UCHWAŁA NR XXXIII/224/2017
RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU
z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca „Wągrowiec –
Taszarowo”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 446 z późn. zm.i1)), art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), Rada Miejska w Wągrowcu uchwala, co następuje:
Rozdział 1.
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca „Wągrowiec Taszarowo”.
2. Obszar planu obejmuje teren w rejonie drogi wojewódzkiej nr 241, ograniczony liniami
rozgraniczającymi ulic: 11 Listopada, Wierzbowej, Taszarowo i Marcinkowo.
3. Na rysunku planu, zwanym dalej rysunkiem, obszar objęty planem ogranicza linearne oznaczenie
graficzne.
4. Integralne części uchwały stanowią:
1) rysunek w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;
2) rozstrzygnięcie w sprawie stwierdzenia o nienaruszeniu, w projekcie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Wągrowca „Wągrowiec - Taszarowo”, ustaleń studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały;
3) rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego miasta Wągrowca „Wągrowiec - Taszarowo”, inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik
nr 3 do uchwały;
4) rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Wągrowca „Wągrowiec - Taszarowo”, stanowiące załącznik nr 4 do uchwały.
§ 2. 1. Na obszarze objętym planem nie występują:
1) tereny górnicze oraz obszary osuwania się mas ziemnych;
2) obszary szczególnego zagrożenia powodzią;
3) tereny przestrzeni publicznej, o której mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, określonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Wągrowca;
4) tereny wymagające przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, o których mowa
w art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
5) tereny objęte ochroną środowiska i dziedzictwa kulturowego, w tym stref ochrony stanowisk
archeologicznych oraz zabytki i dobra kultury współczesnej.

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, poz.1948, Dz. U.
z 2017 r. poz.730 i poz. 935
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2. Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Wągrowca, na obszarze objętym planem, nie lokalizuje się obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży
powyżej 2000 m², o których mowa w art.15 ust.3a i ust.3b ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.
§ 3. 1. Na obszarze planu ustala się następujące przeznaczenie terenów, oznaczone na rysunku symbolem
literowym:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – MN1 i MN2;
2) tereny zabudowy usługowej – U1 ÷ U4;
3) tereny zabudowy usługowej oraz obiektów produkcyjnych, składów i magazynów – UP1 ÷ UP6;
4) tereny zieleni urządzonej osłonowej – ZPm – integralne części terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej;
5) tereny zieleni urządzonej osłonowej – ZPu – integralne części terenów zabudowy usługowej i terenów
zabudowy usługowej oraz obiektów produkcyjnych, składów i magazynów;
6) tereny wewnętrznych dróg układu obsługującego – KDW1 i KDW2;
7) drogi wewnętrzne – pieszo-rowerowe – KDW-R1 ÷ KDW-R3;
8) tereny infrastruktury technicznej – Ki;
9) tereny infrastruktury energetyki – E;
10) teren drogi publicznej – KD, stanowiący fragment istniejącego pasa drogowego skrzyżowania
ul. Taszarowo i Wierzbowej.
2. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, o której mowa w ust.1 pkt 1, zalicza się
do terenów, dla których w przepisach Prawa ochrony środowiska ustalone zostały dopuszczalne poziomy
hałasu w środowisku.
§ 4. 1. Na obszarze objętym planem wyznacza się następujące obowiązujące oznaczenia graficzne:
1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
2) obowiązujące linie zabudowy;
3) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy.
2. Obowiązująca linia zabudowy dotyczy pierzei zabudowy kształtujących układ przestrzenny
wyznaczonych terenów oraz wszystkich elementów zaliczanych do kubatury brutto budynku. Na każdej działce
budowlanej, dla realizacji budynków ustala się usytuowanie, co najmniej 50% szerokości elewacji budynku
w wyznaczonej obowiązującej linii zabudowy. Pomiędzy obowiązującą linią zabudowy a rozgraniczeniem
wyznaczonego terenu nie lokalizuje się elementów niezaliczanych do kubatury budynku.
3. W przypadku wyznaczenia obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy w pasie wolnym od
zabudowy w przebiegu linii napowietrznych SN-15kV, o którym mowa w ust. 5 pkt.1, nie lokalizuje się
zabudowy, o ile nie nastąpi usunięcie kolizji umożliwiające lokalizowanie obiektów budowlanych.
4. Maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy dotyczą wszystkich budynków lokalizowanych
na działce, w tym ich elementów zaliczanych do kubatury brutto budynku i niezaliczanych do kubatury
budynku.
5. Na rysunku, o którym mowa w §1 ust. 4 pkt 1, określono graficznie pozostałe oznaczenia informacyjne:
1) pas wolny od zabudowy w przebiegu linii napowietrznych SN-15kV;
2) napowietrzne linie energetyczne 15kV;
3) napowietrzne linie energetyczne, przeznaczone do likwidacji;
4) nasadzenia szpalerowe;
5) zasady obsługi komunikacyjnej;
6) integralne części nieruchomości, zgodne ze stanem własności;
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7) akcent architektoniczny.
§ 5. Wyznaczony pas wolny od zabudowy w przebiegu linii napowietrznych SN-15kV, o którym mowa
w §4 ust.5 pkt 1, stanowi strefę ograniczającą lokalizację obiektów budowlanych pod liniami napowietrznymi
oraz dopuszcza możliwość przebudowy urządzeń elektroenergetycznych uwarunkowanej możliwością
przebudowy urządzeń elektroenergetycznych w wyniku usunięcia kolizji i wykonania nowych przyłączeń do
sieci energetycznej, zgodnie z przepisami odrębnymi.
§ 6. 1. Na obszarze planu, dla terenów przeznaczonych do zagospodarowania i zabudowy – określono
minimalną i maksymalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy
w odniesieniu do powierzchni działek budowlanych, z uwzględnieniem funkcji i przeznaczenia terenów,
o których mowa w ust. 2.
2. Intensywność całkowitej zabudowy na terenach przeznaczonych do zabudowy należy rozumieć
następująco:
1) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – MN jako powierzchnię zabudowy wszystkich
nadziemnych kondygnacji budynków, zlokalizowanych na działce budowlanej, mierzoną po ich
zewnętrznym obrysie;
2) dla terenów zabudowy usługowej – U i zabudowy usługowej oraz obiektów produkcyjnych, składów
i magazynów – UP jako powierzchnię wszystkich budynków zlokalizowanych na działce budowlanej,
mierzoną po zewnętrznym obrysie kondygnacji znajdujących się na poziomie terenu, zaliczanych do
kubatury brutto budynku.
§ 7. 1. W przypadku podziału nieruchomości, na wydzielonych działkach budowlanych zachowuje się
ograniczenie terenu obowiązującymi i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, określone na rysunku planu,
z zastosowaniem ustaleń §4 ust. 2 i ust. 3.
2. Na nowych działkach obiekty budowlane lokalizuje się, co najmniej 6.0 m od granicy sąsiedniej działki
budowlanej.
3. Oznaczone na rysunku planu maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy przy granicy działek
sąsiednich, określają dopuszczalną zabudowę przy granicy działki sąsiedniej.
Rozdział 2.
Zasady ochrony środowiska, kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz ładu przestrzennego
§ 8. Dla ochrony środowiska ustala się:
1) zastosowanie określonych w uchwale rozwiązań w zakresie gospodarki wodnościekowej i zaopatrzenia
w ciepło;
2) wymagania odnoszące się do przestrzeni zabudowanej, w tym terenów biologicznie czynnych
oraz ochrony akustycznej;
3) na terenach zabudowy usługowej i usługowej oraz obiektów produkcyjnych, składów i magazynów – zakaz
realizacji zabudowy mieszkaniowej oraz usług, dla których w przepisach ochrony środowiska określone
zostały dopuszczalne poziomy hałasu;
4) tereny zieleni urządzonej, wyłączone z zabudowy budynkami, pełniące funkcje estetyczne i osłonowe;
5) gospodarowanie odpadami, w tym niebezpiecznymi, zgodne z przepisami o odpadach oraz zasadami
określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
§ 9. 1. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej obejmują tereny oznaczone MN1 i MN2.
Na wyznaczonych terenach ustala się realizację, na każdej działce dwóch budynków: mieszkalnego
i gospodarczego, gospodarczo-garażowego lub garażu.
2. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – MN1 ustala się:
1) zakaz nadbudowy istniejących budynków mieszkalnych;
2) intensywność zabudowy, z zastosowaniem ustaleń §6 ust.2 pkt 1: – minimalną – 0,45 i maksymalną – 0,55
w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, z wyłączeniem działek nr ewid. 3829 i 3835, dla których
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ustala się intensywność zabudowy: minimalną 0,30 i maksymalną – 0,35 w odniesieniu do działki
budowlanej;
3) maksymalną wysokość budynków:
a) mieszkalnych – 10,0 m od poziomu terenu,
b) gospodarczych – 4,50 m od poziomu terenu;
4) formę dachów płaskich;
5) na terenie ograniczonym nieprzekraczalnymi
przy granicy działek sąsiadujących;

liniami

zabudowy

–

dopuszczalną

zabudowę

6) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki
budowlanej – 30%;
7) minimalną liczbę miejsc do parkowania, z obowiązkiem lokalizowania ich na działce – nie mniejszą niż
1 miejsce postojowe/mieszkanie, a dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z przepisami
odrębnymi.
3. Dla terenu MN2 istniejącej i planowanej zabudowy, z dopuszczalnym wydzieleniem nowych działek
budowlanych o minimalnej powierzchni 900 m², ustala się:
1) intensywność zabudowy: minimalną – 0,25 i maksymalną – 0,55 w odniesieniu do powierzchni działki
budowlanej, z zastosowaniem ustaleń §6 ust.2 pkt 1;
2) maksymalną wysokość budynków:
a) mieszkalnych dwukondygnacyjnych – 10,0 m od poziomu terenu,
b) gospodarczych – 4,50 m od poziomu terenu;
3) formę dachów płaskich;
4) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki
budowlanej – 50%;
5) minimalną liczbę miejsc do parkowania, z obowiązkiem lokalizowania ich na działce – nie mniejszą niż
2 miejsca postojowe/mieszkanie, a dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z przepisami
odrębnymi.
§ 10. 1. Tereny zabudowy usługowej obejmują wyznaczone tereny U1 ÷ U4, o przeważającej funkcji usług
ogólnomiejskich
i specjalistycznych,
z wyłączeniem
usług
wytwórczych
oraz
wymienionych
w §8 pkt 3.
2. Dla terenu zabudowy usługowej – U1 ustala się:
1) podstawowe przeznaczenie terenu dla usług handlu, z wyłączeniem usług wytwórczych
oraz obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m², o których mowa w §2 ust. 2;
2) zabudowę budynkami w granicach oznaczonych obowiązującą i maksymalnymi nieprzekraczalnymi
liniami zabudowy;
3) obsługę komunikacyjną z ul. Wierzbowej oraz wewnętrznej drogi KDW1;
4) układ przestrzenny zabudowy budynkami, z zastosowaniem funkcjonalnych form kształtowania przestrzeni
wolnych od zabudowy, tworzących ogólnomiejski ośrodek usługowy;
5) intensywność zabudowy: minimalną – 0,30 i maksymalną – 0,50 w odniesieniu do powierzchni działki
budowlanej, z zastosowaniem ustaleń §6 ust.2 pkt 2;
6) maksymalną wysokość budynków − 15,0 m, z zastosowaniem zróżnicowanej wysokości w formie
architektonicznej budynków i wyróżnieniem naroża ulic Wierzbowej i 11 Listopada jako akcentu
architektoniczno-urbanistycznego obszaru objętego planem;
7) dowolną formę dachów, spójną dla całego układu przestrzennego, o którym mowa w pkt. 4 i pkt.6;
8) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki
budowlanej – 10%;
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9) minimalną liczbę miejsc do parkowania – 2 miejsca postojowe, na każdą rozpoczętą powierzchnię – 40 m²
powierzchni lokali użytkowych, zlokalizowanych na działce budowlanej, a dla pojazdów zaopatrzonych
w kartę parkingową zgodnie z przepisami odrębnymi.
3. Dla terenu zabudowy usługowej – U2 ustala się:
1) przeznaczenie terenu dla zabudowy usługowej, z wyłączeniem usług wytwórczych oraz obiektów
handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m², o których mowa w §2 ust.2;
2) zabudowę budynkami w granicach oznaczonych nieprzekraczalnymi liniami zabudowy i obowiązującą
linią zabudowy;
3) obsługę komunikacyjną z drogi wewnętrznej KDW1, zapewniającej dostęp do drogi publicznej;
4) intensywność zabudowy: minimalną – 0,10 i maksymalną – 0,30 w odniesieniu do powierzchni działki
budowlanej, z zastosowaniem ustaleń §6 ust.2 pkt 2;
5) maksymalną wysokość budynków − 12,0 m;
6) formę dachów płaskich;
7) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki
budowlanej – 10%;
8) minimalną liczbę miejsc do parkowania – 1 miejsce postojowe na każdą rozpoczętą powierzchnię – 50 m²
powierzchni lokali użytkowych, z obowiązkiem lokalizowania ich na działce budowlanej, a dla pojazdów
zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z przepisami odrębnymi.
4. Dla terenu zabudowy usługowej – U3 ustala się:
1) przeznaczenie terenu dla zabudowy usługowej, z wyłączeniem usług wytwórczych oraz obiektów
handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m², o których mowa w §2 ust. 2;
2) zabudowę budynkami w granicach oznaczonych maksymalnymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;
3) obsługę komunikacyjną z drogi gminnej – ul. Taszarowo;
4) intensywność zabudowy: minimalną – 0,20 i maksymalną – 0,50 w odniesieniu do powierzchni działki
budowlanej, z zastosowaniem ustaleń §6 ust.2 pkt 2;
5) maksymalną wysokość budynków − 12,0 m;
6) formę dachów płaskich;
7) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki
budowlanej – 10%;
8) minimalną liczbę miejsc do parkowania – 1 miejsce postojowe na każdą rozpoczętą powierzchnię – 50 m²
powierzchni lokali użytkowych, z obowiązkiem lokalizowania ich na działce budowlanej, a dla pojazdów
zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z przepisami odrębnymi.
5. Dla terenu zabudowy usługowej – U4 ustala się:
1) przeznaczenie terenu dla zabudowy usługowej, z wyłączeniem usług wytwórczych oraz obiektów
handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m², o których mowa w §2 ust.2;
2) zabudowę budynkami w granicach oznaczonych obowiązującą linią zabudowy i nieprzekraczalnymi
liniami zabudowy, uwarunkowaną usunięciem kolizji z napowietrzną linią elektroenergetyczną SN 15kV;
3) obsługę komunikacyjną z drogi wewnętrznej KDW2, zapewniającej dostęp do drogi publicznej poprzez
zjazd z drogi wojewódzkiej nr 241;
4) intensywność zabudowy: minimalną – 0,30 i maksymalną – 0,50 w odniesieniu do powierzchni działki
budowlanej, z zastosowaniem ustaleń §6 ust.2 pkt 2;
5) maksymalną wysokość budynków − 12,0 m;
6) formę dachów płaskich;
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7) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki
budowlanej – 10%;
8) minimalną liczbę miejsc do parkowania – 1 miejsce postojowe na każdą rozpoczętą powierzchnię – 50 m²
powierzchni lokali użytkowych, z obowiązkiem lokalizowania ich na działce budowlanej, a dla pojazdów
zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z przepisami odrębnymi.
§ 11. 1. Tereny zabudowy usługowej oraz obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, obejmują
tereny oznaczone UP1 ÷ UP6, dla których mają zastosowanie zakazy, o których mowa w §8 pkt 3
oraz podstawowe przeznaczenie dla działalności produkcyjnej, w tym zabudowy: produkcyjnej, produkcyjno usługowej oraz uzupełniającej zabudowy usługowej.
2. Dla terenu zabudowy – UP1 ustala się:
1) zabudowę budynkami w granicach oznaczonych obowiązującą i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,
z obsługą komunikacyjną poprzez istniejący zjazd z drogi wojewódzkiej nr 241, z zagospodarowanym
przedpolem zabudowy, w tym miejsc parkingowych;
2) intensywność zabudowy: minimalną – 0,15 i maksymalną – 0,25 w odniesieniu do powierzchni działki
budowlanej, z zastosowaniem §6 ust.2 pkt 2;
3) maksymalną wysokość budynków − 12,0 m;
4) formę dachów płaskich;
5) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki
budowlanej – 10%;
6) minimalną liczbę miejsc do parkowania – 1 miejsce postojowe na każdą rozpoczętą powierzchnię – 50 m²
powierzchni lokali użytkowych, z obowiązkiem lokalizowania ich na działce budowlanej, a dla pojazdów
zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z przepisami odrębnymi.
3. Dla terenów zabudowy – UP2 i UP3 ustala się:
1) zabudowę budynkami, w granicach oznaczonych obowiązującymi i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,
w przypadku przebudowy sieci napowietrznych;
2) obsługę komunikacyjną z drogi wewnętrznej KDW2, zapewniającej dostęp do drogi publicznej poprzez
zjazd z drogi wojewódzkiej nr 241;
3) dopuszczalne wydzielenie nowych działek budowlanych o minimalnej powierzchni – 3000 m²;
4) intensywność zabudowy: minimalną – 0,30 i maksymalną – 0,50 w odniesieniu do powierzchni działki
budowlanej, z zastosowaniem ustaleń §6 ust.2 pkt 2;
5) maksymalną wysokość zabudowy dla budynków – 12,0 m od poziomu terenu i formę stropodachów
płaskich; ustalona wysokość nie dotyczy budowli, z zastrzeżeniem dla budowli o wysokości 50,0 m
i wyższej od terenu, dla których wymagane są uzgodnienia wynikające z przepisów odrębnych;
6) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki
budowlanej – 10%;
7) wyłączenie z zabudowy i nasadzeń zieleni wysokiej wyznaczonego pasa wolnego od zabudowy
w przebiegu linii napowietrznych SN-15kV, w przypadku zachowania sieci napowietrznych,
z zastosowaniem ustaleń §4 ust.3;
8) minimalną liczbę miejsc do parkowania, z obowiązkiem lokalizowania ich na wyznaczonych działkach
budowlanych – nie mniejszą niż 1 miejsce parkingowe na każdą rozpoczętą powierzchnię – 100 m²
powierzchni użytkowej obiektu, a dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z przepisami
odrębnymi.
4. Dla terenu zabudowy – UP4 ustala się:
1) zabudowę budynkami w granicach oznaczonych nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, w tym
dopuszczalną zabudową przy granicy działki sąsiedniej, uwarunkowaną likwidacją napowietrznej linii SN
15kV;
2) obsługę komunikacyjną poprzez zjazdy z ul. Marcinkowo i Taszarowo;
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3) intensywność zabudowy: minimalną – 0,30 i maksymalną – 0,55 w odniesieniu do powierzchni działki
budowlanej, z zastosowaniem ustaleń §6 ust.2 pkt 2;
4) maksymalną wysokość zabudowy dla budynków – 15,0 m od poziomu terenu i formę stropodachów
płaskich;
5) minimalną liczbę miejsc do parkowania, z obowiązkiem lokalizowania ich na wyznaczonych działkach
budowlanych – nie mniejszą niż 1 miejsce parkingowe na każdą rozpoczętą powierzchnię – 100 m²
powierzchni użytkowej obiektu, a dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z przepisami
odrębnymi.
5. Dla terenu zabudowy – UP5, obejmującego dwie nieruchomości ustala się:
1) zabudowę
budynkami
w granicach
oznaczonych
nieprzekraczalnymi
liniami
zabudowy
oraz dopuszczalną zabudową przy granicy działki sąsiedniej i wymaganą likwidacją napowietrznej linii
elektroenergetycznej SN 15kV;
2) obsługę komunikacyjną poprzez zjazd na dz. nr ewid. 3884/3 z ul. Taszarowo i na działkę nr ewid 3884/4
z ul. Marcinkowo;
3) intensywność zabudowy: minimalną – 0,20 i maksymalną – 0,40 w odniesieniu do powierzchni działki
budowlanej, z zastosowaniem ustaleń §6 ust.2 pkt 2;
4) maksymalną wysokość zabudowy dla budynków – 12,0 m od poziomu terenu i formę stropodachów
płaskich;
5) minimalną liczbę miejsc do parkowania, z obowiązkiem lokalizowania ich na wyznaczonych działkach
budowlanych – nie mniejszą niż 1 miejsce parkingowe na każdą rozpoczętą powierzchnię – 100 m²
powierzchni użytkowej obiektu, a dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z przepisami
odrębnymi.
6. Dla terenu zabudowy – UP6 ustala się:
1) zabudowę budynkami w granicach oznaczonych nieprzekraczalnymi
dopuszczalną zabudowę przy granicy działki sąsiedniej;

liniami

zabudowy,

w tym

2) obsługę komunikacyjną poprzez zjazd z ul. Marcinkowo, z zakazem wyjazdu na drogę wojewódzką nr 241;
3) intensywność zabudowy: minimalną – 0,20 i maksymalną – 0,35 w odniesieniu do powierzchni działki
budowlanej, z zastosowaniem ustaleń §6 ust.2 pkt 2;
4) maksymalną wysokość zabudowy dla budynków – 10,0 m od poziomu terenu i formę stropodachów
płaskich;
5) minimalną liczbę miejsc do parkowania, z obowiązkiem ich lokalizowania na wyznaczonym terenie –
2 miejsca postojowe na każdą rozpoczętą powierzchnię – 50 m² powierzchni lokali użytkowych,
z obowiązkiem lokalizowania ich na działce budowlanej, a dla pojazdów zaopatrzonych w kartę
parkingową zgodnie z przepisami odrębnymi.
§ 12. Wyznaczone tereny zieleni urządzonej – ZPm i ZPu, o których mowa w §3 ust.1 pkt 4 i pkt 5,
stanowią tereny wyłączone z zabudowy – integralne części nieruchomości: MN2, U3, UP1, UP2, pełniące
funkcje estetyczne i osłonowe. Na wyznaczonych terenach zachowuje się istniejące sieci infrastruktury
technicznej, z dopuszczalną modernizacją, budową i przebudową oraz realizację ciągów pieszych i urządzeń
związanych z zagospodarowaniem.
Rozdział 3.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
§ 13. 1. Zewnętrzną obsługę komunikacyjną obszaru objętego planem zapewniają następujące drogi:
1) droga wojewódzka nr 241, poprzez zjazd istniejący do działki 3829/2 oraz zjazd do działki 3841/3 – w osi
istniejącego zjazdu funkcjonującego na działce 3841/4;
2) drogi gminne: ul. Wierzbowa oraz ulice Taszarowo i Marcinkowo.
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2. Dla realizacji wskazanych zjazdów, o których mowa w ust.1 pkt 1, oraz dróg, o których mowa w ust.1
pkt 2, zapewniających obsługę terenów objętych planem mają zastosowanie przepisy o drogach publicznych.
3. Na obszarze objętym planem nie realizuje się dróg publicznych.
4. Dla obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy realizuje się:
1) wewnętrzny układ dróg obsługujących – KDW1 i KDW2, zapewniający dostęp do dróg publicznych oraz
obsługi dróg pożarowych, zgodnie z przepisami odrębnymi;
2) uzupełniający układ komunikacyjny wewnętrznych dróg rowerowych – KDW-R1 ÷ KDW-R3,
stanowiących powiązanie z zewnętrznym systemem dróg publicznych.
5. Dla wyznaczonych pasów dróg rowerowych, o których mowa w ust.4 pkt. 2, ustala się:
1) przeznaczenie drogi dla ruchu rowerów i pieszych;
2) szerokość pasa ruchu dla rowerów nie mniejszą niż 2,0 m.
3) w pasie drogi KDW2, o której mowa w ust.4 pkt 1, lokalizuje się ścieżkę rowerową łączącą drogi
rowerowe KDW-R1 i KDW-R2.
§ 14. 1. Na obszarze objętym planem, wzdłuż pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 241, wyznacza się
teren infrastruktury technicznej – Ki, jako pas infrastruktury niezwiązanej z drogą, z dopuszczalną realizacją
uzbrojenia dla obsługi wyznaczonego terenu, w powiązaniu z siecią miejskiej infrastruktury technicznej.
2. Tereny infrastruktury technicznej energetyki – E, o których mowa w §3 ust.1 pkt 9, obejmują tereny
lokalizacji stacji transformatorowych 15/0,4 kV, służących obsłudze wyznaczonych terenów. Linia
rozgraniczająca teren stanowi nieprzekraczalną linię zabudowy dla obiektów realizowanych zgodnie
z warunkami technicznymi, w tym z dopuszczalną realizacją złączy kablowych oraz zabudowę przy granicy
działki sąsiedniej.
§ 15. 1. Dla wyznaczonych terenów zabudowanych i przeznaczonych do zabudowy, obsługę w zakresie
infrastruktury technicznej zapewniają istniejące sieci systemu miejskiego, w ulicach: Taszarowo, Wierzbowa,
Marcinkowo i 11 Listopada.
2. Na obszarze objętym planem ustala się następujące zasady modernizacji lub rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej:
1) zbiorowe zaopatrzenie w wodę – z miejskiego systemu wodociągowego;
2) odprowadzenie ścieków komunalnych zbiorowe – do miejskiej oczyszczalni ścieków – poprzez istniejące
sieci kanalizacji sanitarnej, z zakazem stosowania rozwiązań lokalnych odprowadzenia ścieków do gruntu;
3) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych:
a) z zanieczyszczonych powierzchni o trwałej nawierzchni, w tym dróg i parkingów – zbiorowe, poprzez
sieci kanalizacji deszczowej,
b) z pozostałych terenów – na teren nieutwardzony działki budowlanej, z zastosowaniem retencji
i infiltracji do gruntu;
4) zasilanie w energię elektryczną – z istniejącego systemu energetycznego, z dopuszczalną modernizacją
napowietrznych sieci przesyłowych średniego napięcia i realizację sieci podziemnej, z zastosowaniem
ustaleń §14 ust.2;
5) zasilanie w gaz – z istniejącego systemu gazowniczego;
6) zaopatrzenie w ciepło, z lokalnych systemów grzewczych, z zastosowaniem paliw charakteryzujących się
najniższymi wskaźnikami emisyjności w szczególności gazu oraz źródeł alternatywnych, przy
zastosowaniu urządzeń o wysokiej sprawności;
7) obsługa telekomunikacyjna – poprzez wykorzystanie istniejących
telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń łączności publicznej.
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3. Na obszarze objętym planem mogą być również realizowane niewymienione w ust.1 urządzenia
i budowle infrastruktury technicznej, związane z obsługą wyznaczonych terenów i spełniające wymagania
ochrony środowiska, przy czym lokalizacja budowli i urządzeń infrastruktury technicznej, takie jak skrzynki
rozdzielcze,
szafki
kablowe
i inne
na
terenie
Ki
oraz
w trójkątach
widoczności
na włączeniu drogi KDW2 do drogi wojewódzkiej nr 241, nie może powodować uciążliwości dla ruchu
drogowego, czytelności informacji oraz ograniczenia widoczności uczestnikom ruchu drogowego.
Rozdział 4.
Przepisy końcowe
§ 16. Dla obszaru objętego planem ustala się stawkę 30% służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu
wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.
§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowca.
§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wągrowcu
Wiesław Zając
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/224/2017
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 22 czerwca 2017 r.
Rozstrzygnięcie
Uzasadnienie
w sprawie stwierdzenia o nienaruszeniu, w projekcie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Wągrowca „Wągrowiec-Taszarowo”, ustaleń studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) Rada Miejska w Wągrowcu stwierdza, że projekt miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca „Wągrowiec-Taszarowo” nie narusza ustaleń
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca (uchwała Nr
XVI/100/2007 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca).
Uzasadnienie
W zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca
określona została struktura funkcjonalno-przestrzenna miasta oraz wskazane kierunki zmian w strukturze
przestrzennej. Obszar objęty planem, ograniczony drogą wojewódzką nr 241 oraz ulicami: Wierzbowa,
Taszarowo i Marcinkowo stanowi teren o niskiej intensywności zabudowy i przeważających gruntów rolnych –
niezabudowanych. Obszar objęty mpzp „Wągrowiec-Taszarowo”, zakwalifikowany został, w studium – do
terenów przekształceń funkcji i struktury: „P – tereny istniejącej zabudowy ekstensywnej, przeznaczone do
zabudowy, przekształceń struktury przestrzennej wyznaczonych obszarów oraz wyznaczenia nowych terenów
i ich przeznaczeń. Przekształcenia dotyczą obszarów, w których zmienia się strukturę poprzez realizację
nowego układu komunikacyjnego, wyznacza tereny przeznaczone pod zabudowę i przekształcenia zabudowy
istniejącej.”
Na przedmiotowym terenie, w studium określone zostało również przeznaczenie terenu: usług oraz
działalności produkcyjnej, jako przeważającej funkcji wyznaczonego obszaru, z ograniczeniem dla lokalizacji
zabudowy mieszkaniowej. Wyodrębniane tereny mogą dotyczyć działalności produkcyjnej lub usługowo –
produkcyjnej oraz usługowej, w tym obiektów handlowych nieprzekraczających 2000 m² powierzchni
sprzedaży. Zachowując stan istniejącej zabudowy mieszkaniowej, w rejonie ul. Taszarowo oraz terenów
sklasyfikowanych w ewidencji jako tereny zabudowy mieszkaniowej – B planowanej zabudowy – Bp oraz Br –
ustalono na tych terenach wyodrębnioną funkcję mieszkaniową oraz dla pozostałych terenów usługowoprodukcyjnych – zakaz realizacji zabudowy mieszkalnej. Funkcja terenu objętego miejscowym planem oraz
przeznaczenie terenów nie naruszają ustaleń studium, w tym odnoszących się do ochrony środowiska,
wskazanej funkcji zabudowy i systemu infrastruktury technicznej oraz komunikacji.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wągrowcu
Wiesław Zając
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/224/2017
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 22 czerwca 2017 r.
Rozstrzygnięcie
w sprawie sposobu realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
miasta Wągrowca „Wągrowiec-Taszarowo”, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które
należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) Rada Miejska w Wągrowcu rozstrzyga, co następuje:
§ 1. 1. Na obszarze objętym planem zachowuje się istniejące sieci infrastruktury technicznej, z wymaganym
do nich dostępem eksploatacyjnym oraz realizacją przyłączy sieci służących obsłudze wyznaczonych terenów.
2. Zgodnie z ustaleniami §15 ust.1 uchwały – dla wyznaczonych terenów zabudowanych i przeznaczonych
do zabudowy, obsługę, w zakresie infrastruktury technicznej, zapewniają istniejące sieci systemu miejskiego,
w ulicach: Taszarowo, Wierzbowa, Marcinkowo i 11 Listopada.
§ 2. Na podstawie ustaleń planu, o których mowa w §1 ust.2, odnoszących się do infrastruktury
technicznej, na terenach przeznaczonych do zabudowy – nie rozstrzyga się o realizacji inwestycji stanowiących
zadania własne gminy.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wągrowcu
Wiesław Zając
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/224/2017
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 22 czerwca 2017 r.
Rozstrzygnięcie
w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Wągrowca „Wągrowiec-Taszarowo”.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), Rada Miejska w Wągrowcu rozstrzyga, co następuje:
§ 1. 1. Nie uwzględnić uwag dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w odniesieniu do zewnętrznej obsługi komunikacyjnej wyznaczonych terenów usługowych U3 i U4 –
określonych następująco:
1) Dla terenu zabudowy usługowej – U4 – dopuścić obsługę komunikacyjną przez teren zabudowy usługowej
U3;
2) Dla terenu zabudowy usługowej – U4 – do czasu wybudowania zjazdu z drogi wojewódzkiej
nr 241 dopuścić obsługę komunikacyjną przez teren zabudowy usługowej U3.
2. Reasumując - z treści uwag, o których mowa w pkt. 1 i pkt. 2 wynika łącznie: „Dla terenu zabudowy
usługowej – U4 – dopuścić obsługę komunikacyjną przez teren zabudowy usługowej
U3 – do czasu wybudowania zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 241.
§ 2. 1. Nieuwzględnienie uwag, o których mowa w §1, uzasadnia się następująco:
1) obszar objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca „WągrowiecTaszarowo”,
posiada
dostęp
do
dróg
publicznych
w układzie
obwodowym
ulic Wierzbowej, Taszarowo, Marcinkowo oraz ul. 11 Listopada – drogi wojewódzkiej nr 241;
2) na obszarze planu nie występują grunty gminne, a w projekcie planu wyznaczono drogi wewnętrzne
zapewniające dostęp dla wyznaczonych terenów do dróg publicznych, zgodnie z wymogami zarządców
tych dróg;
3) w postanowieniu o uzgodnieniu projektu planu przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich,
z upoważnienia Zarządu Województwa Wielkopolskiego, uznano włączenie drogi KDW2,
jako zezwolenie na dodatkowy zjazd z drogi wojewódzkiej nr 241 do terenów UP2
i UP3 – wskazując jednoznacznie korektę obsługi tych terenów wyłącznie z drogi wewnętrznej KDW2,
jako dopuszczalny wyjątkowo zjazd z drogi GP.
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2. Wyznaczona droga wewnętrzna KDW2 zapewnia dostępność komunikacyjną dla terenów UP2, UP3
i U4, zgodnie ze wskazaną przez WZDW lokalizacją zjazdu na teren działki nr 3841/3 – w osi
dz. nr 3841/4, teren U3 posiada dostęp do drogi publicznej – ul. Taszarowo. Dokonanie zmiany zasad
zewnętrznej obsługi komunikacyjnej stanowiłoby nieuwzględnienie Postanowienia uzgadniającego projekt
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowiec „Wągrowiec-Taszarowo”, przez
Dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wągrowcu
Wiesław Zając
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/224/2017
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 22 czerwca 2017 r.

XXXIII/224/2017
22.06.2017 r.
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Uzasadnienie
do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca „Wągrowiec
- Taszarowo”.
Podstawa prawna art.15 ust.1 pkt 1÷3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073).
1.Sposób realizacji wymogów wynikających z art.1 ust. 2-4.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca „Wągrowiec -Taszarowo” obejmuje
tereny w rejonie ulic Wierzbowej, Taszarowo, Marcinkowo oraz 11. Listopada – droga wojewódzka nr 241.
Teren objęty planem w przeważającej części stanowi tereny rolne, przewidziane do przekształcenia dla funkcji
usługowych, w tym usług handlu, usługowo-produkcyjnych i produkcyjnych wyznaczone, zgodnie
z ustaleniami studium.
W miejscowym planie uwzględniono wymogi art.1 ustawy – poprzez:
Ust.2:
a)pkt.1 – ład przestrzenny zapewnia wyznaczony podział jednostki strukturalnej na cele zabudowy, poprzez
zachowanie terenów istniejącej zabudowy mieszkaniowej oraz wyznaczone tereny usługowe i usługowoprodukcyjne, określonej w studium podstawowej funkcji terenu zlokalizowanego przy obwodnicy miasta –
drogi nr 241, w klasie drogi głównej ruchu przyspieszonego;
b)pkt 2 – uwzględnienie walorów krajobrazowych, dotyczących sąsiedztwa osiedla mieszkaniowego
w rejonie ulic Wierzbowej i Taszarowo, w tym wyznaczenie terenów zieleni urządzonej izolujących tereny
usługowo-produkcyjne od osiedla mieszkaniowego oraz nasadzeń szpalerowych i form architektonicznych
w odniesieniu do sąsiedniej zabudowy;
c)zasady ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu kulturowego i zbytków oraz kształtowania ładu
przestrzennego, poprzez:
pkt 3 – zapewnienie ochrony powierzchni ziemi i wód w ustaleniach planu, poprzez zastosowanie
określonych w uchwale rozwiązań w zakresie gospodarki wodnościekowej i zaopatrzenia w ciepło oraz
wymagania odnoszące się do przestrzeni zabudowanej, w tym terenów biologicznie czynnych i ochrony
akustycznej;
pkt 4 – na obszarze Taszarowa nie występowały zabytki, a pierwotny krajobraz rolniczy został przeznaczony,
w ustaleniach Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, na cele zabudowy
o przeważającej funkcji działalności gospodarczej; w strukturze uwzględniono wskazane w pkt b odniesienie
do sąsiednich jednostek strukturalnych – na południu od ul. 11 Listopada – terenu produkcyjnego oraz
w północnej części od ul. Taszarowo osiedla mieszkaniowego, jako kontynuacji krajobrazu przestrzeni
zabudowanych;
d)wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia:
pkt 5 – na obszarze objętym planem nie występują obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi, jak
również nie występują obszary osuwania się mas ziemnych, mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia
i bezpieczeństwa ludzi, a także nie występują obiekty mogące powodować awarie. Wewnętrzny układ
przestrzenny nie będzie generował istotnych zagrożeń, z wyłączeniem spowodowanych przez człowieka;
-pkt 6 – walory ekonomiczne – ujęte w prognozie finansowej; na obszarze planu wystąpi obrót
nieruchomościami oraz realizacja nowej zabudowy z przeznaczeniem terenów na cele realizacji obiektów
komercyjnych, W związku z istniejącym uzbrojeniem terenu, nie prognozuje się wydatków Gminy na
inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej;
-pkt 7 - prawo własności – nienaruszone w ustaleniach planu;
-pkt 8 – potrzeby obronności i bezpieczeństwa – brak uzasadnienia dla określania wymienionych potrzeb
w ustaleniach planu;
-pkt 9 – potrzeby interesu publicznego – zapewnione poprzez społeczną akceptację wskazanego
przeznaczenia terenów;
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-pkt10 – potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej – ujęte w ustaleniach planu, zgodnie
z zapotrzebowaniem; na wyznaczonych terenach zachowuje się istniejące sieci infrastruktury technicznej;
-pkt 11 – zapewnienie udziału społeczeństwa – uwzględnione zgodnie z przepisami art.17 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, poprzez:
wymagane obwieszczenia, wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu i dyskusji publicznej oraz
publikację na stronie internetowej;
e)pkt 12 – zachowanie jawności i przejrzystości procedur – w trybie wynikającym z ww. art. 17 ustawy
i udostępnieniu informacji o środowisku w publicznie dostępnych wykazach, w Biuletynie Informacji
Publicznej;
f)pkt 13 – zapewnienie odpowiedniej ilości wody – zapewnia miejski system sieci wodociągowych na
obszarze całego miasta.
2.Zgodność z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust.1, wraz z datą uchwały rady gminy, o której
mowa w art. 32 ust. 2.
Wyznaczony obszar nie był objęty przepisami prawa miejscowego, w związku z tym nie był ujęty w ocenie
aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Wągrowca. Na
podstawie art.32 ust.1 – Burmistrz Miasta Wągrowca – oceniając Wieloletni program sporządzania
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zmiany w zagospodarowaniu oraz „Analizę
zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania” – wystąpił do Rady
Miejskiej w Wągrowcu, o podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp miasta Wągrowca
w rejonie drogi wojewódzkiej nr 241 oraz ulic Wierzbowej, Taszarowo i Marcinkowo – zgodnie
z ustaleniami studium.
Rada Miejska w Wągrowcu podjęła uchwałę Nr XII/65/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca
„Wągrowiec - Taszarowo”.
Ust.3:
W trybie zawiadomienia o sporządzaniu projektu planu wpłynęło 7 wniosków organów opiniujących
i uzgadniających, zgodnie z ich właściwością. Burmistrz Miasta Wągrowca sporządził projekt planu
miejscowego oraz wymagane prognozy. W trybie uzgadniania i opiniowania – projekt planu miejscowego
został pozytywnie uzgodniony i zaopiniowany przez właściwe organy. W trybie wyłożenia planu miejscowego
wraz z prognozą wpłynęły 2 pisma z uwagami dotyczącymi fragmentów linii zabudowy na terenach U3 i U4
oraz do obsługi komunikacyjnej z drogi wojewódzkiej nr 241 – korekta linii została uwzględniona w projekcie
planu, a wskazanie w zakresie zewnętrznego układu komunikacyjnego Burmistrz Miasta Wągrowca
nie uwzględnił, gdyż naruszyłoby to uzgodnienie projektu planu przez Dyrektora WZDW w Poznaniu.
Ust.4 – na obszarze objętym przedmiotowym planem ustala się:
-usytuowanie nowej zabudowy usługowej, stanowiącej element społecznego zapotrzebowania na usługi
i rozwoju gospodarczego;
-wyznaczona zabudowa usługowa zlokalizowana została w obszarze zurbanizowanym, z dostępem do
środków transportu zbiorowego;
-na całym obszarze zapewnione zostały powiązania funkcjonalne z miejskim systemem komunikacyjnym,
w tym dróg rowerowych;
-zagospodarowanie terenów, objętych planem, nie wymaga realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej stanowiących zadania własne gminy.
Wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy.
Zgodnie z ustaleniami planu, na obszarze planu zachowuje się istniejący stan zagospodarowania zabudowy
mieszkaniowej oraz usługowej i produkcyjnej. Wyznaczenie nowych terenów, dla zabudowy usługowej
spowoduje wzrost podatku lokalnego. W związku z istniejącym uzbrojeniem terenu – nie prognozuje się
wydatków Gminy na inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, zapisanych w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego, które należą do zadań własnych gminy (§15 ust. 1 uchwały). W zakresie
inwestycji drogowych ustalonych w planie wystąpi częściowa realizacja modernizacji i przebudowy układu
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komunikacyjnego w obszarze zmieniającym strukturę funkcjonalno-przestrzenną obszaru objętego planem.
Wnioski końcowe – Prognoza finansowa uchwalenia mpzp.
Podsumowanie:
Na podstawie wyników ww. prognozy – uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Wągrowca „Wągrowiec Taszarowo” nie spowoduje wydatków Gminy miejskiej Wągrowiec.
W etapowej realizacji ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwiększą się przychody
Gminy z sukcesywnie pobieranych podatków od nieruchomości, jak również z jednorazowej opłaty,
w przypadku zbywania nieruchomości, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie.
Ponadto funkcja terenów określona w studium i miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
zapewni nowe miejsca pracy oraz w zakresie usług – obsługę ogólnomiejską ludności miasta Wągrowca, jak
również strefy podmiejskiej.
Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego spełniają wymogi zawarte w art.1, art.14
i art.15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu
Wiesław Zając
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