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Załņcznik nr 3 
do uchwały nr XII/77/2011  

Rady Miejskiej w KsiņŐu Wlkp. 
z dnia 3 paŎdziernika 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIŇCIE RADY MIEJSKIEJ W KSIŅŏU WLKP. O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W MIEJ-
SCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU WE WSI ZAWORY DZIAŁKA NR 

EWID 484, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŏŅ DO ZADAŉ WŁA-
SNYCH GMINY ORAZ ZASADNOŋCI ICH FINANSOWANIA 

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z póŎn. zm.) art. 
7 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzņdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 
1591 z póŎn. zm.) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 
z póŎn. zm. ) Rada Miejska w KsiņŐu Wlkp. rozstrzyga 
co nastňpuje: 

§ 1. 1. Sposób realizacji zapisanych w planie inwe-
stycje z zakresu infrastruktury technicznej . Zapisane 
w miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego terenu we wsi Zawory działka nr ewid. 
484 inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, 
które naleŐņ do zadaŊ własnych gminy to: 

1) Budowa fragmentu drogi, która bňdzie reali-
zowana zgodnie z przepisami prawa mate-
rialnego i finansowego w tym zakresie. 

2) Za podstawň przyjňcia realizacji wyŐej wyzna-
czonego zadania, które naleŐy do zadaŊ wła-
snych gminy stanowiń bňdņ zapisy Wielolet-
niego Programu Inwestycyjnego Gminy KsiņŐ 
Wlkp. 

3) OkreŌlenie terminów przystņpienia i zakoŊ-
czenia realizacji tych zadaŊ, ustalone bňdzie 
według kryteriów i zasad przyjňtych przy kon-

struowaniu Wieloletniego Programu Inwesty-
cyjnego Gminy KsiņŐ Wlkp. 

4) Inwestycja realizowana moŐe byń etapowo w 
zaleŐnoŌci od wielkoŌci przeznaczonych Ōrod-
ków. 

5) Uchwalenie zmiany planu miejscowego nie 
wywoła skutków zwiņzanych z wypłatņ od-
szkodowaŊ na skutek zmniejszenia wartoŌci 
nieruchomoŌci. 

2. Zasady finansowania zapisanych w planie 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
naleŐņ do zadaŊ własnych gminy, zgodnie z przepi-
sami o finansach publicznych. Finansowanie inwe-
stycji bňdzie odbywań siň poprzez: 

1) Wydatki z budŐetu gminy. 
2) Współfinansowanie Ōrodkami zewnňtrznymi , 

poprzez budŐet gminy, w ramach m. in.: 
a) Dotacji unijnych, 
b) Dotacji samorzņdu województwa, 
c) Dotacji i poŐyczek z funduszy celowych, 
d) Kredytów i poŐyczek bankowych, 
e) Innych Ōrodków zewnňtrznych. 
3) Udział inwestorów w finansowaniu w ramach 

porozumieŊ o charakterze cywilno-prawnym 
lub w formie partnerstwa publiczno-
prywatnego „PPP”. 
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UCHWAŁA NR XIV/142/11 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH 

 z dnia 24 paŎdziernika 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działki o numerze 

ewidencyjnym 80 położonej w miejscowości Popówko, gmina Oborniki 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorzņdzie gminnym (Dz. U. z 
2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 
2003r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Rada Miejska 
w Obornikach uchwala, co nastňpuje:  

§ 1. 1. Po stwierdzeniu zgodnoŌci poniŐszych usta-
leŊ ze zmianņ Studium uwarunkowaŊ i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Oborniki, zatwierdzonņ uchwałņ Nr XIV/141/11 
Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 24 paŎdzierni-
ka 2011r.w sprawie uchwalenia zmiany Studium 
uwarunkowaŊ i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Oborniki, uchwala siň miej-
scowy plan zagospodarowania przestrzennego dla 
terenu czňŌci działki o numerze ewidencyjnym 80 
połoŐonej w miejscowoŌci Popówko, gmina Obor-
niki, zwany dalej „planem”. 

2. Integralnymi czňŌciami uchwały sņ: 
a) załņcznik nr 1 – stanowiņcy czňŌń graficznņ 

zwanņ „rysunkiem planu”, opracowany w 
skali 1:1000 i zatytułowany: Miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego dla te-
renu czňŌci działki o numerze ewidencyj-
nym 80 połoŐonej w miejscowoŌci Popów-
ko, gmina Oborniki; 

b) załņcznik nr 2 – stanowiņcy rozstrzygniňcie 
Rady Miejskiej w Obornikach o sposobie 
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rozpatrzenia uwag wniesionych do projek-
tu planu; 

c) załņcznik nr 3 – stanowiņcy rozstrzygniňcie 
Rady Miejskiej w Obornikach o sposobie 
realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które naleŐņ do zadaŊ wła-
snych gminy oraz o zasadach ich finanso-
wania. 

3. Granice obszaru objňtego planem okreŌla 
rysunek planu. 

 
§ 2. Ilekroń w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) linii rozgraniczajņcej – naleŐy przez to ro-
zumień liniň rozgraniczajņcņ tereny o róŐ-
nym przeznaczeniu lub róŐnych zasadach 
zagospodarowania; 

2) powierzchni zabudowy – naleŐy przez to 
rozumień sumň powierzchni wszystkich 
budynków zlokalizowanych na działce bu-
dowlanej, mierzonņ po obrysie Ōcian ze-
wnňtrznych, bez schodów, tarasów; po-
wierzchnia zabudowy nie dotyczy terenów 
utwardzonych (w tym dojŌń, dojazdów, 
parkingów, dróg, ciņgów pieszych, pieszo-
jezdnych) oraz grobów i innych miejsc po-
chówku; 

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleŐy 
przez to rozumień liniň ograniczajņcņ ob-
szar, na którym dopuszcza siň wznoszenie 
obiektów kubaturowych; 

4) wysokoŌci zabudowy – naleŐy przez to ro-
zumień maksymalnņ wysokoŌń budynku 
lub jego czňŌci stanowiņcņ pionowy wy-
miar budynku, liczonņ od poziomu terenu 
przy najniŐej połoŐonym wejŌciu do bu-
dynku do najwyŐszej kalenicy dachu lub 
najwyŐej połoŐonej powierzchni przekrycia 
dachowego; 

5) głównej połaci dachu – naleŐy przez to ro-
zumień 60% szerokoŌci połaci dachu. 

 
§ 3. Ustala siň przeznaczenie terenu - teren cmen-
tarza, oznaczony na rysunku planu symbolem ZC. 
 
§ 4. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego ustala siň: 

1) budowň, przebudowň, rozbudowň, nadbu-
dowň, odbudowň, rozbiórkň i remont bu-
dynków z uwzglňdnieniem ustaleŊ zawar-
tych w niniejszej uchwale; 

2) lokalizowanie budynków zgodnie z nie-
przekraczalnymi liniami zabudowy okre-
Ōlonymi na rysunku planu; 

3) dopuszczenie lokalizacji grobów i innych 
miejsc pochówku, elementów małej archi-
tektury, obiektów i urzņdzeŊ infrastruktury 
technicznej poza nieprzekraczalnymi linia-
mi zabudowy, zgodnie z przepisami odrňb-
nymi. 

 
§ 5. W zakresie zasad ochrony Ōrodowiska, przyro-
dy i krajobrazu kulturowego ustala siň: 

1) przetransportowanie zbňdnych mas ziem-
nych powstajņcych w czasie realizacji in-
westycji w miejsce wskazane przez właŌci-
we słuŐby gminne lub wykorzystanie do 
nowego ukształtowania terenu w granicach 
własnej działki, zgodnie z przepisami od-
rňbnymi; 

2) w zakresie gospodarki odpadami ustala siň 
obowiņzek gromadzenia segregowanych 
odpadów w przystosowanych do tego celu 
pojemnikach usytuowanych w wyznaczo-
nych miejscach na terenie cmentarza i ich 
dalsze zagospodarowanie zgodnie z gmin-
nym planem gospodarki odpadami i prze-
pisami odrňbnymi; 

3) nakaz stosowania przy pozyskiwaniu ciepła 
dla celów grzewczych paliw i urzņdzeŊ ni-
skoemisyjnych (w tym biomasy, drewna), 
nie powodujņcych przekroczenia dopusz-
czalnej emisji zanieczyszczeŊ do atmosfery, 
zgodnie z przepisami odrňbnymi. 

 
§ 6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury współcze-
snej: dla ochrony archeologicznego dziedzictwa 
kulturowego, podczas prac ziemnych zwiņzanych z 
zabudowaniem bņdŎ zagospodarowaniem terenu, 
ustala siň obowiņzek prowadzenia badaŊ arche-
ologicznych, na które inwestor winien uzyskań 
pozwolenie właŌciwej słuŐby ochrony zabytków 
przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budo-
wň. 
 
§ 7. W zakresie granic i sposobów zagospodaro-
wania terenów lub obiektów podlegajņcych 
ochronie na podstawie przepisów odrňbnych nie 
podejmuje siň ustaleŊ. 
 
§ 8. W zakresie szczegółowych zasad i warunków 
scalania i podziałów nieruchomoŌci na podstawie 
przepisów odrňbnych nie podejmuje siň ustaleŊ. 
 
§ 9. W zakresie szczególnych warunków zagospo-
darowania terenu oraz ograniczenia w jego uŐyt-
kowaniu ustala siň: uwzglňdnienie w zagospoda-
rowaniu i zabudowie działek ograniczeŊ wynikajņ-
cych z zasiňgu stref ochronnych od urzņdzeŊ i sieci 
infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami 
odrňbnymi. 
 
§ 10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i 
budowy systemów infrastruktury technicznej i 
komunikacji, ustala siň: 

1) dojazd z dróg przylegajņcych do terenu, 
znajdujņcych siň poza granicami obszaru 
objňtego niniejszym planem; 

2) nakaz zapewnienia miejsc postojowych dla 
samochodów osobowych w granicach te-
renu objňtego niniejszym planem w liczbie 
nie mniejszej niŐ 30 miejsc, w tym nie 
mniej niŐ 2 miejsca dla pojazdów osób nie-
pełnosprawnych; 
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3) zaopatrzenie w wodň z istniejņcej i projek-
towanej sieci wodociņgowej na warunkach 
okreŌlonych przez gestora sieci; dopusz-
czenie zaopatrzenia w wodň z ujňń indywi-
dualnych; 

4) odprowadzanie Ōcieków do szczelnych 
zbiorników bezodpływowych z zapewnie-
niem ich usuwania i oczyszczania przez 
koncesjonowanych przewoŎników, zgodnie 
z przepisami odrňbnymi, docelowo do pro-
jektowanej sieci kanalizacji sanitarnej na 
warunkach uzyskanych od gestora sieci; 

5) odprowadzanie wód opadowych i rozto-
powych do gruntu bez naruszania interesu 
osób trzecich, z moŐliwoŌciņ odprowadze-
nia wód do istniejņcej i projektowanej sieci 
kanalizacji deszczowej, zgodnie z przepi-
sami odrňbnymi; 

6) zaopatrzenie w energiň elektrycznņ z istnie-
jņcej i projektowanej sieci elektroenerge-
tycznej; 

7) dopuszczenie budowy, przebudowy, roz-
budowy, rozbiórki i remontów urzņdzeŊ i 
sieci infrastruktury technicznej z zachowa-
niem obowiņzujņcych przepisów technicz-
nych i regulacji prawnych. 

 
§ 11. W zakresie sposobów i terminów tymczaso-
wego zagospodarowania urzņdzania i uŐytkowania 
terenów nie podejmuje siň ustaleŊ. 
 
§ 12. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem ZC ustala siň: 

1) zasady podziału nieruchomoŌci: 
a) naleŐy wydzieliń teren zgodnie z liniami 

rozgraniczajņcymi, okreŌlonymi na rysunku 
planu, z zastrzeŐeniem lit. b, 

b) w przypadku koniecznoŌci wydzielenia 
działek pod realizacjň placów i miejsc po-
stojowych, ciņgów pieszych, pieszo-
jezdnych, zjazdów oraz urzņdzeŊ i sieci in-
frastruktury technicznej dopuszcza siň wy-
dzielanie działek bez okreŌlania minimalnej 
powierzchni nowo wydzielanej działki; 

2) warunki zabudowy i sposób zagospodaro-
wania terenu: 

a) dopuszcza siň lokalizacjň grobów i innych 
miejsc pochowku oraz obiektów towarzy-
szņcych, w tym kaplic przedpogrzebowych, 
kostnic, budynków gospodarczych, budyn-
ków administracyjnych, placów i miejsc 
postojowych, ciņgów pieszych i pieszo-
jezdnych, urzņdzeŊ i sieci infrastruktury 
technicznej, elementów małej architektury, 

b) łņczna powierzchnia zabudowy kubaturo-
wej: nie wiňcej niŐ 300m², 

c) powierzchnia terenu biologicznie czynne-
go: nie mniej niŐ 15% powierzchni terenu, 

d) wysokoŌń zabudowy kubaturowej: 1-2 kon-
dygnacje nadziemne jednak nie wyŐej niŐ 
9,0m, za wyjņtkiem dominant architekto-
nicznych, dla których ustala siň maksymal-
nņ wysokoŌń 12,0m, 

e) dopuszcza siň kondygnacje podziemne, 
f) geometria dachów: dachy dwuspadowe o 

połaciach symetrycznie zbiegajņcych siň w 
kalenicy, dachy wielospadowe, 

g) nachylenie głównych połaci dachowych: 
do 50°, 

h) ustala siň pas zieleni izolacyjnej o szeroko-
Ōci nie mniejszej niŐ 1,0m, zgodnie z rysun-
kiem planu. 

 
§ 13. W zakresie zasad kształtowania przestrzeni 
publicznych w rozumieniu przepisów ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
nie podejmuje siň ustaleŊ. 
 
§ 14. Wykonanie uchwały powierza siň Burmi-
strzowi Obornik. 
 
§ 15. Ustala siň stawkň procentowņ jednorazowej 
opłaty za wzrost wartoŌci nieruchomoŌci w wyso-
koŌci 10%. 
 
§ 16. Uchwała wchodzi w Őycie po upływie 30 dni 
od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzňdowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

 
 Przewodniczņcy 

Rady Miejskiej  
(-) Krzysztof HetmaŊski 
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr XIV/142/11 

Rady Miejskiej w Obornikach 
z dnia 24 paŎdziernika 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIŇCIE RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU 
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU CZŇŋCI DZIAŁKI O NU-
MERZE EWIDENCYJNYM 80 POŁOŏONEJ W MIEJSCOWOŋCI POPÓWKO, GMINA OBORNIKI 
 

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

§ 1. 1. Nie wniesiono uwag do miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
czňŌci działki o numerze ewidencyjnym 80 połoŐo-
nej w miejscowoŌci Popówko, gmina Oborniki. 

2. Rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia 
uwag wniesionych do projektu ww. planu jest 
bezprzedmiotowe. 
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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); 


