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Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 
zmiany: Dz.U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 
1492, Dz.U. z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 
poz. 1087, Dz.U. z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 
poz. 1635, Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, Nr 
201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413, Dz.U. z 2010 r. 
Nr 24 poz. 124, Nr 75 poz. 474), Rada Miejska w 
Chodziery stwierdza zgodno[ć miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzie-
ry w rejonie ul. Le[nej z ustaleniami ujednoliconego 
studium uwarunkowaG i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Chodziery (uchwaEa Nr 
XLIII/400/06 Rady Miejskiej w Chodziery z dnia 24 
papdziernika 2006 r.).

UZASADNIENIE
W miejscowym planie zagospodarowania prze-

strzennego miasta Chodziery rejon ul. Le[nej 
uwzględniono wyznaczony w studium zasięg ob-
szarów przeznaczonych pod zabudowę oraz zasady 
dysponowania wyodrębnionymi terenami. Uchwa-
lenie dotychczasowego miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miasta Chodziery 
poprzedzaEo stwierdzenie zgodno[ci planu z usta-
leniami studium (zaEącznik nr 13 do uchwaEy Nr 
XXXVIII/357/06 Rady Miejskiej w Chodziery z dnia 
29 maja 2006 r.). Plan dla rejonu ul. Le[nej obejmu-
je obszar przeznaczony pod zabudowę w dotych-
czasowym planie, stąd jego ustalenia są równier 
zgodne ze studium.

ZaEącznik nr 2
do UchwaEy nr XLIX/430/10
Rady Miejskiej w Chodziery
z dnia 23 czerwca 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE STWIERDZENIA ZGODNOZCI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODARO-
WANIA PRZESTRZENNEGO Z USTALENIAMI STUDIUM UWARUNKOWAF I KIERUNKÓW ZAGOSPODA-

ROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA CHODZIEqY

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591 zmiana: Dz.U. z 2002 
r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 
Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 
1203, Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, 
poz. 1457, Dz.U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, 
poz. 1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 
138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz.U. z 2008r. 
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz.U. z 
2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz.U. 
z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) i art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. 
Nr 80, poz. 717, zmiana: Dz.U. z 2004 r. Nr 6, poz. 
41, Nr 141, poz. 1492, Dz.U. z 2005 r. Nr 113, 
poz. 954, Nr 130, poz. 1087, Dz.U. z 2006 r. Nr 
45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, Dz.U. z 2008r. 
Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, 
poz. 1413, Dz.U. z 2010r. Nr 75, poz. 474) Rada 
Miejska Trzcianki uchwala, co następuje:

RozdziaE I
Przepisy ogólne

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ul. 
Grunwaldzkiej, zwany dalej planem.

2. Granicami obszaru objętego planem jest ul. 
Grunwaldzka oraz tereny zainwestowane poEorone 
wokóE dziaEek objętych planem, oznaczone graficz-
nie na rysunku planu w skali 1:1000, zwanym dalej 
rysunkiem.

1) rysunek planu, o którym mowa w ust. 2, stano-
wiący zaEącznik nr 1 do uchwaEy;

2) stwierdzenie zgodno[ci miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki 
w rejonie ul. Grunwaldzkiej z ustaleniami studium 
uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Trzcianka, stanowiące zaEącznik 
nr 2 do uchwaEy.

§2. 1. Na obszarze objętym planem nie występu-
ją:

1) tereny i obiekty podlegające ochronie wymaga-
jące ustalenia granic i sposobów zagospodarowa-
nia, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, 
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w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ul. Grun-
waldzkiej
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w tym terenów górniczych, a takre nararonych na 
niebezpieczeGstwo powodzi oraz zagroronych osu-
waniem się mas ziemnych;

2) obszary wymagające scalenia i podziaEu nieru-
chomo[ci;

3) obszary przestrzeni publicznej w rozumieniu 
art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. Na obszarze objętym planem nie ustala się:
1) szczególnych warunków zagospodarowania te-

renów oraz ograniczeG w ich urytkowaniu, w tym 
zakazów zabudowy;

2) sposobów i terminów tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania i urytkowania terenów.

§3. Dla zapewnienia ochrony [rodowiska, przyro-
dy i krajobrazu kulturowego ustala się:

1) morliwo[ć lokalizowania jedynie takich przed-
sięwzięć, które uwzględniają wymagania ochrony 
[rodowiska w zakresie ochrony powietrza, wód, 
gleby, ziemi, ochrony przed haEasem i promieniowa-
niem niejonizującym;

2) zachowanie walorów krajobrazowych terenu 
objętego planem poprzez wEa[ciwe zagospodarowa-
nie terenów.

§4. Obowiązują następujące oznaczenia graficz-
ne, okre[lone na rysunku:

1) linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-
czeniu lub rórnych zasadach zagospodarowania, 
zgodne z ewidencją gruntów;

2) linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-
czeniu lub rórnych zasadach zagospodarowania, 
niewystępujące w ewidencji gruntów;

3) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) zasada obsEugi komunikacyjnej.

§5. Na obszarze objętym planem ustala się nastę-
pujące przeznaczenia terenów:

1) teren zabudowy usEugowo-produkcyjnej, ozna-
czenie na rysunku ｠ U/P;

2) teren publicznej drogi gEównej, oznaczenie na 
rysunku ｠ KD-G.

§6. Zgodnie z art.35 ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
tereny dla których przeznaczono w niniejszej uchwa-
le, inne nir dotychczasowe urytkowanie, mogą być 
wykorzystywane w sposób dotychczasowy, do 
czasu ich zagospodarowania zgodnie z planem.

RozdziaE II
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenów 

jako zasady

§7. Dla terenu zabudowy usEugowo-produkcyjnej 
(U/P), o którym mowa w §5 pkt 1, ustala się:

1) sytuowanie budynków i budowli związanych z 
wyznaczoną funkcją terenu: zabudowy produkcyj-
nej i usEugowej, w tym usEug handlu; zachowanie i 

morliwo[ć lokalizacji stacji paliw;
2) sytuowanie obiektów i urządzeG infrastruktury 

technicznej sEurących wyznaczonej funkcji terenu; 
zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórko-
wej;

3) maksymalną Eączną powierzchnię zabudowy ｠ 
60% powierzchni wyznaczonego terenu;

4) maksymalną wysoko[ć budynków ｠ do 9,0 m;
5) morliwo[ć rozbiórki, nadbudowy i rozbudowy 

istniejącego budynku;
6) minimalną powierzchnię terenu biologicznie 

czynnego ｠ 10% wyznaczonego terenu;
7) wskazane zachowanie istniejących drzew i uzu-

peEnienie zieleni;
8) zachowanie maksymalnych nieprzekraczalnych 

linii zabudowy;
9) zakaz realizacji przedsięwzięć których oddzia-

Eywanie na [rodowisko związane z prowadzoną 
dziaEalno[cią, w tym emisji zanieczyszczeG, powo-
duje przekroczenia standardów jako[ci [rodowiska, 
okre[lonych przepisami odrębnymi, poza terenem 
do którego inwestor posiada tytuE prawny;

10) obowiązek utwardzenia (wyposarenia w 
powierzchnie szczelne) terenów komunikacji we-
wnętrznej, parkingów, miejsc magazynowania oraz 
innych, których sposób urytkowania mógEby nega-
tywnie wpEynąć na jako[ć [rodowiska gruntowo-
wodnego;

11) obowiązek zapewnienia niezbędnej ilo[ci 
miejsc postojowych wynikających z funkcji obiek-
tów oraz liczby pracowników; dla obiektów związa-
nych z obsEugą ludno[ci w tym handlu ｠ w ilo[ci 20 
miejsc postojowych /1000 m² powierzchni urytko-
wej obiektów.

RozdziaE III
Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajobra-

zu kulturowego

§8. Ochronę [rodowiska realizuje się poprzez:
1) peEne techniczne uzbrojenie terenu, w tym 

zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz odbiór [cieków 
komunalnych, z zachowaniem przepisów o [rodo-
wisku;

2) gminny system odbioru odpadów;
3) zachowanie i uzupeEnienie istniejącej zieleni.

§9. Dla ochrony dziedzictwa archeologicznego, 
na obszarze objętym planem, wymagane jest zgEa-
szanie prac ziemnych związanych z zagospodaro-
waniem lub zabudową terenu ｠ do Wielkopolskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w celu 
ustalenia obowiązującego inwestora zakresu badaG 
archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

RozdziaE IV
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mów komunikacji i infrastruktury technicznej
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§10. 1. Teren komunikacji (KD-G) stanowi czę[ć 
istniejącego pasa drogowego drogi wojewódzkiej 
(KD-G), o którym mowa w §5 pkt 2.

2. Ustala się dostęp komunikacyjny do terenu ob-
jętego planem poprzez istniejący zjazd z drogi wo-
jewódzkiej Nr 180 (KD-G) oraz z drogi wewnętrznej 
od strony poEudniowej dziaEki, zgodnie z oznaczenia-
mi na rysunku. Zakaz wyznaczania nowych bezpo-
[rednich zjazdów z drogi wojewódzkiej Nr 180.

§11. 1. Dla obszaru objętego planem ustala się 
następujące zasady obsEugi w zakresie infrastruktu-
ry technicznej:

1) zaopatrzenie w wodę ｠ z istniejącej sieci miej-
skiej;

2) zasilanie w energię elektryczną ｠ z istniejącego 
systemu elektroenergetycznego;

3) odprowadzenie [cieków komunalnych ｠ do wy-
dzielonego systemu miejskiej kanalizacji sanitarnej, 
pod warunkiem zastosowania instalacji dla [cieków 
przemysEowych, które speEniają wymogi ochrony 
[rodowiska;

4) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych 
｠ do wydzielonego systemu miejskiej kanalizacji 
deszczowej;

5) zaopatrzenie w energię cieplną ｠ z indywidual-
nych pródeE ciepEa na paliwa pEynne, gazowe i staEe, 
charakteryzujące się najnirszymi wskapnikami emi-
sji, speEniające wymagania ochrony [rodowiska wy-
nikające z przepisów odrębnych;

6) zaopatrzenie w gaz ｠ indywidualnie;
7) obsEugę telekomunikacyjną ｠ poprzez istnieją-

cy, w miarę potrzeb rozbudowywany system Eącz-
no[ci telefonicznej;

8) zagospodarowanie odpadów ｠ zgodnie z prze-
pisami odrębnymi oraz Planem gospodarki odpada-
mi komunalnymi dla Gminy Trzcianka, z zastosowa-
niem przepisów odrębnych w tym zakresie.

2. System infrastruktury technicznej nie wymaga 
rozbudowy na obszarze wyznaczonym w planie do 
zagospodarowania.

3. Na obszarze objętym planem nie występują 
elementy ponadlokalnych systemów infrastruktury 
technicznej.

RozdziaE V
Przepisy koGcowe

§12. Dla wszystkich terenów objętych planem 
ustala się stawkę ｠ 30%, stanowiącą podstawę do 
okre[lenia opEaty z tytuEu wzrostu warto[ci nieru-
chomo[ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym.

§13. Wykonanie uchwaEy powierza się Burmi-
strzowi Trzcianki.

§14. Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, tracą moc obowiązującą ustalenia 
innych miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego lub ich czę[ci odnoszących się do 
terenu objętego planem.

§15. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 
od dnia ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(-) mgr WEodzimierz IgnasiGski
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Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, 
zmiana Dz.U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141 poz. 
1492, Dz.U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130 
poz. 1087, Dz.U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 
225, Dz.U. z 2007 r. Nr 127, poz. 880, Dz.U. z 
2008r. Nr 199, poz.1227, Nr 201, poz. 1237, 
Nr 220, poz. 1413, Dz.U. z 2010 r. Nr 75, poz. 
474), Rada Miejska Trzcianki stwierdza zgodno[ć 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Trzcianki w rejonie ul. Grunwaldzkiej 
z ustaleniami studium uwarunkowaG i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka 
(uchwaEa Nr LVII/382/98 Rady Miejskiej Trzcianki z 
dnia 29 stycznia 1998 r.)

UZASADNIENIE
Obszar miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ul. Grun-
waldzkiej okre[lony jest w studium uwarunkowaG i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gmi-
ny Trzcianka, jako obszar zabudowany, który more 
być przeznaczony pod rozwój przestrzenny miasta 
(zabudowa usEugowa, produkcyjna). Wyznaczony 
obszar objęty planem jest terenem zainwestowania 
produkcyjno- usEugowego, dla którego obowiązuje 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 
Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego są zgodne z ustaleniami studium w 
zakresie: kierunków zmian w strukturze przestrzen-
nej miasta Trzcianka, zasad ochrony [rodowiska i 
dziedzictwa kulturowego, rozwoju systemów ko-
munikacji i infrastruktury technicznej oraz polityki 
przestrzennej gminy.

ZaEącznik nr 2
do UchwaEy nr XLIV/311/10

Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 24 czerwca 2010 r.

STWIERDZENIE ZGODNOZCI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
MIASTA TRZCIANKI W REJONIE UL. GRUNWALDZKIEJ Z USTALENIAMI STUDIUM UWARUNKOWAF I 

KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TRZCIANKA

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. nr 17, 
poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 
327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 
r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. 
Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 
28, poz. 142 i 146) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 
2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 
r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. 
Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz.1635; z 2007 r. Nr 
127, poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 
201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413; Dz.U. z 2010r. 
Nr 75, poz. 474), Rada Miejska Trzcianki uchwala, 
co następuje:

RozdziaE I
Przepisy ogólne

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Trzcianka w obrębie 
geodezyjnym wsi Stobno, zwany dalej planem.

2. Granice obszaru objętego planem obejmują 
dziaEki o numerach ewidencyjnych: 264/6 i 264/7 
oraz oznaczone są na rysunku planu w skali 1:1000, 
zwanym dalej rysunkiem

3. Integralnymi czę[ciami uchwaEy są:
1) rysunek planu, o którym mowa w ust. 2, stano-

wiący zaEącznik nr 1 do uchwaEy;
2) rozstrzygnięcie w sprawie stwierdzenia zgod-

no[ci miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego z ustaleniami studium uwarunkowaG i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Trzcianka, stanowiące zaEącznik nr 2 do uchwaEy;

3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Trzcianka w obrębie geode-
zyjnym wsi Stobno, stanowiące zaEącznik nr 3 do 
uchwaEy;
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