
 

 

UCHWAŁA NR XXVI/227/2016 

RADY MIEJSKIEJ TRZEMESZNA 

z dnia 30 marca 2016 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod teren usług z zakresu 

kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji obejmującej działki nr geod. 347/9, 347/10, 347/11 we wsi 

Kruchowo, gmina Trzemeszno 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. 

poz.1515) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 

Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443) Rada Miejska Trzemeszna uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod teren ług z zakresu kultury, 

kultury fizycznej, sportu i rekreacji obejmującej działki nr geod. 347/9, 347/10, 347/11 we wsi Kruchowo, 

gmina Trzemeszno, zwany dalej „planem”, stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzemeszno. 

2. Integralnymi częściami uchwały są: 

1) rysunek planu opracowany w skali 1 : 500, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, zwany dalej 

„rysunkiem”; 

2) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Trzemeszna w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, 

stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały; 

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania, stanowiące załącznik nr 3 do 

niniejszej uchwały. 

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały mowa jest o: 

1) budynku pomocniczym – należy przez to rozumieć budynek garażowy, budynek gospodarczy lub 

budynek garażowo-gospodarczy; 

2) działce – należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym; 

3) intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć sumę powierzchni całkowitej kondygnacji 

nadziemnych wszystkich budynków na działce podzieloną przez powierzchnię tej działki; 

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię określającą dopuszczalną minimalną 

odległość ściany budynku od linii rozgraniczającej terenu; 

5) ogrodzeniu pełnym – należy przez to rozumieć ogrodzenie, w którym udział powierzchni pełnej wynosi 

powyżej 30%; 

6) tablicy informacyjnej – należy przez to rozumieć element systemu informacji gminnej, informacji 

turystycznej, przyrodniczej lub edukacji ekologicznej; 
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7) terenach komunikacji - należy przez to rozumieć drogi publiczne i drogi wewnętrzne; 

8) terenie – należy przez to rozumieć powierzchnię o określonym przeznaczeniu i zasadach 

zagospodarowania, wyznaczoną na rysunku planu liniami rozgraniczającymi. 

§ 3. Na obszarze objętym planem ustala się następujące przeznaczenie terenów: teren usług sportu i 

rekreacji, oznaczony na rysunku planu symbolem US. 

§ 4. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się: 

1) nakaz lokalizacji zabudowy oraz obiektów budowlanych zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy 

wyznaczonymi na rysunku planu; 

2) dopuszczenie: 

a) lokalizowania tablic informacyjnych, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, o powierzchni 

jednostkowej nie większej niż 3 m², na ogrodzeniach i budynkach w sposób nieprzesłaniający istotnych 

elementów architektonicznych elewacji budynków, np. okien, gzymsów, itp, 

b) umieszczania szyldów na ogrodzeniu działek od strony terenów komunikacji lub na elewacji budynku 

wyłącznie na wysokości dwóch pierwszych kondygnacji, 

c) lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej poza ustalonymi na rysunku planu liniami zabudowy, 

d) lokalizacji dojść, dojazdów, obiektów małej architektury, sieci infrastruktury technicznej, urządzeń 

budowlanych, 

e) wydzielania działek pod lokalizację infrastruktury technicznej; 

3) zakaz lokalizacji, budowania i rozbudowywania obiektów budowlanych i urządzeń, które wpływają 

negatywnie na ład przestrzenny, w tym: 

a) tymczasowych obiektów budowlanych, z wyjątkiem urządzeń zaplecza budów lokalizowanych w 

bezpośrednim sąsiedztwie terenu budowy, 

b) ogrodzeń pełnych lub ogrodzeń z betonowych elementów prefabrykowanych od strony terenów 

komunikacji oraz terenów zieleni, 

c) oświetlania obiektów w sposób powodujący oślepianie uczestników ruchu. 

§ 5. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się: 

1) ochronę powierzchni ziemi, powietrza i wód zgodnie z przepisami o ochronie środowiska; 

2) gromadzenie i segregację odpadów w miejscach ich powstawania oraz zagospodarowanie ich zgodnie z 

przepisami o odpadach; 

3) w przypadku odprowadzania wód opadowych i roztopowych do ziemi lub rowów, uwzględnienie 

przepisów dotyczących warunków, jakie należy łnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego; 

4) zastosowania odpowiednich środków technicznych zabezpieczających wody podziemne przez 

zanieczyszczeniem Głównych Zbiorników Wód Podziemnych; 

5) nakaz wykorzystywania nadmiaru mas ziemnych pozyskanych podczas prac budowlanych w obrębie terenu 

lub usuwania ich zgodnie z przepisami o odpadach; 

6) zagospodarowanie zielenią wszystkich powierzchni wolnych od utwardzenia; 

7) nakaz zachowania określonych przepisami odrębnymi dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku dla 

terenu US jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych; 

8) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie lub zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, z 

wyjątkiem inwestycji celu publicznego w zakresie infrastruktury technicznej lub drogowej. 
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§ 6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala 

się dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego w granicach zewidencjonowanego stanowiska 

archeologicznego (obszar AZP 48-36/16) ujętego w gminnej ewidencji zabytków, wskazanego na rysunku 

planu, obowiązek prowadzenia badań archeologicznych podczas prac ziemnych przy realizacji inwestycji 

związanych z zabudową i zagospodarowaniem terenu, przy czym przed wydaniem pozwolenia na budowę 

inwestor winien uzyskać pozwolenie właściwego konserwatora zabytków na prowadzenie badań 

archeologicznych. 

§ 7. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych obowiązują 

ustalenia § 8. 

§ 8. Na terenie usług sportu i rekreacji, oznaczonym na rysunku symbolem US, w zakresie zasad 

kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu ustala się: 

1) lokalizację zabudowy usługowej w zakresie kultury, kultury fizycznej, agroturystyki, hotelarstwa, 

gastronomii, turystyki, sportu i rekreacji; 

2) dopuszczenie lokalizacji: 

a) budynków pomocniczych, 

b) kondygnacji podziemnych, warunkiem, że ich budowa nie doprowadzi do pogorszenia jakości lub 

zmniejszenia ilości wód podziemnych; 

3) maksymalną powierzchnię zabudowy - 50% powierzchni działki; 

4) minimalną powierzchnię biologicznie czynną – 20% powierzchni działki; 

5) intensywność zabudowy dla działki od 0,01 do 1,5; 

6) wysokość zabudowy: 

a) usługowej nie większą niż 12 m, 

b) pomocniczej nie większą niż 5 m; 

7) stosowanie dowolnych form dachów; 

8) powierzchnię nowo wydzielonej działki nie mniejszą niż 1 000 m² 

9) zapewnienie stanowisk postojowych,w tym dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, w ilości nie 

mniejszej niż 3 stanowiska postojowe na każde 100 m² powierzchni użytkowej obiektów usługowych; 

10) obsługę komunikacyjną z przyległych terenów komunikacji, znajdujących się poza granicami 

opracowania. 

§ 9. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego 

zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych, ustala się nakaz uwzględniania zapisów 

wynikających z koncesji obejmującej obszar planu na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu 

ziemnego „Gniezno” nr 37/2009/9 z dnia 07.07.2009 r. – ważnej do dnia 07.07.2015 r. ustalonej na podstawie 

przepisów odrębnych. 

§ 10. W planie: 

1) nie wyznacza się terenów wymagających wszczęcia postępowania scalania i podziału nieruchomości 

w rozumieniu przepisów odrębnych; 

2) nie określa się szczegółowych zasad i warunków scalania oraz podziału nieruchomości w rozumieniu 

przepisów odrębnych. 

§ 11. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, 

w tym zakazu zabudowy nie podejmuje się ustaleń. 

§ 12. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji nie podejmuje się 

ustaleń. 

§ 13. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się: 
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1) zachowanie ciągłości powiązań sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie 

dostępu do sieci zgodnie z przepisami odrębnymi; 

2) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych: do sieci kanalizacji deszczowej, ziemi lub rowów, z 

uwzględnieniem § 5 pkt 3; 

3) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej; 

4) odprowadzenie ścieków komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej; 

5) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci infrastruktury technicznej, w tym w szczególności sieci: 

wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej; 

6) dopuszczenie rozbudowy oraz przebudowy istniejących sieci; 

7) dopuszczenie lokalizacji nowych linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych wyłącznie jako 

kablowych; 

8) dopuszczenie lokalizacji stacji transformatorowych; 

9) dopuszczenie lokalizacji przepompowni ścieków; 

10) zastosowanie do wytwarzania energii cieplnej paliw płynnych, gazowych i stałych, charakteryzujących się 

niskimi wskaźnikami emisji oraz alternatywnych źródeł energii. 

§ 14. W zakresie ów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów nie 

podejmuje się ustaleń. 

§ 15. Dla terenu objętego planem ustala się 30% stawkę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzemeszna. 

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

Przewodniczący Rady 

(-) Sławomir Peno 
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