
Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 55 ｠ 5903 ｠ Poz. 1240

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

ROZDZIAD I
Przepisy ogólne

§1. 1. Uchwala się: ｧMiejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego terenu usEug handlowych, 
obejmujący teren dziaEki nr geod. 8/3 we wsi MiEa-
wa gm. Trzemesznoｦ, zwany dalej planem.

2. Plan obejmuje obszar o powierzchni 0,3012 ha, 
którego granice naniesiono na rysunku, będącym 
zaEącznikiem nr 1 do niniejszej uchwaEy.

3. Przedmiotem planu są ustalenia dla terenów 
usEugowych.

1. Ustalenia niniejszego planu są zgodne z zapisa-
mi Studium uwarunkowaG i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Trzemeszno (UchwaEa 
Nr XIX/132/99 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 
30 grudnia 1999 r.).

§2. 1. Plan skEada się z ustaleG - stanowiących 
tre[ć niniejszej uchwaEy wraz z następującymi inte-
gralnymi jej czę[ciami:

1) rysunku planu w skali 1:1000, stanowiącego 
zaEącznik nr 1,

2) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag 
wniesionych do wyEoronego do publicznego wglądu 
projektu planu, stanowiącego zaEącznik nr 2,

3) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które nalerą do zadaG wEasnych gminy i 
zasadach ich finansowania, stanowiącego zaEącznik 
nr 3.

2. OryginaE rysunku planu wykonano na mapie sy-
tuacyjno-wysoko[ciowej w skali 1:1000.

§3. 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 
uchwaEy jest mowa o:

1) planie - nalery przez to rozumieć ustalenia pla-
nu, o których mowa w niniejszej uchwale,

2) uchwale - nalery przez to rozumieć niniejszą 
UchwaEę Rady Miejskiej w Trzemesznie,

3) rysunku planu - nalery przez to rozumieć rysu-
nek planu na mapie w skali 1:1000 pt: ｧMiejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego terenu usEug 
handlowych, obejmujący teren dziaEki nr geod. 8/3 
we wsi MiEawa gm. Trzemesznoｦ, stanowiący za-

Eącznik nr 1 do mniejszej uchwaEy,
4) obszarze, jednostce planu - nalery przez to ro-

zumieć teren o okre[lonym rodzaju przeznaczenia 
podstawowego, wyznaczony na rysunku planu li-
niami rozgraniczającymi i symbolem literowym,

5) dziaEce budowlanej - nalery przez to rozumieć 
nieruchomo[ć gruntową lub dziaEkę gruntu, której 
wielko[ć, cechy geometryczne, dostęp do drogi 
publicznej oraz w wyposarenie w urządzenie in-
frastruktury technicznej speEniają wymogi realizacji 
obiektów budowlanych wynikających z przepisów 
prawa i aktów prawa miejscowego,

6) poziomie terenu - nalery przez to rozumieć po-
ziom projektowanego lub urządzonego terenu przed 
wej[ciem gEównym do budynku nie będącym wej-
[ciem wyEącznie do pomieszczeG gospodarczych 
lub technicznych,

7) powierzchnia zabudowy - nalery przez to rozu-
mieć sumę rzutów pow. wszystkich budynków na 
okre[lonej dziaEce, mierzoną po obrysie [cian kondy-
gnacji przyziemnej;

8) drodze publicznej - nalery przez to rozumieć 
drogę publiczną w rozumieniu przepisów szczegól-
nych,

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalery przez 
to rozumieć linię okre[lającą najmniejszą odlegEo[ć, 
w jakiej mogą znalepć się budynki od linii rozgrani-
czającej terenu,

10) przeznaczeniu podstawowym - nalery przez 
to rozumieć takie przeznaczenie, które winno prze-
warać na obszarze wyznaczonym w obrębie linii 
rozgraniczających i okre[lone symbolem,

11) przeznaczeniu dopuszczalnym - nalery przez 
to rozumieć takie przeznaczenie, które uzupeEnia 
przeznaczenie podstawowe i more być dopuszczo-
ne pod warunkiem speEnienia wymagaG wynikają-
cych z przepisów szczególnych i ustaleG planu,

12) dachu pEaskim - nalery przez to rozumieć dach 
o kącie nachylenia poEaci dachowej do 20°,

13) reklamie wolnostojącej - nalery przez to ro-
zumieć reklamę nie związaną z obiektem kubaturo-
wym,

14) tablicy informacyjnej - nalery przez to rozu-
mieć elementy systemu informacji, w tym tablice 
informujące o nr budynku oraz tablice z ogEoszenia-
mi i szyldy,

15) przepisach szczególnych - nalery przez to ro-
zumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczy-
mi,

16) zieleni izolacyjno-krajobrazowej - nalery przez 
to rozumieć nasadzenia zieleni ozdobnej, gEównie zi-
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mozielonej, formowanej w ksztaEcie pasów, szpale-
rów i kęp drzew o szeroko[ci min. 5,0 m,

17) przedsięwzięciach mogących znacząco od-
dziaEywać na [rodowisko - nalery przez to rozumieć 
przedsięwzięcia wymienione w Rozporządzeniu 
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie 
okre[lenia rodzajów przedsięwzięć mogących zna-
cząco oddziaEywać na [rodowisko oraz szczegóEo-
wych uwarunkowaG związanych z kwalifikowaniem 
przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaEy-
waniu na [rodowisko (Dz.U. z 2004 r. Nr 257, poz. 
2573 ze zmian.),

18) istniejącym zagospodarowaniu - nalery przez 
to rozumieć stan istniejący w dniu wej[cia w ry-
cie przedmiotowego planu zagospodarowania prze-
strzennego.

2. Następujące oznaczenia graficzne obowiązują-
ce na rysunku planu:

1) granica uchwalenia planu,
2) linie rozgraniczające tereny o rórnym sposobie 

zagospodarowania,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy dla obiektów 

kubaturowych,
4) oznaczenie funkcji terenu symbolem i odpo-

wiednią kolorystyką,
5) granice obszarów oddziaEywania urządzeG linio-

wych.
3. Następujące oznaczenia graficzne przyjęte na 

rysunku planu o charakterze informacyjnym:
1) oznaczenie stycznego do planu pasa drogowe-

go 1KDL, stanowiącego gminną drogę publiczną 
oraz 1KDZ stanowiącego drogę powiatową,

2) linia [redniego napięcia,
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-

bytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej.
1) na obszarze objętym planem nie występuje 

strefa ochrony konserwatorskiej i obiekty o warto-
[ciach kulturowych wskazane do ochrony,

2) w razie natrafienia, w czasie wykonywania 
prac ziemnych, na zabytki archeologiczne, nalery to 
zgEosić do WydziaEu Archeologicznego, Wojewódz-
kiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu.

ROZDZIAD II
Przepisy szczegóEowe

§4. 1. Na obszarze zabudowy usEugowej oznaczo-
nej na rysunku planu symbolem 1U ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa usEug 
- handlowych, w tym obiekty administracyjno - so-
cjalne,

2) przeznaczenie dopuszczalne - zabudowa po-
mocnicza dla funkcji podstawowej, urządzenia infra-
struktury technicznej, parkingi, drogi wewnętrzne, 
reklamy, tablice informacyjne,

3) zakazuje się lokalizacji obiektów innych nir wy-
mienione w punkcie 1 i 2.

§5. Wprowadza się następujące zasady ochrony i 
ksztaEtowania Eadu przestrzennego:

1) zabudowę ksztaEtować harmonijnie w stosunku 

do istniejącego krajobrazu.
§6. Ustala się następujące zasady ochrony [rodo-

wiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) zagospodarowanie czę[ci biologicznie czyn-

nej dziaEki wykonać poprzez nasadzenia rodzimymi 
gatunkami ro[lin, charakterystycznymi dla danego 
siedliska przyrodniczego; nalery zadbać o jak naj-
większą rórnorodno[ć gatunkową i wEa[ciwą kom-
pozycję zielem,

2) wszelkie oddziaEywanie związane z prowadzo-
ną dziaEalno[cią usEugową nie more powodować 
przekroczenia standardów jako[ci [rodowiska, okre-
[lonych w przepisach odrębnych, poza terenem do 
którego inwestor posiada tytuE prawny; zakazuje się 
przekraczania wskapników intensywno[ci zabudo-
wy okre[lonych w §9,

3) zakazuje się wykonywania prac ziemnych znie-
ksztaEcających powierzchnię ziemi,

4) nakazuje się zebranie warstwy gleby z wykopu, 
skEadowania jej na etapie budowy i następnie wy-
korzystania jej na terenach czynnych biologicznie,

5) zakazuje się odprowadzania [cieków komunal-
nych do gruntu lub istniejących cieków wodnych,

6) nakazuje się zagospodarowanie wód opado-
wych i roztopowych w granicach wEasnej dziaEki, 
celem rozprowadzenia zebranej wody na tereny zie-
lone biologicznie czynne,

7) plan obejmuje teren znajdujący się w obszarze 
o znacznych zasobach wód podziemnych w obrę-
bie piętra czwartorzędowego, w obszarze wysokiej 
ochrony (OWO),

8) kompleksowe rozwiązanie odprowadzania wód 
opadowych i roztopowych z ciągów komunikacyj-
nych, placów i parkingów oraz oczyszczenie ich 
zgodnie z obowiązującymi przepisami,

9) nakazuje się stosowanie paliw pEynnych, gazo-
wych i staEych charakteryzujących się najnirszymi 
wskapnikami emisyjnymi lub wykorzystanie alterna-
tywnych pródeE energii,

10) nakazuje się selektywne zbieranie odpadów w 
miejscach ich powstawania w celu ich odzysku lub 
unieszkodliwienia oraz transport zgodnie z przepisa-
mi odrębnymi i gminnym planem gospodarki odpa-
dami, postępowanie z odpadami wytworzonymi z 
tytuEu prowadzonej dziaEalno[ci usEugowej zgodnie 
z przepisami odrębnymi;

11) w obszarze planu zakazuje się lokalizowania 
wszystkich przedsięwzięć mogących znacząco od-
dziaEywać na [rodowisko.

§7. Nie okre[la się zasad ochrony dziedzictwa kul-
turowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóEcze-
snej z uwagi na nie występowanie takich obiektów 
na obszarze objętym planem.

§8. Ustala się wymagania wynikające z potrzeb 
ksztaEtowania przestrzeni publicznych:

1) dopuszczenie lokalizacji tablic informacyjnych 
oraz reklam.

§9. Ustala się następujące parametry i wskapni-
ki ksztaEtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i 
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wskapniki intensywno[ci zabudowy:
1) maksymalny udziaE procentowy zabudowy 

wielko[ci 50% powierzchni dziaEki,
2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

wielko[ci 30% powierzchni dziaEki,
3) maksymalną wysoko[ć obiektów budowlanych 

mierzonych od poziomu terenu przy wej[ciu do tego 
obiektu - do dwóch kondygnacji nadziemnych, nie 
wyrej nir 10 m do okapu dachu,

4) ustala się obowiązek wydzielania miejsc par-
kingowych proporcjonalnie do prowadzonej usEugi 
dla potrzeb obsEugi klientów i potrzeb wEasnych w 
granicach wEasnej dziaEki;

5) zabudowę nalery utrzymać w formie zabudowy 
wolnostojącej lub zblokowanej,

6) budynki nalery realizować z dachami pEaskimi o 
pochyleniu poEaci dachowej do 20°,

7) dopuszcza się lokalizację no[nika reklamy o wy-
soko[ci nie przekraczającej 5,0 m i o maksymalnej 
pow. do 4,0 m2 w sposób nie ograniczający widocz-
no[ci stycznego do planu węzEa komunikacyjnego,

8) linie zabudowy nalery realizować zgodnie z 
ustaleniami przyjętymi na rysunku planu,

§10. Nie okre[la się granic i sposobów zagospo-
darowania terenów lub obiektów podlegających 
ochronie, ustalonych na podstawie przepisów od-
rębnych z uwagi na nie występowanie takich obiek-
tów na obszarze objętym planem.

§11. Ustala się szczegóEowe zasady i warunki 
scalania i podziaEu nieruchomo[ci objętych planem 
miejscowym:

1) dopuszcza się podziaE geodezyjny terenu pod 
warunkiem:

a) nowo - wydzielona dziaEka nie more być mniej-
sza nir 1000 m2,

b) zachowania dostępno[ci do infrastruktury tech-
nicznej, w tym do komunikacji zewnętrznej poprzez 
sEurebno[ć przejazdu lub drogę wewnętrzną

c) nie naruszania praw osób trzecich
§12. Na obszarze objętym planem nie występują 

szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenia w jego urytkowaniu, w tym zakaz za-
budowy.

§13. Ustala się następujące zasady modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infra-
struktury technicznej:

1. Komunikacja
1) obsEugę komunikacyjną obszaru objętego pla-

nem stanowi istniejąca stycznie do obszaru objęte-
go planem droga gminna, klasy lokalnej, oznaczona 
na rysunku planu symbolem 1KDL,

2) miejsca parkingowe nalery lokalizować w gra-
nicy wEasnej dziaEki,

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:
1) zaopatrzenie terenu z istniejącej sieci wodocią-

gowej,
2) ustala się morliwo[ć wymiany, przebudowy i 

rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej,
3. W zakresie kanalizacji sanitarnej ustala się:
1) do czasu pobudowania zbiorczej kanalizacji sa-

nitarnej dopuszcza się odprowadzenie [cieków do 
szczelnych zbiorników bezodpEywowych,

2) [cieki ze szczelnych zbiorników bezodpEywo-
wych będą systematycznie wyworone przez konce-
sjonowanego przewopnika do gminnej oczyszczalni 
[cieków lub miejsca wskazanego przez odpowied-
nie sEurby gminne,

4. W zakresie odprowadzenia wód opadowych i 
roztopowych ustala się:

1) zagospodarowanie w granicach wEasnych dziaE-
ki, celem rozprowadzenia ich poprzez osadniki na 
tereny biologicznie czynne,

2) w razie natrafienia na istniejący drenar przy bu-
dowie obiektów, nalery go ominąć, względnie prze-
budować na warunkach okre[lonych poprzez jego 
dysponenta,

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:
1) podEączenie terenu do sieci gazowej na warun-

kach podanych przez dysponenta sieci gazowej.
6. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną 

ustala się:
1) pobór energii elektrycznej z istniejącego syste-

mu energetycznego na uwarunkowaniach podanych 
przez jej dysponenta,

2) dopuszcza się budowę urządzeG energetycz-
nych, w tym sEupowej stacji transformatorowej, w 
granicy frontowej dziaEki lub w obszarze planu w 
wypadku zaistnienia takiej potrzeby,

7. W zakresie zaopatrzenia w ciepEo ustala się:
1) zaopatrzenie z indywidualnych kotEowni, zloka-

lizowanych w budynku mieszkalnym lub gospodar-
czym.

2) nakazuje się stosowanie paliw pEynnych, gazo-
wych i staEych charakteryzujących się najnirszymi 
wskapnikami emisyjnymi lub wykorzystanie alterna-
tywnych pródeE energii.

8. Dopuszcza się lokalizowanie w obszarze niniej-
szego planu urządzeG infrastruktury technicznej w 
nim nie przewidzianej, a koniecznej, w związku z 
realizacją okre[lonej w planie funkcji, a takre mogą-
cych wystąpić w przypadku zaistnienia potrzeb dla 
przestrzeni otaczającej, na warunkach okre[lonych 
w przepisach szczególnych.

§14. Ustala się sposób i termin tymczasowego 
zagospodarowania, urządzania i urytkowania tere-
nów:

1) dopuszcza się lokalizację obiektów tymczaso-
wych pod warunkiem, re ich funkcja jest związana 
z technologią realizacji obiektów wEa[ciwych wg, 
zapisów planu,

2) dotychczasowe urytkowanie wynikające ze 
stanu istniejącego, do czasu realizacji funkcji wEa-
[ciwej okre[lonej w planie jest tymczasowo dopusz-
czalne.

ROZDZIAD III
Przepisy koGcowe

§15. Zmienia się przeznaczenie gruntów rolnych 
na cele nierolnicze.
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§16. Ustala się stawkę jednorazowych opEat, 
okre[lonych w art. 15 ust. 2 pkt 12 i art. 36, ust. 4 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym w wysoko[ci 30%.

§17. Wykonanie uchwaEy powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Trzemeszna.

§18. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 

od dnia ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(-) MichaE Gwiazda
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Projekt planu wraz z prognozą oddziaEywania na 
[rodowisko zostaEy wyEorone do publicznego wglą-
du w dniach od 27 lipca 2009 r. do 24 sierpnia 
2009 r. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przy-
jętymi w planie odbyEa się w dniu 14.09.2009 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 

Nr 80, poz. 717 ze zm.), uwagi do planu byEy przyj-
mowane do dnia 14 wrze[nia 2009 r.

W ustawowym terminie nie wniesiono radnych 
uwag, w związku z czym Rada Miejska w Trzemesz-
nie nie podejmuje rozstrzygnięcia o sposobie rozpa-
trzenia wniesionych uwag, o których mowa w art. 
20 ust. 1 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), Rada 
Miejska w Trzemesznie, w oparciu o obowiązujące 
przepisy, w rym:

1) ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze 
zm.);

2) ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze 
zm.);

3) ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu [cieków 
(Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.);

4) ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo ener-
getyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.);

5) prognozę skutków finansowych uchwalenia 
przedmiotowego planu;

6) oraz w oparciu o ustalenia planu, rozstrzyga 
się, co następuje:

§1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicz-
nej (sieć wodociągowa) w niniejszym planie nie ob-
ciąrają budretu Gminy i nie stanowią zadaG wEa-
snych Gminy, zgodnie z art. 7 ust. 1 w/w ustawy o 
samorządzie gminnym.

§2. Plan dopuszcza korzystania ze szczelnych 
zbiorników bezodpEywowych. Inwestycje z zakresu 
infrastruktury technicznej (sieć kanalizacyjna) w ni-
niejszym planie nie obciąraj ą budretu Gminy i nie 
stanowią zadaG wEasnych Gminy, zgodnie z art. 7 
ust. 1w/w ustawy o samorządzie gminnym.

§3. Na terenie objętym planem istnieją urządzenia 
energetyczne. Ponadto, jereli wzro[nie zapotrze-
bowanie na energię, wykonanie stacji transforma-
torowej lub przyEącza energetycznego lery w gestii 
dysponenta sieci, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 
10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 
2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.).

§4. 1. W związku z uchwaleniem przedmiotowe-
go planu nie zachodzi konieczno[ć wydzielania no-
wych dróg publicznych.

2. Zapewnienie obsEugi komunikacyjnej nalery do 
zadaG wEasnych gminy. Dojazd do terenu objętego 
planem jest obecnie zapewniony z istniejącej drogi 
publicznej lokalnej.

ZaEącznik nr 2
do uchwaEy Nr LV/366/2009

Rady Miejskiej w Trzemesznie
z dnia 25 listopada 2009 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU USDUG HANDLOWYCH, OBEJMUJĄCEGO TEREN DZIAD-

KI NR GEODEZYJNY 8/3 WE WSI MIDAWA, GMINA TRZEMESZNO

ZaEącznik nr 3
do uchwaEy Nr LV/366/2009

Rady Miejskiej w Trzemesznie
z dnia 25 listopada 2009 r.

SPOSÓB REALIZACJI INWESTYCJI ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO TERENU USDUG HANDLOWYCH, OBEJMUJĄCYM TEREN DZIADKI NR GEODEZYJNY 

8/3 WE WSI MIDAWA, GMINA TRZEMESZNO Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE 
NALEqĄ DO ZADAF WDASNYCH GMINY ORAZ ZASADY ICH FINANSOWANIA


