Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 145

– 16226 –

Poz. 2771, 2772

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLI/292/2010
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE ROZPATRZENIA WNIESIONEJ UWAGI DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W REJONIE UL. BONOWSKIEGO W WĄGROWCU
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717. z późn. zm.5)
Rada Miejska w Wągrowcu, po rozpatrzeniu nieuwzględnionej przez Burmistrza Miasta Wągrowca
uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozstrzyga, co następuje:
§1. Nie uwzględnić uwagi dotyczącej przekształcenia części terenu przeznaczonego na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na teren zielony,
służący mieszkańcom, a przede wszystkim dzieciom
do zabaw i wypoczynku.

§2. W ustaleniach projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyznaczono teren
sportu i rekreacji (US), przeznaczony dla realizacji
osiedlowego ogrodu, gdzie może być zlokalizowany
plac zabaw dla dzieci, jak również urządzenia sportu dla młodzieży i dorosłych oraz zieleń urządzona.
Proponowana lokalizacja w obszarze ograniczonym
ulicami nie spełnia wymagań komfortu i bezpieczeństwa oraz jest nieuzasadniona ze względów funkcjonalno-przestrzennych.

5
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41 i Nr 141 poz. 1492, Dz.U. z 2005 r. Nr 113 poz. 954 i Nr 130 poz. 1087,
Dz.U. z 2006 r. Nr 45 poz. 319 i Nr 225 poz. 1635, Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413.
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UCHWAŁA Nr XLVII/342/2010 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM
z dnia 13 maja 2010 r.
w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody
Na podstawie art. 44 ust. 3, 3 a i 4 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z
2009 r. Nr 151 poz. 1220) po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu Rada Miejska uchwala, co następuje:
§1. 1. Znosi się ochronę w formie pomnika przyrody w odniesieniu do drzew określonych w:
§1 pkt 33 - Klon jawor (Acer pseudoplatanus),
rośnie w m. Grodzisk Wlkp., w parku miejskim, obwód pierśnicy drzewa 245 cm, wysokość 19 m.
Zarządca: Urząd Miasta i Gminy Grodzisk Wlkp.
Nr rej. Wojew. 601.
§1 pkt 35 - Jesion wyniosły (Faxinus Excelsior),
rośnie w m. Grodzisk Wlkp. w parku miejskim,
obwód pierśnicy drzewa na wysokości 1 m wynosi 500 cm, wysokość 20 m.
Zarządca: Urząd Miasta i Gminy Grodzisk Wlkp.
Nr rej. wojew. 603.
§1 pkt 42 - Jesion wyniosły (Fraxinus Excelsior),
rośnie w m. Grodzisk Wlkp. w parku miejskim
obwód pierśnicy drzewa na wysokości 1 m wynosi 555 cm, wysokość 29 m.
Zarządca: Urząd Miasta i Gminy Grodzisk Wlkp.
Nr rej. wojew. 610

zarządzenia Nr 61/87 Wojewody Poznańskiego z
dnia 31 grudnia 1987 r. w sprawie pomników przyrody.
2. Znosi się ochronę w formie pomnika przyrody
w odniesieniu do drzew określonych w:
§1 pkt 18 – Drzewo - Modrzew europejski (Larix
decidua)- Lasówki nr działki 84 a.
§1 pkt 23 – Drzewo - Sosna wejmutka (Pinus
strobus) - Grodzisk Wlkp. - park miejski
uchwały Nr V/34/95 Rady Miasta i Gminy w Grodzisku Wlkp. z dnia 28.09.1995 w sprawie: Uznania drzew za pomniki przyrody.
§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Wielkopolskiego.
§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) Marek Kinecki

