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§1. W uchwale Nr XXVI/136/08 Rady Gminy S³upca z dnia
29 grudnia 2008 r. w sprawie poboru podatków w drodze
inkasa wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1) w §2 skre�la siê w ust. 1 pkt 18

2) w §2 dodaje siê ust. 4 w brzmieniu:

�4. Na terenie so³ectwa Marcewek inkasentem uprawnio-
nym do pobierania podatków jest Pani Halina �lebioda�

Poz. 1037, 1038

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
S³upca.

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

(-) Daniela Rutowska

1038

UCHWA£A Nr XXVII/200/2009 RADY MIEJSKIEJ W W¥GROWCU

z dnia12 lutego 2009 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czê�ci terenów Osiedla �Wschód�
w rejonie ul. 11 Listopada w W¹growcu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 8 marca 1990
r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
ze zm.)1, art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717
z pó�n. zm.)2 Rada Miejska w W¹growcu uchwala, co nastê-
puje:

ROZDZIA£ I

Przepisy ogólne

§1. 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla czê�ci terenów Osiedla �Wschód� w rejo-
nie ul. 11 Listopada w W¹growcu, zwany dalej planem.

2. Plan obejmuje obszar ograniczony liniami rozgrani-
czaj¹cymi ul. 11 Listopada i rzeki Nielby, granic¹ miasta
W¹growca oraz terenem PKP.

3. Granice obszaru objêtego planem, o którym mowa w
ust. 1, oznaczono graficznie na rysunku planu, zwanym dalej
rysunkiem.

4. Integralne czê�ci uchwa³y obejmuj¹:

1) rysunek planu w skali 1:1 000, stanowi¹cy za³¹cznik nr
1 do uchwa³y;

2) rozstrzygniêcie w sprawie stwierdzenia zgodno�ci miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego z

ustaleniami studium uwarunkowañ i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego miasta W¹growca, sta-
nowi¹ce za³¹cznik nr 2 uchwa³y;

3) rozstrzygniêcie o sposobie realizacji zapisanych w miej-
scowym planie zagospodarowania przestrzennego dla
czê�ci terenów Osiedla �Wschód� w rejonie ul. 11
Listopada w W¹growcu, inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy,
stanowi¹ce za³¹cznik nr 3 uchwa³y.

§2. 1. Na obszarze objêtym planem nie wystêpuj¹:

1) obszary objête ochron¹ na podstawie przepisów szcze-
gólnych, w tym tereny górnicze, nara¿one na niebezpie-
czeñstwo powodzi oraz zagro¿one osuwaniem siê mas
ziemnych;

2) tereny przestrzeni publicznej, o której mowa w przepisach
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, okre-
�lanej w studium uwarunkowañ i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gminy;

3) zabytki oraz dobra kultury wspó³czesnej.

2. Na obszarze objêtym planem nie ustala siê:

1) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzania i u¿ytkowania terenów;

2) zasad i warunków scalenia oraz ponownego podzia³u
nieruchomo�ci.
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3. Na czê�ci obszaru objêtego planem wystêpuje strefa
ochrony stanowisk archeologicznych, okre�lona na podstawie
przepisów odrêbnych.

4. Ca³y obszar objêty planem zlokalizowany jest w obsza-
rze chronionego krajobrazu �Dolina We³ny i Rynna Go³aniec-
ko - W¹growiecka� oraz w zlewni chronionej rzeki We³ny.

§3. 1. Na obszarze objêtym planem, w liniach rozgranicza-
j¹cych tereny o ró¿nym przeznaczeniu, ustala siê nastêpuj¹ce
przeznaczenie terenów:

1) tereny zabudowy us³ugowej, oznaczenie na rysunku � U;

2) tereny zabudowy us³ugowej, w tym wielkopowierzchnio-
wych obiektów handlowych o powierzchni sprzeda¿y nie-
przekraczaj¹cej 2 000 m2, oznaczenie na rysunku � UC;

3) tereny zabudowy us³ugowo - mieszkaniowej, oznaczenie
na rysunku � Um;

4) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z us³uga-
mi, oznaczenie na rysunku � MWu;

5) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z us³uga-
mi, oznaczenie na rysunku � MNu;

6) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznacze-
nie na rysunku � MW;

7) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznacze-
nie na rysunku � MN;

8) tereny urz¹dzeñ elektroenergetycznych, oznaczenie na
rysunku � E;

9) teren istniej¹cych gara¿y, oznaczenie na rysunku � KG;

10) tereny obs³ugi komunikacyjnej, obejmuj¹ce:

a) tereny dróg lokalnych, oznaczenie na rysunku � KD-L,

b) tereny dróg dojazdowych, oznaczenie na rysunku �
KD-D,

c) tereny dróg wewnêtrznych oznaczenie na rysunku �
KDW,

d) tereny dróg pieszych, oznaczenie na rysunku � Kx, w
tym pieszo - jezdnych, oznaczenie na rysunku � Kx1;

11) tereny zieleni urz¹dzonej, obejmuj¹ce:

a) tereny zieleni wewn¹trzosiedlowej i urz¹dzeñ rekre-
acyjnych, oznaczenie na rysunku � ZP/US,

b) tereny zieleni o funkcji izolacyjnej, oznaczenie na ry-
sunku � Z.

2. Tereny o tym samym przeznaczeniu, lecz ró¿nych
zasadach zagospodarowania zosta³y oznaczone dodatkowym
symbolem cyfrowym.

§4. 1. Nastêpuj¹ce tereny, okre�lone w uchwale, stanowi¹
tereny, dla których w rozumieniu przepisów o �rodowisku
ustalone zosta³y dopuszczalne poziomy ha³asu:

1) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN
1÷ MN 3);

2) dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i
zamieszkania zbiorowego (MW 1÷ MW 2 i U 3);

3) dla terenów mieszkaniowo - us³ugowych (Um, MNu 1÷2,
MWu 1÷2);

4) dla terenów rekreacyjno - wypoczynkowych (ZP/US).

2. Na obszarze objêtym planem nie lokalizuje siê obiek-
tów o wysoko�ci przekraczaj¹cej 50,0 m od poziomu terenu,
wymagaj¹cych uzyskania stosownych zgód wynikaj¹cych z
przepisów odrêbnych.

§5. 1. Na obszarze objêtym planem obowi¹zuj¹ nastêpu-
j¹ce oznaczenia graficzne, okre�lone na rysunku:

1) obowi¹zuj¹ce linie zabudowy;

2) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy;

3) miejsca wa¿ne dla kompozycji przestrzennej (akcent prze-
strzenny), wyra¿one w formie budynku i detalu architek-
tonicznym.

2. Jako obowi¹zuj¹c¹ liniê zabudowy nale¿y rozumieæ
liniê ukszta³towan¹ poprzez g³ówn¹ elewacjê budynku. Po-
miêdzy lini¹ rozgraniczaj¹c¹ drogê i obowi¹zuj¹c¹ lini¹ zabu-
dowy mog¹ znajdowaæ siê okapy, schody, zadaszenia, wyku-
sze, ryzality, jednokondygnacyjne obudowane partie wej�cio-
we do budynku.

3. Maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy do-
tycz¹ wszystkich elementów zaliczanych do kubatury brutto
budynku.

4. Z wy³¹czeniem terenów w zabudowie szeregowej lub
innej formie zabudowy zwartej (MN2, MN3, MNu2, Um) oraz
dzia³ek, które tworz¹ jedn¹ nieruchomo�æ i granice tych
dzia³ek stanowi¹ podzia³ wewnêtrzny, na pozosta³ych tere-
nach ustala siê zakaz lokalizowania zabudowy przy granicy
dzia³ki s¹siedniej.

ROZDZIA£ II

Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego

§6. 1. Ca³y obszar objêty planem stanowi rozwojow¹ jed-
nostkê struktury przestrzennej miasta o przewa¿aj¹cej funkcji
mieszkaniowo - us³ugowej. Na obszarze ca³ej jednostki wyod-
rêbnia siê strukturê przestrzenn¹ rozgraniczon¹ ulicami lokal-
nymi, stanowi¹cymi podstawowy uk³ad obs³uguj¹cy, nastê-
puj¹co:

1) po³udniowa jednostka strukturalna ograniczona ulicami:
Janowieck¹, 11 Listopada i wyznaczon¹ drog¹ KD-L1, na
obszarze której zespo³y funkcjonalne tworz¹ trzy elementy:

a) zespó³ zabudowy us³ugowej w pierzei ulicy dojazdowej
KD-D1, kszta³tuj¹cy pierzejê ul. Janowieckiej,

b) zespó³ zabudowy wielorodzinnej istniej¹cej i przewi-
dzianej do zagospodarowania,

c) zespó³ zabudowy jednorodzinnej;

2) zespó³ centralny o przewa¿aj¹cej funkcji us³ugowej, ogra-
niczony ulicami: KD-L1, ul. 11 Listopada i KD-L2 (ul.
Bartscha), tworz¹cy lokalny o�rodek us³ugowy;

3) pó³nocno - wschodnia jednostka strukturalna, ograniczona
ulicami lokalnymi KD-L1 i KD-L2 (ul. Bartscha), o przewa-
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¿aj¹cej funkcji zabudowy mieszkaniowej, z wyodrêbnie-
niem us³ug ogólnomiejskich w zakresie krótkotrwa³ego
zamieszkania (obs³uga wiod¹cej funkcji us³ugowej mia-
sta); wewnêtrzn¹ obs³ugê komunikacyjn¹ jednostki zapew-
niaj¹ wyznaczone drogi dojazdowe KD-D3 ÷ KD-D5.

2. Okre�lona w ust. 1 struktura przestrzenna s³u¿y usta-
leniu podstawowych zasad kszta³towania ³adu przestrzennego
na obszarze objêtym planem oraz powi¹zaniom funkcjonal-
nym z obszarami miasta i gminy.

§7. 1. Na obszarze objêtym planem ustala siê nastêpuj¹ce
zasady zabudowy i zagospodarowania wyznaczonych tere-
nów, s³u¿¹ce kszta³towaniu ³adu przestrzennego:

1) na terenach oznaczonych na rysunku � U � realizacjê
budynku lub zespo³u budynków po³¹czonych i stanowi¹-
cych jeden uk³ad kompozycyjny oraz stylistyczny, o funkcji
us³ugowej, z wy³¹czeniem funkcji mieszkaniowej;

2) na terenach oznaczonym na rysunku � UC � realizacjê
budynku lub zespo³u budynków o funkcji us³ugowej, z
dopuszczeniem realizacji wielkopowierzchniowych obiek-
tów handlowych o powierzchni sprzeda¿y nieprzekraczaj¹-
cej 2 000 m2;

3) na terenach oznaczonych na rysunku � Um � realizacjê, na
ka¿dej dzia³ce, jednego budynku us³ugowego (budynek
niemieszkalny), z mo¿liwo�ci¹ wydzielenia czê�ci mieszkal-
nej w budynku us³ugowym;

4) na terenach oznaczonych na rysunku MWu � budynków
mieszkalnych wielorodzinnych z dopuszczaln¹ realizacj¹
us³ug w parterze, z wy³¹czeniem us³ug gastronomii i
dzia³alno�ci rozrywkowej;

5) na terenach oznaczonych na rysunku � MNu � realizacjê
budynku mieszkalnego jednorodzinnego, z mo¿liwo�ci¹
realizacji, w kubaturze budynku � czê�ci us³ugowej o
powierzchni przekraczaj¹cej 30% powierzchni budynku;

6) na terenach oznaczonych na rysunku � MW � realizacjê
budynku lub zespo³u budynków mieszkalnych wieloro-
dzinnych;

7) na terenach oznaczonych na rysunku � MN � realizacjê, na
ka¿dej dzia³ce, jednego budynku mieszkalnego jednoro-
dzinnego, zgodnie z definicj¹ wynikaj¹c¹ z przepisów
Prawa budowlanego.

2. Na obszarze objêtym planem ustala siê obowi¹zuj¹cy
podzia³ na tereny o ró¿nym przeznaczeniu, o którym mowa w
§3 oraz zasady podzia³u wewnêtrznego wyznaczonych tere-
nów:

1) dla terenów oznaczonych na rysunku � U � nastêpuj¹co:
wszystkie tereny stanowi¹ jedn¹ dzia³kê budowlan¹, z
dopuszczalnym podzia³em terenu U3 na wyodrêbnione
funkcje, wynikaj¹ce z projektu zagospodarowania terenu w
trybie realizacji zabudowy, na podstawie przepisów bu-
dowlanych i przy zachowaniu ustaleñ dotycz¹cych para-
metrów zagospodarowania wynikaj¹cych z niniejszej
uchwa³y;

2) dla terenów oznaczonych na rysunku � UC � zgodnie z §9
dla terenów UC1 i terenu UC2 oraz dopuszczeniem podzia-
³u ka¿dego terenu UC3 na dwie dzia³ki budowlane;

3) dla terenów oznaczonych na rysunku � Um � zgodnie z
§10;

4) dla terenów oznaczonych na rysunku � MWu � zgodnie z
§11;

5) dla terenów oznaczonych na rysunku � MNu � zgodnie z
podzia³em oznaczonym na rysunku lub na podstawie
projektu zagospodarowania terenu, w trybie realizacji za-
budowy, wynikaj¹cego z przepisów budowlanych i przy
zachowaniu ustaleñ dotycz¹cych parametrów zagospoda-
rowania wynikaj¹cych z niniejszej uchwa³y;

6) dla terenów oznaczonych na rysunku � MW � na podsta-
wie jednego projektu zagospodarowania terenu, stano-
wi¹cego za³¹cznik do pozwolenia lub pozwoleñ na budowê
przy etapowej realizacji inwestycji lub w przypadku znie-
sienia wspó³w³asno�ci terenów zabudowanych; ka¿da
wydzielona dzia³ka winna spe³niaæ warunki zabudowy i
parametry zagospodarowania okre�lone w niniejszej
uchwale;

7) dla terenów oznaczonych na rysunku � MN � nastêpuj¹co:

a) tereny MN1 � wg zasady okre�lonej na rysunku i
obwi¹zuj¹cej liczby dzia³ek, na ka¿dym z wyznaczonych
terenów, zgodnej z rysunkiem;

b) tereny MN2 � wg zasady podzia³u na rysunku lub na
podstawie projektu zagospodarowania terenu, w trybie
realizacji zabudowy, wynikaj¹cego z przepisów budow-
lanych i przy zachowaniu ustaleñ dotycz¹cych parame-
trów zagospodarowania wynikaj¹cych z niniejszej
uchwa³y.

§8. Dla terenów zabudowy us³ugowej (U), o której mowa
w §3 ust. 1 pkt 1, obowi¹zuj¹ ustalenia §7 ust. 1 pkt 1, ust. 2
pkt 1 oraz §25 i nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospoda-
rowania:

1) teren U1 istniej¹cej zabudowy us³ugowej, z zastosowa-
niem:

a) zakazu przebudowy polegaj¹cego na podwy¿szeniu
istniej¹cego obiektu (zakaz nadbudowy),

b) dopuszczenie rozbudowy nieprzekraczaj¹cej 10% po-
wierzchni istniej¹cej w dniu podjêcia uchwa³y;

2) teren U2 przeznaczony do zagospodarowania w szczegól-
no�ci na cele us³ug bytowych oraz obs³ugi pojazdów
mechanicznych, z zastosowaniem:

a) realizacji jednego budynku o wysoko�ci do II kondy-
gnacji nadziemnych, ze stropodachem p³askim i wyso-
ko�ci nie wiêkszej ni¿ 8,0 m od poziomu terenu,

b) powierzchni zabudowy nieprzekraczaj¹cej 40% po-
wierzchni wyznaczonego terenu,

c) powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszej ni¿ 15%
powierzchni wyznaczonego terenu;

3) teren U3 przeznaczony do zagospodarowania na cele
us³ugowe w szczególno�ci krótkotrwa³ego zakwaterowa-
nia, us³ug gastronomii, sportu i rekreacji, z wy³¹czeniem
rekreacji konnej; dla wyznaczonego terenu obowi¹zuje:

a) wysoko�æ obiektów do III kondygnacji nadziemnych,

Poz. 1038
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b) powierzchnia zabudowy nieprzekraczaj¹ca 30% po-
wierzchni wyznaczonego terenu,

c) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza ni¿ 30%
powierzchni wyznaczonego terenu.

§9. Dla terenów zabudowy us³ugowej (UC), o której mowa
w §3 ust. 1 pkt 2, obowi¹zuj¹ ustalenia §7 ust. 1 pkt 2, ust. 2
pkt 2 oraz §25 i nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospoda-
rowania:

1) tereny UC1 i UC2 mog¹ stanowiæ trzy odrêbne nierucho-
mo�ci lub jedn¹ nieruchomo�æ, z zastosowaniem:

a) dla trzech nieruchomo�ci:

- wysoko�ci obiektów do 12,0 m od poziomu terenu,
z dopuszczeniem wyró¿nienia w czê�ci obiektu � do
15,0 m, ze stropodachem p³askim,

- powierzchni zabudowy nieprzekraczaj¹cej 50% po-
wierzchni wyznaczonego terenu, przy spe³nieniu
wymagañ dotycz¹cych miejsc postojowych i obs³u-
gi komunikacyjnej zapewniaj¹cej segregacjê ruchu
samochodów osobowych i obs³ugi zaopatrzenia,

- powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszej ni¿
15% powierzchni nieruchomo�ci,

b) dla jednej nieruchomo�ci:

- wysoko�ci obiektów do 12,0 m od poziomu terenu,
z dopuszczeniem wyró¿nienia w czê�ci obiektu � do
15,0 m, ze stropodachem p³askim,

- powierzchni zabudowy, na terenach UC1, co naj-
mniej 50% powierzchni ka¿dego wyznaczonego
terenu, lecz nieprzekraczaj¹cej 80% ka¿dego wyzna-
czonego terenu (wewnêtrzne linie rozgraniczaj¹ce
tereny UC1 i UC2 nie s¹ obowi¹zuj¹ce),

- obowi¹zkowej realizacji obiektów na obydwu tere-
nach UC1, z zastosowaniem zbli¿onych gabarytów
zabudowy i wymaganym kszta³towaniem naro¿y
ulic KD-L1 i KD-L2,

- obowi¹zku bilansowania miejsc postojowych, w
obszarze ca³ej nieruchomo�ci (tereny UC1 i teren
UC2) z wyodrêbnieniem na terenie UC2 wewnêtrz-
nego placu (parkingi, przestrzeñ piesza, zieleñ urz¹-
dzona),

- powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszej ni¿
15% powierzchni nieruchomo�ci;

2) tereny UC3 przeznaczone do zagospodarowania na cele
zabudowy us³ugowej, z zastosowaniem:

a) wysoko�ci obiektów do 9,0 m od poziomu terenu, ze
stropodachem p³askim,

b) powierzchni zabudowy nieprzekraczaj¹cej 40% ka¿de-
go wyznaczonego terenu, przy spe³nieniu wymagañ
dotycz¹cych miejsc postojowych i obs³ugi komunika-
cyjnej zapewniaj¹cej segregacjê ruchu samochodów
osobowych i obs³ugi zaopatrzenia,

c) powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszej ni¿ 15%
powierzchni nieruchomo�ci.

§10. Dla terenów zabudowy us³ugowo - mieszkaniowej
(Um), o której mowa w §3 ust. 1 pkt 3, obowi¹zuj¹ ustalenia
§7 ust. 1 pkt 3 oraz §25 i nastêpuj¹ce warunki zabudowy i
zagospodarowania:

1) podzia³ terenu na dzia³ki budowlane - mo¿e nast¹piæ
zgodnie z oznaczeniem na rysunku lub z zastosowaniem
³¹czenia dwóch do trzech wyznaczonych dzia³ek w jedn¹
nieruchomo�æ, z wymaganym kszta³towaniem naro¿y ulic
KD-L1 oraz KD-L2, zgodnie z oznaczeniem na rysunku
zasady zabudowy;

2) wysoko�æ budynków � II kondygnacje nadziemne, w zabu-
dowie szeregowej;

3) forma dachu p³askiego;

4) powierzchnia zabudowy nieprzekraczaj¹ca 50% powierzchni
nieruchomo�ci;

5) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza ni¿ 15%
nieruchomo�ci.

§11. 1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej z us³ugami (MWu), o której mowa w §3 ust. 1 pkt 4,
obowi¹zuj¹ ustalenia §7 ust. 1 pkt 4 oraz §25 i nastêpuj¹ce
warunki zabudowy i zagospodarowania:

1) teren MWu1 przeznaczony do zagospodarowania zgodnie
z okre�lonym w niniejszej uchwale przeznaczeniem, z
zastosowaniem wysoko�ci budynków III kondygnacji nad-
ziemnych, z dopuszczalnym obni¿eniem w czê�ci obiektów
do II kondygnacji nadziemnych;

2) teren MWu2 przeznaczony do zagospodarowania zgodnie
z okre�lonym w niniejszej uchwale przeznaczeniem, z
zastosowaniem wysoko�ci budynków IV kondygnacji nad-
ziemnych, z dopuszczeniem obni¿enia w czê�ci obiektów
do III kondygnacji nadziemnych;

3) realizacji na podstawie jednego projektu zagospodarowa-
nia terenu, stanowi¹cego za³¹cznik do pozwolenia lub
pozwoleñ na budowê przy etapowej realizacji inwestycji;

4) podzia³ terenu mo¿e nast¹piæ tylko w przypadku zniesienia
wspó³w³asno�ci terenów zabudowanych; ka¿da wydzielo-
na dzia³ka winna spe³niaæ ustalenia ust. 2 oraz §25.

2. Dla terenów wymienionych w ust. 1 ustala siê:

1) wska�nik zabudowy nieprzekraczaj¹cy 30% powierzchni
nieruchomo�ci;

2) powierzchniê biologicznie czynn¹ nie mniejsz¹ ni¿ 25%
nieruchomo�ci.

§12. 1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej z us³ugami (MNu), o której mowa w §3 ust. 1 pkt 5,
obowi¹zuj¹ ustalenia §7 ust. 1 pkt 5, ust. 2 pkt 5 oraz §25 i
nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospodarowania:

1) tereny MNu1 przeznaczone do zagospodarowania, z zasto-
sowaniem zabudowy wolno stoj¹cej w budynkach o wy-
soko�ci do III kondygnacji;

2) tereny MNu2 przeznaczone do zagospodarowania, z zasto-
sowaniem zabudowy zwartej w budynkach o wysoko�ci do
III kondygnacji nadziemnych, z jednorodn¹ form¹ dachów
w ka¿dym z wyznaczonych terenów (MNu2.1, MNu2.2,
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MNu2.3), z zastosowaniem zasad okre�lonych w §14 ust.
4 i 5;

3) dla terenu MNu2.3 obowi¹zuje kszta³towanie zabudowy w
pierzei ulicy KD-L1, zgodnie z oznaczeniem na rysunku.

2. Dla terenów wymienionych w ust. 1 pkt 1 ustala siê:

1) wska�nik zabudowy nieprzekraczaj¹cy 30% powierzchni
nieruchomo�ci;

2) powierzchniê biologicznie czynn¹ nie mniejsz¹ ni¿ 30%
nieruchomo�ci.

3. Dla terenów wymienionych w ust. 1 pkt 2 ustala siê:

1) wska�nik zabudowy nieprzekraczaj¹cy 40% powierzchni
nieruchomo�ci;

2) powierzchniê biologicznie czynn¹ nie mniejsz¹ ni¿ 20%
nieruchomo�ci.

§13. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej (MW), o której mowa w §3 ust. 1 pkt 6, obowi¹zuj¹
ustalenia §7 ust. 1 pkt 6, ust. 2 pkt 6 oraz §25 i nastêpuj¹ce
warunki zabudowy i zagospodarowania:

1) teren MW1 istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej, z zakazem nadbudowy oraz nieprzekraczaniem
110% powierzchni zabudowy istniej¹cej w dniu podjêcia
uchwa³y;

2) tereny MW2 przeznaczone do zagospodarowania na cele
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, z zastosowa-
niem:

a) wysoko�ci zbli¿onej do wysoko�ci budynku istniej¹ce-
go na terenie MW1 (IV kondygnacje nadziemne), z
dopuszczeniem obni¿enia w czê�ci obiektów do II lub
III kondygnacji nadziemnych,

b) wska�nika zabudowy nieprzekraczaj¹cego 30% po-
wierzchni nieruchomo�ci,

c) powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszej ni¿ 25%
nieruchomo�ci,

d) dopuszczenia realizacji us³ug w parterach budynków
nieprzekraczaj¹cej 30% powierzchni u¿ytkowej parteru,
z wy³¹czeniem us³ug gastronomii i dzia³alno�ci rozryw-
kowej.

§14. 1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej (MN), o której mowa w §3 ust. 1 pkt 7, obowi¹zuj¹
ustalenia §7 ust. 1 pkt 7, ust. 2 pkt 7 oraz §25 i nastêpuj¹ce
warunki zabudowy i zagospodarowania:

1) tereny MN1 przeznaczone do zagospodarowania w zabu-
dowie wolno stoj¹cej w budynkach o wysoko�ci do II
kondygnacji nadziemnych, z zastosowaniem jednorodnej
wysoko�ci budynków i formy dachów na ka¿dym z wyzna-
czonych terenów;

2) tereny MN2 przeznaczone do zagospodarowania w zabu-
dowie szeregowej w budynkach o wysoko�ci do III kondy-
gnacji nadziemnych, z zastosowaniem jednorodnej wyso-
ko�ci budynków i formy dachów na ka¿dym z wyznaczo-
nych terenów;

3) teren MN3 przeznaczony do zagospodarowania, z zastoso-
waniem zabudowy zwartej (atrialnej, grupowej), w budyn-
kach o wysoko�ci do II kondygnacji nadziemnych, ze
stropodachem p³askim.

2. Dla terenów wymienionych w ust. 1 pkt 1 ustala siê:

1) wska�nik zabudowy nieprzekraczaj¹cy 30% powierzchni
dzia³ki;

2) powierzchniê biologicznie czynn¹ nie mniejsz¹ ni¿ 50%
dzia³ki.

3. Dla terenów wymienionych w ust. 1 pkt 2 i 3 ustala siê:

1) wska�nik zabudowy nieprzekraczaj¹cy 30% powierzchni
dzia³ki;

2) powierzchniê biologicznie czynn¹ nie mniejsz¹ ni¿ 30%
dzia³ki.

4. Dla jednorodnej wysoko�ci budynków i formy da-
chów, o których mowa w ust. 1, ustala siê;

1) zakaz lokalizowania, na ka¿dym z wyznaczonych terenów,
budynków o ró¿nej ilo�ci kondygnacji; jako zasadê przyj-
muje siê dla wszystkich budynków tak¹ sam¹ ilo�æ kondy-
gnacji;

2) zakaz lokalizowania, na ka¿dym z wyznaczonych terenów,
budynków o formie stropodachu p³askiego i jednocze�nie
budynków z dachem stromym, bez wzglêdu na nachylenie
po³aci dachowych i wysoko�æ budynków;

3) nakaz stosowania dla budynków z dachem stromym:

a) nachylenia po³aci dachowych w budynkach dwukondy-
gnacyjnych � 35°÷ 40°,

b) nachylenia po³aci dachowych w budynkach jednokon-
dygnacyjnych � 22°÷ 25°;

4) nakaz stosowania dla budynków ze stropodachem p³a-
skim, kszta³tuj¹cych pierzejê ulicy � jednakowej wysoko�ci
elewacji (wysoko�æ �ciany), co najmniej na po³owie szero-
ko�ci ca³ej elewacji frontowej;

5) nakaz stosowania zbli¿onej szeroko�ci budynków, nieprze-
kraczaj¹cej ró¿nicy 3,0 m szeroko�ci elewacji kszta³tuj¹cej
pierzejê ulicy (elewacja frontowa);

6) nakaz stosowania zbli¿onej kolorystyki �cian zewnêtrznych
i pokrycia dachowego w wyodrêbnionych zespo³ach o tym
samym przeznaczeniu.

5. Wymagania okre�lone w ust. 4 mog¹ byæ spe³nione
poprzez zastosowanie wysoko�ci i szeroko�ci budynku oraz
formy architektonicznej i geometrii dachu wg projektu do
wielokrotnego zastosowania; ustalenie powy¿sze nie dotyczy
ca³ej bry³y budynku, lub projektu zagospodarowania wyzna-
czonego terenu w trybie realizacji zabudowy, wynikaj¹cym z
przepisów budowlanych.

§15. Dla terenów urz¹dzeñ elektroenergetycznych (E), o
których mowa w §3 ust. 1 pkt 8, ustala siê nastêpuj¹ce warunki
zabudowy i zagospodarowania:

1) realizacjê obiektów elektroenergetycznych stacji transfor-
matorowych na terenach E1,E2 i E3;
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2) zachowanie, z mo¿liwo�ci¹ modernizacji, przeniesienia
albo likwidacji istniej¹cej elektroenergetycznej stacji trans-
formatorowej na terenie E4;

3) w przypadku przeniesienia albo likwidacji, o których mowa
w pkt 2, teren oznaczony jako E4 staje siê czê�ci¹ terenu
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczonego na
rysunku � MW2;

4) dopuszczaln¹ realizacjê elektroenergetycznej stacji trans-
formatorowej na terenie U3, o ile wynikaæ to bêdzie z
warunków technicznych dostawcy.

§16. Dla terenu istniej¹cych gara¿y (KG), o którym mowa
w §3 ust. 1 pkt 9, ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy
i zagospodarowania:

1) zachowanie istniej¹cych zespo³ów gara¿y;

2) zakaz nowej zabudowy;

3) dostêpno�æ komunikacyjna w powi¹zaniu z drog¹ we-
wnêtrzn¹ KDW5.

§17. Dla terenów zieleni urz¹dzonej, o których mowa w §3
ust. 1 pkt 11, ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania:

1) na terenach zieleni wewn¹trzosiedlowej (ZP/US) dopusz-
cza siê realizacjê obiektów ma³ej architektury i urz¹dzeñ
s³u¿¹cych rekreacji (plac zabaw) oraz przej�æ pieszych
uszczelnionych;

2) na terenach zieleni o funkcji izolacyjnej, wyodrêbnia siê:

a) tereny � Z, s³u¿¹ce przede wszystkim funkcji zieleni
izolacyjnej �rednio - wysokiej, w tym nasadzeñ szpale-
rowych; na wyznaczonych terenach dopuszcza siê re-
alizacjê uszczelnionych przej�æ pieszych,

b) teren � Z1, stanowi¹cy zieleñ naturaln¹ doliny rzeki
Nielby; na wyznaczonym obszarze dopuszcza siê wy-
znaczenie ci¹gów pieszych lub pieszo - rowerowych �
rekreacyjnych, ogólnomiejskich,

c) teren � Z2, stanowi¹cy pas wy³¹czenia wzd³u¿ terenów
PKP, z zakazem grodzenia, mog¹cy stanowiæ integralne
czê�ci dzia³ek zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
(podzia³ zgodny z podzia³em terenu (MN1).

ROZDZIA£ III

Zasady ochrony �rodowiska i krajobrazu kulturowego

§18. 1. Ochronê �rodowiska i krajobrazu kulturowego
zapewnia siê poprzez:

1) uzbrojenie techniczne terenu, w tym zbiorowe zaopatrze-
nie w wodê i odbiór �cieków komunalnych i opadowych;

2) ochronê �rodowiska wodnego poprzez stosowanie urz¹-
dzeñ zapewniaj¹cych wymagane standardy wprowadza-
nia �cieków opadowych do ziemi;

3) komunaln¹ selektywn¹ gospodarkê odpadami i postêpo-
wanie zgodne z przepisami odrêbnymi;

4) ochronê zabudowy mieszkaniowej przed ha³asem, zgod-
nie z wymaganymi standardami wynikaj¹cymi z przepisów
o �rodowisku;

5) ochronê powierzchni ziemi na podstawie ustalonych stan-
dardów zabudowy, w tym wymagañ dla przestrzeni biolo-
gicznie czynnej;

6) ustalone zasady kszta³towania ³adu przestrzennego;

7) ochronê wód rzeki Nielby, poprzez ukszta³towanie po-
wierzchni terenu w sposób uniemo¿liwiaj¹cy sp³yw wód
opadowych i roztopowych w jej kierunku;

8) zachowanie form krajobrazu doliny rzeki Nielby;

9) wyznaczenie terenów zieleni urz¹dzonej, w tym izolacyj-
nej.

2. Ustalenia zawarte w ust. 1 pkt 1, 2, 7 s³u¿¹ ochronie
zlewni rzeki We³ny przed zanieczyszczeniem oraz utrzymaniu
wymaganych standardów wynikaj¹cych z przepisów o �rodo-
wisku.

§19. 1. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kultu-
rowego, prace ziemne zwi¹zane z zagospodarowaniem i za-
budowaniem terenu wymagaj¹ uzgodnienia z Wielkopolskim
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, przed uzyskaniem
pozwolenia na budowê, dla okre�lenia konieczno�ci ewentu-
alnych prac archeologicznych.

2. Na obszarze wyznaczonej strefy ochrony archeologicz-
nej obejmuj¹cej równie¿ obszar poza planem, obowi¹zuj¹
ustalenia zawarte w ust. 1; na obszarze objêtym planem nie
ustala siê form ochrony konserwatorskiej na podstawie planu
miejscowego.

ROZDZIA£ IV

Zasady budowy systemów infrastruktury technicznej
i komunikacji.

§20. 1. Obszar objêty planem znajduje siê w strefie zur-
banizowanej miasta, w tym obszarów posiadaj¹cych uzbroje-
nie techniczne w ulicach 11 Listopada i Janowieckiej.

2. Na obszarze objêtym planem uzbrojenie techniczne
znajduje siê w pasie drogowym ul. Ignacego Wegnera i na
terenach zainwestowanych.

3. Wymienione w ust. 1 i 2 istniej¹ce sieci infrastruktury
technicznej s³u¿¹ powi¹zaniom zewnêtrznym systemów uzbro-
jenia technicznego obszaru objêtego planem.

4. Zadania w³asne gminy w zakresie infrastruktury tech-
nicznej okre�la za³¹cznik nr 3 do uchwa³y.

§21. 1. Na obszarze objêtym planem ustala siê nastêpu-
j¹ce zasady infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w wodê � z miejskiej sieci wodoci¹gowej,
poprzez budowê sieci wodoci¹gowej pod³¹czonej do wo-
doci¹gu magistralnego w ul. 11 Listopada;

2) odprowadzenie �cieków komunalnych � systemem grawi-
tacyjnym do istniej¹cego kana³u sanitarnego w ul. 11
Listopada;

3) odprowadzenie �cieków opadowych i roztopowych z po-
wierzchni utwardzonych � do istniej¹cego kana³u deszczo-
wego w ul. 11 Listopada, z etapowym dopuszczeniem

Poz. 1038



— 6374 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 75

retencji powierzchniowej spe³niaj¹cej wymogi ochrony
�rodowiska wodnego przed zanieczyszczeniem, zgodnie z
przepisami odrêbnymi;

4) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z po-
wierzchni nieutwardzonych � bezpo�rednio do gruntu, z
zachowaniem wymagañ dotycz¹cych ochrony �rodowiska,
zgodnie z przepisami szczególnymi w tym zakresie;

5) zasilanie w energiê elektryczn¹ � z istniej¹cego systemu
energetycznego, poprzez wyznaczone stacje elektroener-
getyczne, zgodnie z warunkami dostawcy;

6) zaopatrzenie w gaz � poprzez budowê sieci gazowniczej
pod³¹czonej do gazoci¹gu w ul. 11 Listopada;

7) zaopatrzenie w ciep³o � po wybudowaniu kot³owni rejono-
wej przy ul. Rgielskiej, z wykorzystaniem istniej¹cej sieci
cieplnej w ul. 11 Listopada. Dopuszcza siê realizacjê lokal-
nych �róde³ ciep³a, z zastosowaniem w szczególno�ci gazu
oraz paliw i urz¹dzeñ do ich spalania spe³niaj¹cych stan-
dardy ochrony �rodowiska.

2. Na obszarze objêtym planem mog¹ byæ realizowane
wszystkie urz¹dzenia i budowle w zakresie infrastruktury
technicznej, zwi¹zane z obs³ug¹ wyznaczonych terenów, w
tym niewymienione w ust. 1 oraz s³u¿¹ce w szczególno�ci
ochronie �rodowiska.

3. O ile w wyniku prowadzonej dzia³alno�ci us³ugowej
mo¿e nast¹piæ zanieczyszczenie powierzchni utwardzonych,
wymagane jest zastosowanie urz¹dzeñ oczyszczaj¹cych �cieki
opadowe, przed ich wprowadzeniem do gruntu lub sieci
miejskich odbioru �cieków opadowych i roztopowych.

§22. Gospodarowanie odpadami, w tym niebezpiecznymi
i budowlanymi, obejmuj¹cymi równie¿ przemieszczenie mas
ziemnych powsta³ych w procesie inwestycyjnym, nast¹pi
poprzez komunalny system gospodarki odpadami i postêpo-
wanie zgodne z zasadami okre�lonymi w �Planie gospodarki
odpadami dla miasta W¹growca� oraz przepisami szczególny-
mi w tym zakresie.

§23. Uk³ad komunikacyjny obszaru objêtego planem sta-
nowi uk³ad obs³uguj¹cy, powi¹zany z uk³adem podstawowym
miasta poprzez nastêpuj¹ce zjazdy:

1) z drogi g³ównej ruchu przyspieszonego (ul. 11 Listopada
� droga wojewódzka nr 241) poprzez:

a) istniej¹cy zjazd na ul. Ignacego Wegnera (droga dojaz-
dowa KD-D1),

b) skrzy¿owanie ul. Ks. Bukowieckiego z ul. 11 Listopada
i planowan¹ drog¹ lokaln¹ KD-L1,

c) skrzy¿owanie ul. 11 Listopada z ulicami Miko³ajczyka i
Bartscha (droga lokalna KD-L2);

2) z drogi zbiorczej (ul. Janowiecka � droga powiatowa nr
1609P) poprzez zjazd na planowan¹ drogê dojazdow¹ KD-
D1 (zjazd istniej¹cy).

§24. 1. Na obszarze objêtym planem ustala siê nastêpu-
j¹ce funkcje oraz klasyfikacjê wyznaczonych dróg:

1) drogi lokalne, stanowi¹ce podstawowe drogi uk³adu ob-
s³uguj¹cego:

a) KD-L1 � droga lokalna, s³u¿¹ca powi¹zaniom ogólno-
miejskim, poprzez ul. Ks. Bukowieckiego do ul. Rzecz-
nej oraz powi¹zaniom z terenem gminy (istniej¹ca
droga na obszarach przewidzianych pod zabudowê),

b) KD-L2 � droga lokalna s³u¿¹ca powi¹zaniom wewnêtrz-
nym jednostki strukturalnej, z wyodrêbnionym placem
(skwer, parkingi) ze skrzy¿owaniem z drog¹ dojazdow¹
KD-D4;

2) drogi dojazdowe obs³uguj¹ce wyznaczone tereny:

a) KD-D1 � podstawowy uk³ad obs³uguj¹cy wyodrêb-
nion¹ jednostkê struktury przestrzennej (w czê�ci ul.
Ignacego Wegnera), zapewniaj¹cy powi¹zania z pod-
stawowym uk³adem komunikacyjnym miasta (ul. Jano-
wiecka) oraz terenem gminy,

b) KD-D2 � droga s³u¿¹ca obs³udze wyznaczonego zespo-
³u zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ze wska-
zaniem dla ruchu uspokojonego; wyznaczona droga
mo¿e byæ realizowana jako pieszo - jezdna bez wyod-
rêbniania chodników,

c) KD-D3 � droga wspomagaj¹ca obs³ugê pó³nocnej czê-
�ci wyznaczonego obszaru, zwi¹zana z ograniczeniem
zjazdów z drogi wojewódzkiej,

d) KD-D4 � droga dojazdowa w powi¹zaniu z drog¹ KD-
D3 oraz terenami gminy,

e) KD-D5 � droga s³u¿¹ca w szczególno�ci obs³udze wy-
znaczonego zespo³u zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej, ze wskazaniem dla ruchu uspokojonego;
wyznaczona droga mo¿e byæ realizowana jako pieszo
- jezdna bez wyodrêbniania chodników;

3) drogi wewnêtrzne integralnie zwi¹zane z funkcj¹ i obs³ug¹
terenów:

a) KDW1 � droga zapewniaj¹ca dostêp do terenów UC1
i UC2, w powi¹zaniu z uk³adem dróg lokalnych oraz
drogi dojazdowej KD-D3, mog¹ca stanowiæ integraln¹
czê�æ nieruchomo�ci us³ugowych, pod warunkiem, ¿e
zapewniony bêdzie dostêp publiczny dla ruchu piesze-
go i ko³owego,

b) KDW2 � droga zapewniaj¹ca obs³ugê komunikacyjn¹
terenów UC1 i UC2, z wymaganym wyodrêbnieniem
ci¹gu pieszego wzd³u¿ linii rozgraniczaj¹cej tereny Um,
s³u¿¹cego obs³udze tych terenów (elewacje frontowe
budynków us³ugowych), z wymaganym dostêpem
publicznym, o którym mowa w pkt 3 lit. a,

c) KDW3 � droga obs³uguj¹ca wyznaczone tereny Um,
s³u¿¹ca w szczególno�ci dla zaopatrzenia obiektów
us³ugowych, stanowi¹ca wspó³w³asno�æ u¿ytkowni-
ków,

d) KDW4 � droga mog¹ca stanowiæ integraln¹ czê�æ tere-
nu us³ugowego, w tym obs³ugi w zakresie miejsc
postojowych,

e) KDW5 � droga s³u¿¹ca uzupe³niaj¹cej obs³udze wyzna-
czonych terenów (U1, KG, U2 i UC3.1), dla których
mo¿e pe³niæ funkcjê drogi ewakuacyjnej, z obowi¹z-
kow¹ s³u¿ebno�ci¹ przejazdu przez teren KG (zespó³
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gara¿y) oraz teren UC3.1 (przedpole obiektu od strony
ul. Janowieckiej,

f) KDW6 � droga obs³uguj¹ca wyznaczone tereny MN1,
mog¹ca stanowiæ wspó³w³asno�æ u¿ytkowników.

2. Dla wyznaczonych dróg lokalnych i dojazdowych maj¹
zastosowanie przepisy warunków technicznych, jakim powin-
ny odpowiadaæ drogi publiczne i ich usytuowanie; wymagane
szeroko�ci pasów drogowych nie mog¹ byæ mniejsze ni¿
okre�lone wymiarowaniem na rysunku, a poszerzenie pasa
drogowego mo¿e byæ zwi¹zane z przyjêtymi zasadami zago-
spodarowania w zakresie obs³ugi komunikacyjnej obszarów
znajduj¹cych siê w linii rozgraniczaj¹cej drogê oraz winno
wynikaæ z projektu drogi. Powy¿sze ustalenie obowi¹zuje w
odniesieniu do wydzielenia drogi publicznej i nie ma zastoso-
wania do wtórnego podzia³u.

3. Dla dróg wewnêtrznych nale¿y stosowaæ szeroko�ci
jezdni nie mniejsze ni¿ 5,0 m jak dla klasy dróg dojazdowych.

§25. 1. Na ca³ym obszarze wymagane jest zapewnienie
miejsc postojowych na wyznaczonych terenach, zgodnie z
przepisami budowlanymi oraz wynikaj¹cymi z funkcji i po-
trzeb u¿ytkowników.

2. W pasach drogowych ulic nale¿y stosowaæ zasadê
wyznaczania tylko miejsc czasowego postoju; w drogach
lokalnych miejsca postojowe nie powinny powodowaæ ogra-
niczeñ w ruchu ko³owym oraz pieszym.

3. Dla terenów wyznaczonej zabudowy us³ugowej wska�-
nik miejsc postojowych nie mo¿e byæ mniejszy ni¿ 20 miejsc/
1000 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków us³ugowych. Z
wy³¹czeniem us³ug handlu mo¿liwe jest zastosowanie ni¿-
szych wska�ników, o ile w projekcie budowlanym zostanie
udokumentowane faktyczne zapotrzebowanie na miejsca
postojowe, wynikaj¹ce z zatrudnienia oraz funkcji obiektów i
rodzaju prowadzonej dzia³alno�ci.

4. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej, na ka¿dej nie-
ruchomo�ci, nale¿y zapewniæ:

1) jedno miejsce postojowe na jedno mieszkanie w zabudo-
wie wielorodzinnej i ponadto co najmniej 1 miejsce cza-
sowego postoju na 10 mieszkañ;

2) dwa miejsca postojowe na dzia³kach zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej.

Poz. 1038

ROZDZIA£ V

Przepisy koñcowe

§26. Dla obszaru objêtego planem ustala siê nastêpuj¹ce
stawki stanowi¹ce podstawê do okre�lenia op³aty z tytu³u
wzrostu warto�ci nieruchomo�ci, o której mowa w art. 36 ust.
4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym:

1) dla terenów przeznaczonych pod zabudowê - 30%;

2) dla terenów komunikacji i zieleni - 2%.

§27. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Mia-
sta W¹growca.

§28. Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na ob-
szarze objêtym niniejsz¹ uchwa³¹ trac¹ moc ustalenia uchwa³y
Nr 46/99 Rady Miejskiej w W¹growcu z dnia 30 wrze�nia 1999
r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego w rejonie �W¹growiec - Wschód� (Dz.Urz. Woj.
Wielkopolskiego Nr 93 poz. 1666, z dnia 28 grudnia 1999 r. ).

§29. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

(-) dr W³adys³aw Purczyñski

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y
og³oszone w Dz. U. z 2002r. 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 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162 poz.
1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203,
Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, Dz. U.
z 2006r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007r.
Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, Dz. U.
z 2008r. Nr 180 poz. 1111.

2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y
og³oszone w Dz. U. z 2004r. Nr 6 poz. 41 i Nr 141 poz. 1492,
Dz. U. z 2005r. Nr 113 poz. 954 i Nr 130 poz. 1087, Dz. U.
z 2006r. Nr 45 poz. 319 i Nr 225 poz. 1635 , Dz. U. z 2007r.
Nr 127 poz. 880, Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201
poz. 1237.
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Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XXVII/200/2009

Rady Miejskiej w W¹growcu
z dnia 12 lutego 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE W SPRAWIE STWIERDZENIA ZGODNO�CI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO Z USTALENIAMI STUDIUM UWARUNKOWAÑ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO MIASTA W¥GROWCA

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr
80 poz. 717, zmiana Dz.U z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz.
1492, Dz.U. z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, Dz.U.
z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, Dz.U. z 2008 r. Nr
199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413, Dz.U. z 2008
r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237.),

Rada Miejska w W¹growcu stwierdza zgodno�æ miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego dla czê�ci
terenów Osiedla �Wschód� w rejonie ul. 11 Listopada w
W¹growcu, z ustaleniami zmiany studium uwarunkowañ i
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta W¹grow-
ca (uchwa³a Nr XVI/100/2007 Rady Miejskiej w W¹growcu z
dnia 28 grudnia 2007 r. )

Uzasadnienie

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla czê�ci terenów Osiedla �Wschód� w rejonie ul. 11
Listopada w W¹growcu obejmuje obszar obowi¹zuj¹cego
planu miejscowego, wyznaczonego w studium do sporz¹dze-
nia zmiany planu, któr¹ Gmina zamierza sporz¹dziæ. Ustalenia
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go s¹ zgodne z polityk¹ przestrzenn¹ okre�lon¹ w studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta W¹growca w zakresie kszta³towania ³adu przestrzenne-
go, ochrony �rodowiska przyrodniczego i kulturowego oraz
zasad rozwoju infrastruktury technicznej.

Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr XXVII/200/2009

Rady Miejskiej w W¹growcu
z dnia 12 lutego 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE W SPRAWIE SPOSOBU REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO DLA CZÊ�CI TERENÓW OSIEDLA �WSCHÓD� W REJONIE UL.11-LISTOPADA W W¥GROWCU,

INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE¯¥ DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY
ORAZ O ZASADACH ICH FINANSOWANIA.

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr
80 poz. 717, zmiana Dz.U z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz.
1492, Dz.U. z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, Dz.U.
z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, Dz.U. z 2008 r. Nr
199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413, Dz.U. z 2008
r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237), Rada Miejska w
W¹growcu rozstrzyga, co nastêpuje:

§1. Zadania w³asne gminy z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, zapisane w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego dla czê�ci terenów osiedla Wschód w rejonie
ul.11-listopada w W¹growcu, obejmuj¹ realizacjê nastêpuj¹-
cych inwestycji:

1) sieci wodoci¹gowej o �rednicy  110 mm, d³ugo�æ
L=3810,0 m,

2) sieci kanalizacji sanitarnej o �rednicy   110 mm, d³ugo�æ
L=3440,0 m,

3) sieci kanalizacji deszczowej o �rednicy   300 mm, d³ugo�æ
L=3950,0 m.

§2. 1. Zadania wymienione w §1 bêd¹ realizowane etapo-
wo, z wyodrêbnieniem w I etapie sieci wodoci¹gowej i sieci
kanalizacji sanitarnej.

2. Docelowe odprowadzenie �cieków opadowych i rozto-
powych realizowane bêdzie sukcesywnie, zgodnie z planem
inwestycyjnym modernizacji dróg istniej¹cych oraz budowy
dróg wyznaczonych w planie.

§3. Zadania inwestycyjne, o których mowa w rozstrzy-
gniêciu, finansowane bêd¹ zgodnie z zasadami i zapisami
okre�lonymi w wieloletnich planach inwestycyjnych i finanso-
wych miasta W¹growca, wieloletnich planach rozwoju i mo-
dernizacji urz¹dzeñ wodoci¹gowych i urz¹dzeñ kanalizacyj-
nych oraz strategi¹ rozwoju miasta W¹growca.


