi	pieszo	-	jezdnej,	
oznaczenie	na	rysunku	-	Kx;

4)	tereny	zieleni	urządzonej,	stanowiące	integral-
ne	czę[ci	dziaEek	zabudowy	mieszkaniowej	jed-
norodzinnej,	oznaczenie	na	rysunku	-	Z/MN;

5)	 teren	 urządzeG	 energetyki	 i	 podziemnej	 infra-
struktury	 technicznej,	 oznaczenie	 na	 rysunku	
-	E/Ki.

2.	Tereny	zabudowy,	o	których	mowa	w	ust.	1	
pkt	1,	stanowią	teren	zabudowy	mieszkaniowej	jed-
norodzinnej,	dla	których	w	przepisach	o	[rodowisku	
ustalone	zostaEy	dopuszczalne	poziomy	haEasu.

3.	Tereny	zieleni	urządzonej,	o	których	mowa	w	
ust.	1	pkt	4,	stanowią	tereny	wyEączone	z	zabudo-
wy	budynkami	oraz	kubaturowymi	obiektami	archi-
tektury	ogrodowej.

4.	Tereny	o	tym	samym	przeznaczeniu,	lecz	rór-
nych	 zasadach	 zagospodarowania	 zostaEy	 ozna-
czone	dodatkowym	symbolem	cyfrowym,	a	w	od-
niesieniu	 do	 poszczególnych	 dziaEek,	 na	 terenach	
zabudowy	mieszkaniowej	jednorodzinnej	-	symbola-
mi	ｧmn1ｦ,	ｧmn2ｦ	i	ｧmn3ｦ.

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

1)	obowiązujące	linie	zabudowy;
2)	maksymalne	nieprzekraczalne	linie	zabudowy;
3)	wymagane	ksztaEtowanie	przewarającej	kaleni-

cy	w	budynku.
2.	 Jako	 obowiązującą	 linię	 zabudowy	nalery	 ro-

zumieć	 linię	uksztaEtowaną	poprzez	gEówną	elewa-
cję	 budynku.	Pomiędzy	 linią	 rozgraniczającą	drogę	
wewnętrzną	 (KDW1)	 i	 obowiązującą	 linią	 zabudo-
wy	 mogą	 znajdować	 się	 okapy,	 schody,	 zadasze-
nia,	wykusze,	ryzality	itp.	elementy;	pomiędzy	linią	
rozgraniczającą	drogę	powiatową	(ul.	Bartodziejska)	
a	wyznaczoną	obowiązującą	 linią	zabudowy	mogą	
znajdować	się	tylko	okapy,	ryzality	i	wykusze,	z	wy-
Eączeniem	innych	elementów,	w	tym	niezaliczanych	
do	kubatury	brutto	budynku.

3.	 Maksymalne	 nieprzekraczalne	 linie	 zabudowy	
dotyczą	wszystkich	elementów	zaliczanych	do	ku-
batury	 brutto	 budynku;	 linie	 oznaczone	 na	 terenie	
MN2	 stanowią	 równocze[nie	 wymaganą	 wspólną	
linię	dla	dwóch	sąsiednich	budynków	na	dziaEkach	
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oznaczonych	ｧmn1ｦ	i	ｧmn3ｦ.
4.	Poprzez	wymagane	ksztaEtowanie	przewarają-

cej	kalenicy	w	budynku	nalery	rozumieć	ksztaEtowa-
nie	kalenicy	oraz	przewarającej	powierzchni	poEaci	
dachowej	 budynku	 w	 stosunku	 do	 obowiązującej	
lub	 maksymalnej	 nieprzekraczalnej	 linii	 zabudowy,	
oznaczonej	 na	 rysunku;	 powyrsze	 nie	 wyklucza	
jednoczesnego	 zastosowania	 innych	 kierunków	
nachyleG	 w	 czę[ci	 elementów	 poEaci	 dachowych,	
sEurących	 ksztaEtowaniu	 formy	 architektonicznej	
budynku.

ROZDZIAD	2	
Zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu przestrzen-

nego

§5.1.	 Tereny	 zabudowy	 mieszkaniowej	 jednoro-
dzinnej	(MN),	o	których	mowa	w	§3	ust.	1	pkt	1,	
obejmują:

1)	 teren	MN1	 -	 istniejącej	 i	 nowej	 zabudowy	na	
pięciu	 dziaEkach	 budowlanych,	 w	 tym	 dwie	
dziaEki	zabudowane	(ｧmn2ｦ)	i	trzy	przeznaczo-
ne	 dla	 nowej	 zabudowy	 ksztaEtującej	 pierzeję	
ul.	Bartodziejskiej	(ｧmn1ｦ);

2)	teren	MN2	-	przeznaczony	do	nowej	zabudowy	
na	pięciu	dziaEkach	budowlanych,	ksztaEtującej	
sylwetę	zabudowy	od	strony	jeziora;

3)	teren	MN3	-	teren	przeznaczony	do	zabudowy	
na	pięciu	dziaEkach,	w	tym	ksztaEtującej	pierze-
ję	ul.	Bartodziejskiej	 (ｧmn1ｦ)	oraz	promenady	
(ｧmn3ｦ	-	sylweta	zabudowy	od	strony	Jez.	Du-
rowskiego).

2.	 Dla	 wszystkich	 dziaEek	 w	 nowej	 zabudowie	
obowiązuje,	 na	 kardej	 dziaEce,	 lokalizacja	 jednego	
budynku	oraz:	

1)	poziom	okapów	nie	wyrszy	nir	0,20	m	ponirej	
poziomu	podEogi	 drugiej	 kondygnacji	 lub	pod-
dasza	nieurytkowego;

2)	dla	budynków	sąsiadujących	 i	 lokalizowanych	
w	tej	samej	 linii	 zabudowy	 jednakowy	kolor	 i	
materiaE	pokrycia	dachowego;

3)	zakaz	wykonywania	prac	ziemnych	trwale	znie-
ksztaEcających	rzepbę	terenu	oraz	dopuszczal-
ne	wykorzystanie	mas	ziemnych	powstaEych	w	
wyniku	realizacji	zabudowy	dla	uksztaEtowania	
poziomu	 terenu	w	dostosowaniu	do	 form	 ist-
niejących	na	dziaEce.

3.	 Dla	 istniejącej	 zabudowy	 na	 terenie	 MN1	 -	
ｧmn2ｦ	ustala	się:

1)	 zachowanie	 gabarytów	 istniejącego	 budynku	
na	dziaEce	nr	ewid.	479,	bez	prawa	rozbudowy	
i	nadbudowy;

2)	 zakaz	 nadbudowy	 istniejących	 budynków	 na	
dziaEce	nr	ewid.	483/4,	z	prawem	rozbudowy	
w	poziomie	tylko	budynku	mieszkalnego.

4.	Dla	nowej	zabudowy	na	terenie	MN1	-	ｧmn1ｦ	i	
MN3	-	ｧmn1ｦ	ustala	się:

1)	wysoko[ć	 budynków	 l	 kondygnacja	 nadziem-
na	z	dachem	stromym	(poddasze	nieurytkowe)	
lub	II	kondygnacje	nadziemne,	w	tym	poddasze	

urytkowe;
2)	 symetryczne	 nachylenie	 gEównych	 poEaci	 da-

chowych	nie	mniejsze	nir	35°;
3)	poziom	podEogi	parteru	nie	wyrszy	nir	0,60	m	

od	poziomu	chodnika	w	ul:	Bartodziejskiej;
4)	obowiązek	zapewnienia	sEurebno[ci	dostępu	do	

istniejących	sieci	na	dziaEkach	ｧmn1ｦ	na	tere-
nie	MN1,	sEurących	obsEudze	zabudowy	istnie-
jącej.

5.	Dla	nowej	zabudowy	na	terenie	MN2	ustala	się	
ksztaEtowanie	sylwety	zabudowy,	z	zastosowaniem	
warunków	 odnoszących	 się	 do	 wysoko[ci	 budyn-
ków	okre[lonych	w	ust.	4	lub	-	dla	wszystkich	bu-
dynków	-	wysoko[ci	l	kondygnacji	nadziemnej	i	na-
chyleniu	poEaci	dachowych	nie	mniejszym	nir	20°	
i	nie	większym	nir	30°	oraz	następujące	warunki:

1)	wysoko[ć	budynków	nie	większa	nir	9,0	m	od	
poziomu	terenu	do	poziomu	kalenicy;

2)	 powierzchnia	 zabudowy	 nie	 większa	 nir	 140	
m2,	z	morliwo[cią	powiększenia	o	otwarty	ta-
ras;

3)	 poziom	 podEogi	 parteru	 dla	 dziaEek	 ｧmn1ｦ	 i	
ｧmn3ｦ	nie	wyrszy	nir	0,30	m	od	poziomu	te-
renu;

4)	dla	dziaEki	ｧmn2ｦ	-	poziom	podEogi	parteru	po-
winien	być	wyrszy	od	poziomu	82,7m	n.p.m.	
lecz	nie	wyrszy	nir	83,4m	n.p.m.

6.	Dla	nowej	zabudowy	na	terenie	MN3	-	na	dziaE-
kach	ｧmn2ｦ,	obowiązuje:

1)	wysoko[ć	 budynków	 l	 kondygnacja	 nadziem-
na	z	dachem	stromym	(poddasze	nieurytkowe)	
lub	II	kondygnacje	nadziemne,	w	tym	poddasze	
urytkowe;

2)	 symetryczne	 nachylenie	 gEównych	 poEaci	 da-
chowych	nie	mniejsze	nir	35°;

3)	równy	poziom	podEogi	parteru	-	83,30	m	n.p.m.;
4)	 zblirony	 wymiar	 szeroko[ci	 elewacji	 fronto-

wych,	zrórnicowany	nie	więcej	nir	o	2,0	m.
7.	 Dla	 zabudowy	 na	 terenie	 MN3	 -	 na	 dziaEce	

ｧmn3ｦ,	obowiązuje:
1)	wysoko[ć	I	kondygnacji	nadziemnej	i	nachyle-

nie	poEaci	dachowych	nie	mniejsze	nir	20°	i	nie	
i.	większe	nir	30°,	z	dopuszczeniem	wykorzy-
stania	urytkowej	czę[ci	poddasza;

2)	poziom	podEogi	parteru	nie	wyrszy	nir	0,60	m	
od	poziomu	terenu.

§6.1.	O	ile	dla	wyznaczonego	terenu	nie	okre[lo-
no	powierzchni	zabudowy	budynku,	obowiązuje	za-
stosowanie	powierzchni	zabudowy	nieprzekraczają-
cej	25%	powierzchni	dziaEki.

2.	Na	kardej	dziaEce	wymagane	jest	zachowanie,	
co	najmniej	50%	powierzchni	dziaEki	jako	biologicz-
nie	czynnej.

ROZDZIAD	III
Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajobra-

zu kulturowego

§7.1.	Ochronę	[rodowiska	zapewnia	się	poprzez:
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1)	peEne	uzbrojenie	techniczne	terenu,	w	tym	zbio-
rowe	zaopatrzenie	w	wodę,	odbiór	[cieków	ko-
munalnych	oraz	docelowy	odbiór	[cieków	opa-
dowych	i	roztopowych;

2)	 ochronę	 [rodowiska	wodnego	 poprzez	 stoso-
wanie	 urządzeG	 zapewniających	 wymagane	
standardy	wprowadzania	[cieków	opadowych	
do	ziemi;

3)	komunalny	selektywny	system	gospodarki	od-
padami	 i	 postępowanie	 zgodne	 z	 przepisami	
odrębnymi;

4)	ochronę	zabudowy	mieszkaniowej	przed	haEa-
sem,	zgodnie	z	wymaganymi	standardami	wy-
nikającymi	z	przepisów	o	[rodowisku;

5)	ustalone	w	planie	standardy	dla	zabudowy,	w	
tym	 wskapniki	 odnoszące	 się	 ksztaEtowania	
Eadu	 przestrzennego	 oraz	 wymagaG	 dla	 prze-
strzeni	biologicznie	czynnej.

2.	 O	 ile	 poziom	 haEasu	 komunikacyjnego	 na	 ul.	
Bartodziejskiej	 przekroczy	 wymagany	 poziom	 od-
dziaEywania	 na	 otoczenie	 -	 dla	 ochrony	 terenów	
zabudowy	mieszkaniowej,	w	budynkach	realizowa-
nych	w	pierzei	ulicy,	nalery	zastosować	rozwiązania	
funkcjonalne,	techniczne	i	materiaEowe	pozwalające	
na	ograniczenie	oddziaEywania	haEasu.

§8. Na	wyznaczonych	terenach	zieleni	urządzonej	
(Z/MN),	o	których	mowa	w	§3	ust.	1	pkt	4	i	ust.	3,	
obowiązuje:

1)	zakaz	zmiany	form	rzepby	terenu;
2)	 zagospodarowanie	 zieleni,	 w	 tym	 wysokiej,	

ksztaEtującej	przestrzeG	promenady	oraz	krajo-
braz	doliny	jeziornej.

§9.	Obszar	objęty	planem	znajduje	 się	w	strefie	
ochrony	 stanowisk	 archeologicznych,	 w	 związku	
z	 tym	 dla	 ochrony	 archeologicznego	 dziedzictwa	
kulturowego	wymagane	jest	przed	uzyskaniem	po-
zwolenia	 na	 budowę	 uzgadnianie	 prac	 ziemnych	
związanych	 z	 zagospodarowaniem	 lub	 zabudowa-
niem	terenu	z	Wielkopolskim	Wojewódzkim	Konser-
watorem	 Zabytków,	 w	 celu	 okre[lenia	 konieczno-
[ci	ewentualnych	prac	archeologicznych,	zgodnie	z	
przepisami	odrębnymi.

ROZDZIAD	4
Zasady modernizacji i budowy systemów infra-

struktury technicznej i komunikacji

§10.1.	 Na	 obszarze	 objętym	 planem	 ustala	 się	
następujące,	 sEurące	 ochronie	 [rodowiska,	 zasady	
infrastruktury	technicznej:

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

2)	odprowadzenie	[cieków	komunalnych	-	do	ist-
niejących	sieci	kanalizacji	sanitarnej,	z	zakazem	
stosowania	 zbiorników	bezodpEywowych	 i	 in-
nych	 urządzeG	 przydomowych	 sEurących	 od-
prowadzeniu	[cieków	bytowych;

3)	odprowadzenie	[cieków	opadowych	i	roztopo-

wych	-	docelowo	do	projektowanej	sieci	kana-
lizacji	deszczowej,	z	dopuszczeniem,	na	terenie	
dziaEek,	 retencji	 powierzchniowej	 speEniającej	
wymogi	 ochrony	 [rodowiska	 wodnego	 przed	
zanieczyszczeniem,	 zgodnie	 z	 przepisami	 od-
rębnymi;

4)	zasilanie	w	energię	elektryczną	-	z	istniejącego	
systemu	 energetycznego,	 poprzez	 planowa-
ną	stację	elektroenergetyczną	na	terenie	E/Ki,	
zgodnie	z	warunkami	dostawcy;

5)	 zaopatrzenie	w	ciepEo,	 z	 lokalnych	systemów	
grzewczych,	z	zastosowaniem	paliw	i	urządzeG	
do	ich	spalania	speEniających	wymogi	ochrony	
[rodowiska,	z	zakazem	stosowania	kotEów	wę-
glowych.

2.	Dla	wyznaczonego	terenu	urządzeG	energetyki	
i	podziemnej	infrastruktury	technicznej	(E/Ki)	ustala	
się:

1)	zachowanie	istniejącej	podziemnej	sieci	kanali-
zacji	sanitarnej;

2)	realizację	transformatorowej	stacji	elektroener-
getycznej,	 zlokalizowanej	 w	 niezbędnej	 odle-
gEo[ci	od	linii	rozgraniczających	drogi,	umorli-
wiającej	 zachowanie	warunków	budowlanych	
oraz	wymagany	dostęp	eksploatacyjny	do	ist-
niejących	i	projektowanych	sieci	podziemnych;

3)	dopuszczalny	podziaE	terenu	na	dwie	dziaEki,	z	
zachowaniem	wzajemnych	sEurebno[ci	dostę-
pu	eksploatacyjnego	i	z	przeznaczeniem	na:

a)	teren	urządzeG	energetyki	-	E,
b)	pas	istniejącej	infrastruktury	technicznej	-	Ki.

3.	 Istniejące	 uzbrojenie	 techniczne	 w	 ul.	 Barto-
dziejskiej	zapewnia	obsEugę	terenu	objętego	planem	
w	zakresie	zaopatrzenia	w	wodę,	energię	elektrycz-
ną	oraz	odbiór	[cieków,	z	wymaganym	uzbrojeniem	
w	drogach	wewnętrznych	KDW1	 i	KDW2	 (przyEą-
cza	dla	realizowanej	zabudowy),	w	związku	z	tym	
nie	rozstrzyga	się	o	sposobie	realizacji	zapisanych	w	
miejscowym	 planie	 zagospodarowania	 przestrzen-
nego	 -	 zadaG	 z	 zakresu	 infrastruktury	 technicznej,	
które	nalerą	do	 zadaG	wEasnych	gminy	oraz	 zasa-
dach	ich	finansowania.

§11.	 Zagospodarowanie	 odpadów,	 w	 tym	 nie-
bezpiecznych	 i	 budowlanych	 oraz	 mas	 ziemnych	
powstaEych	 w	 procesie	 inwestycyjnym,	 nastąpi	
poprzez	 komunalny	 system	 gospodarki	 odpadami	
i	postępowanie	zgodne	z	zasadami	okre[lonymi	w	
ｧPlanie	gospodarki	odpadami	dla	miasta	Wągrowcaｦ	
i	przepisami	szczególnymi	w	tym	zakresie.

§12.1.	Zewnętrzną	obsEugę	komunikacyjną	terenu	
zapewnia	droga	powiatowa	nr	1489P	(ul.	Bartodziej-
ska),	z	wymaganymi	zjazdami	na	drogi	wewnętrzne	
KDW1	i	KDW2	oraz	wyznaczone	dziaEki	budowlane,	
zgodnie	z	oznaczeniem	na	rysunku.

2.	ObsEugę	wewnętrzną	terenu	zapewniają:
1)	droga	wewnętrzna	-	KDW1,	stanowiąca	wspóE-

wEasno[ć	 urytkowników	 dziaEek,	 dla	 których	
zapewnia	dostęp	do	drogi	publicznej	oraz	mor-
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liwo[ć	realizacji	podziemnego	uzbrojenia	tech-
niczne	go;

2)	droga	wewnętrzna	-	KDW2,	stanowiąca	wspóE-
wEasno[ć	 urytkowników	 dziaEek,	 dla	 których	
za	pewnia	dostęp	do	drogi	publicznej	oraz	mor-
liwo[ć	realizacji	podziemnego	uzbrojenia	tech-
niczne	go,	z	wymaganą	sEurebno[cią	dostępu	
do	urządzeG	energetyki	na	terenie	E/Ki;

3)	przej[cie	piesze	-	Kx,	wydzielone	dla	ruchu	pie-
szego	-	ogólnodostępne	w	powiązaniu	z	drogą	
wewnętrzną	KDW1	oraz	promenadą	-	Kx1	nad	
Jez.	Durowskim.

3.	Promenada	-	Kx1	stanowi	drogę	pieszo	-	jezd-
ną	 (droga	 pieszo	 -	 rowerowa),	 ogólnodostępną,	 o	
funkcji	 rekreacyjnej,	 z	 zielenią	 urządzoną	 -	 objętą	
Lokalnym	Programem	Rewitalizacji	Obszarów	Miej-
skich	dla	miasta	Wągrowca	(Podobszar	5	-	Jezioro	
Durowskie).

4.	Ogrodzenia	dziaEek,	dla	których	drogi	wewnętrz-
ne	KDW1	i	KDW2	zapewniają	wjazd	na	dziaEkę,	mu-
szą	być	zrealizowane	w	odlegEo[ci	od	linii	rozgrani-
czającej	drogę	zapewniającej	prawidEowy	zjazd	oraz	
miejsce	postojowe	na	przedpolu	ogrodzonej	dziaEki	
mieszkaniowej;	miejsce	postojowe	nie	more	zajmo-
wać	pasów	ruchu	dróg	wewnętrznych.

ROZDZIAD	5
Przepisy koGcowe

§13.	 Dla	 obszaru	 objętego	 planem	 ustala	 się	
stawkę	30%	sEurącą	naliczeniu	jednorazowej	opEaty	
z	 tytuEu	wzrostu	warto[ci	 nieruchomo[ci,	 o	 której	
mowa	 w	 art.	 36	 ust.	 4	 ustawy	 z	 dnia	 27	 marca	
2003	 r.	 o	 planowaniu	 i	 zagospodarowaniu	 prze-
strzennym.

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

§15.	Zgodnie	z	art.	34	ust.	1	ustawy	z	dnia	27	
marca	 2003	 r.	 o	 planowaniu	 i	 zagospodarowa-
niu	 przestrzennym,	 na	 obszarze	 objętym	 niniejszą	
uchwaEą	tracą	moc	ustalenia	uchwaEy	Nr	22/2002	
Rady	Miejskiej	w	Wągrowcu	z	dnia	19	grudnia	2002	
r.	w	sprawie	zmiany	miejscowego	planu	ogólnego	
zagospodarowania	przestrzennego	miasta	Wągrow-
ca	w	rejonie	ul.	Bartodziejskiej	(Dz.	Urz.	Woj.	Wlkp.	
Nr	48	z	dnia	26	marca	2003	r.	poz.	908).

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

Przewodniczący	
Rady	Miejskiej

(-) dr WEadysEaw PurczyGski

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),
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.	z2008	r.	Nr	199	poz.	1227,	Nr	201	poz.	1237,	Nr	220	poz.	1413).
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ZaEącznik	Nr	2
do	uchwaEy	Nr	XXXII/223/2009

Rady	Miejskiej	w	Wągrowcu	
z	dnia	30	czerwca	2009	r.

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

ROWANIA	PRZESTRZENNEGO	MIASTA	WĄGROWCA

Na	podst.	art.	20	ust.	1	ustawy	z	dnia	27	mar-
ca	2003	r.	o	planowaniu	i	zagospodarowaniu	prze-
strzenny,	(Dz.U.	Nr	80	poz.	717.	z	pópn.	zm.3)	Rada	
Miejska	 w	 Wągrowcu	 stwierdza	 zgodno[ć	 miej-
scowego	 planu	 zagospodarowania	 przestrzennego	
miasta	 Wągrowca	 w	 rejonie	 ul.	 Bartodziejskiej,	 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.	
Bartodziejskiej	 dotyczy	 zmiany	ustaleG	miejscowe-
go	planu	zagospodarowania	przestrzennego	miasta	
Wągrowca,	wskazanej	w	studium	jako	wymaganej	
zmiany	miejscowego	planu	zagospodarowania	prze-
strzennego	na	podstawie	dokonanej	 oceny	aktual-
no[ci.	Ustalenia	projektu	miejscowego	planu	zago-
spodarowania	przestrzennego	są	zgodne	z	polityką	
przestrzenną	okre[loną	w	studium	uwarunkowaG	 i	
kierunków	 zagospodarowania	 przestrzennego	 mia-
sta	 Wągrowca	 w	 zakresie	 przeznaczenia	 terenów	
pod	zabudowę,	ksztaEtowania	Eadu	przestrzennego,	
ochrony	 [rodowiska	 przyrodniczego	 i	 kulturowego	
oraz	zasad	infrastruktury	technicznej.

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.


