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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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4) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Trzcianki o spo-
sobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z 
zakresu infrastruktury technicznej, które nalerą do 
zadaG wEasnych gminy oraz zasadach ich finanso-
wania, stanowiące zaEącznik nr 4 do uchwaEy.

§2. 1. Na terenie objętym planem nie występują 
tereny:

1) górnicze, nararone na niebezpieczeGstwo po-
wodzi oraz zagrorone osuwaniem się mas ziemnych 
wymagające ustalenia granic i sposobów zagospo-
darowania;

2) obszary przestrzeni publicznej, o których mowa 
w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. Na obszarze objętym planem nie ustala się:
1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i za-

bytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej;
2) zasad ochrony przyrody;
3) szczegóEowych zasad i warunków scaleG i po-

dziaEu nieruchomo[ci;
4) sposobu i terminu tymczasowego zagospodaro-

wania i urytkowania terenów.

§3. Dla obszaru objętego planem ustala się nastę-
pujące przeznaczenie terenu:

1. teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
- oznaczony na rysunku MN;

2. teren zabudowy produkcyjno-usEugowej - ozna-
czony na rysunku PU;

3. teren drogi publicznej, wojewódzkiej - oznaczo-
ny na rysunku KDG.

§4. Obowiązują okre[lone na rysunku:
1. linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-

czeniu lub rórnych zasadach zagospodarowania;
2. obowiązujące linie zabudowy;
3. maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy.

RozdziaE II
Zasady ochrony [rodowiska

§5. Na terenie objętym planem ustala się zasady 
ochrony [rodowiska poprzez:

1) wyposarenie terenów przeznaczonych pod za-
budowę w zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odbiór 
[cieków komunalnych, do czasu budowy sieci wiej-
skich dopuszcza się lokalne zaopatrzenie w wodę 
i lokalne gromadzenie [cieków komunalnych w 
szczelnym, bezodpEywowym zbiorniku, [cieki będą 
wyworone na punkt zlewny oczyszczalni [cieków;

2) zagospodarowanie odpadów zgodnie z gmin-
nym planem gospodarki odpadami i przepisami od-
rębnymi;

3) ochronę przed haEasem przez utrzymanie do-
puszczalnych poziomów haEasu dla terenu zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej zgodnie z przepi-
sami odrębnymi;

4) ochronę przed promieniowaniem elektroma-

gnetycznym przez zakaz lokalizacji obiektów bu-
dowlanych emitujących pola elektromagnetyczne 
przekraczające poziomy dopuszczalne na terenach 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i w 
miejscach dostępnych dla ludno[ci, okre[lonych w 
przepisach odrębnych;

5) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących za-
wsze znacząco oddziaEywać na [rodowisko dla któ-
rych wymagane jest sporządzenie raportu o oddzia-
Eywaniu na [rodowisko.

§6. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej MN ustala się następujące warunki zabudo-
wy i zagospodarowania:

1) na dziaEce na terenie ograniczonym maksymal-
nymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy mogą 
być realizowane budynki: mieszkalny, gospodarcze 
i gararowe

2) budynek mieszkalny nalery realizować:
a) o wysoko[ci do 2 kondygnacji nadziemnych i 

do 10 m od poziomu terenu,
b) z dachem wielospadowym, o kącie pochylenia 

poEaci dachowej od 30° do 45°;
3) budynek gospodarczy nalery realizować:
a) o wysoko[ci 1 kondygnacji nadziemnej i do 5 m 

od poziomu terenu,
b) z dachem jedno lub dwuspadowym, o kącie po-

chylenia poEaci dachowej do 30°;
4) na dziaEce usytuowana jest linia napowietrzna 

[redniego napięcia SN ｠15 kV, wzdEur linii wyzna-
czono pas techniczny po 5 m od skrajnej osi linii. 
Zabudowa tego terenu będzie morliwa po speEnieniu 
warunków wynikających z przepisów szczególnych 
po przebudowie lub skablowaniu linii napowietrznej 
zgodnie z przepisami szczególnymi w tym zakresie;

5) dopuszcza się morliwo[ć przebudowy i rozbu-
dowy linii energetycznej 15 kV:

a) do parametrów dwutorowej linii energetycznej 
15kV/110kV (napowietrznej), wzdEur linii napo-
wietrznej 110kV wyznacza się pas technologiczny 
o szeroko[ci po 15 m od osi skrajnej linii,

b) przy realizacji linii 110kV jako podziemnej (ka-
blowej usytuowanej wzdEur linii napowietrznej 15 
kV) wyznacza się pas technologiczny dla linii 15kV;

c) morliwo[ć lokalizacji obiektów maEej architek-
tury związanej z zielenią urządzoną;

6) zakaz realizacji budowli o wysoko[ci 50 m i 
wyrej od poziomu terenu;

7) maksymalny wskapnik intensywno[ci zabudo-
wy do 30% powierzchni terenu;

8) pod powierzchnię biologicznie czynną (zieleG i 
wodę) nalery przeznaczyć 30% powierzchni dziaEki.

§7. Dla terenu zabudowy produkcyjno-usEugowej 
PU ustala się następujące warunki zabudowy i za-
gospodarowania:

1) przeznaczeniem podstawowym terenu jest 
funkcja produkcyjno-skEadowa, przeznaczeniem do-
puszczalnym - funkcja usEugowa;

2) zabudowa more być realizowana na terenie 
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ograniczonym obowiązującą i maksymalnymi nie-
przekraczalnymi liniami zabudowy, okre[lonymi na 
rysunku;

3) budynek nalery realizować:
a) o wysoko[ci do 2 kondygnacji nadziemnych i 

do 9 m od poziomu terenu,
b) z dachem pEaskim;
4) wyznacza się teren o szeroko[ci 12 m wzdEur 

pasa drogi wojewódzkiej pod realizację infrastruktu-
ry technicznej, takiej jak: kanalizacja sanitarna, sieć 
wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna itp., 
nie związanej z funkcjonowaniem drogi wojewódz-
kiej,

5) na dziaEce usytuowana jest linia napowietrzna 
[redniego napięcia SN -15kV, wzdEur linii wyzna-
czono pas techniczny po 5 m od osi skrajnej linii, 
zabudowa tego terenu będzie morliwa po speEnieniu 
warunków wynikających z przepisów szczególnych 
po przebudowie lub skablowaniu linii napowietrznej 
zgodnie z przepisami odrębnymi w tym zakresie;

6) dopuszcza się morliwo[ć przebudowy i rozbu-
dowy linii energetycznej 15 kV:

a) do parametrów dwutorowej linii energetycz-
nej 15kV/110kV (napowietrznej), wzdEur linii na-
powietrznej 110kV wyznacza się pas techniczny o 
szeroko[ci po 15 m od osi skrajnej linii,

b) przy realizacji linii 110kV jako podziemnej 
(kablowej usytuowanej wzdEur linii napowietrznej 
15kV) wyznacza się pas technologiczny dla linii 
15kV;

7) zakaz realizacji budowli o wysoko[ci 50 m i 
wyrej od poziomu terenu;

8) dojazd do dziaEki przez istniejący zjazd publicz-
ny z drogi wojewódzkiej Nr 180, zakaz budowy no-
wych bezpo[rednich zjazdów z dziaEki nr 264/6 na 
drogę wojewódzką Nr 180;

9) na dziaEce nalery zapewnić sEurebno[ć w zakre-
sie doj[cia i dojazdu do dziaEki nr 264/7;

10) maksymalny wskapnik intensywno[ci zabudo-
wy do 35% powierzchni terenu;

11) pod powierzchnię biologicznie czynną (zieleG) 
nalery przeznaczyć 10% powierzchni dziaEki.

RozdziaE III
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mów infrastruktury technicznej i komunikacji

§8. Dla terenu komunikacji:
1. Dla drogi publicznej wojewódzkiej KDG (Nr 

180) klasy G o jednej jezdni dwupasowej ustala się:
1) szeroko[ć pasa drogowego zgodną z ewidencją 

gruntów;
2) szeroko[ć pasa ruchu zgodnie z przepisami od-

rębnymi;
3) zakaz realizacji nowych zjazdów i miejsc par-

kingowych w pasie drogowym drogi wojewódzkiej 
Nr 180;

4) dopuszcza się morliwo[ć realizacji w liniach 
rozgraniczających drogi uzbrojenia podziemnego.

2. Ilo[ć miejsc parkingowych na obszarze objętym 

planem wyznaczyć wg następujących wskapników:
1) na terenie MN - nalery wyznaczyć 2 miejsca 

parkingowe lub w gararu;
2) dla terenu PU - na 200 m2 powierzchni urytko-

wej min. 2 miejsca parkingowe;
3) miejsca parkingowe mogą być usytuowane na 

terenie objętym planem miejscowym z wyEączeniem 
pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 180.

§9. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, roz-
budowy i budowy systemów infrastruktury tech-
nicznej:

1) zasilanie w energię elektryczną:
a) na terenie objętym planem, usytuowane są linie 

napowietrzne i kablowe elektroenergetyczne [red-
niego napięcia (15kV) i niskiego napięcia, które za-
bezpieczają tereny przeznaczone pod zabudowę w 
energię;

b) dopuszcza się morliwo[ć przebudowy i rozbu-
dowy istniejącej linii energetycznej 15kV do para-
metrów dwutorowej linii energetycznej 15 kV/110 
kV lub budowę linii kablowej 110kV;

2) zaopatrzenie w wodę docelowo z wiejskiej sieci 
wodociągowej, do czasu rozbudowy sieci dopusz-
cza się lokalne zaopatrzenie w wodę dla celów go-
spodarczych i bytowych;

3) zaopatrzenie w wodę ludno[ci w warunkach 
specjalnych ｠ na terenie wsi Stobno wykonana jest 
studnia gEębinowa, z której w wodę zaopatrywać 
się będzie ludno[ć w sytuacjach nadzwyczajnych;

4) odprowadzenie [cieków komunalnych:
a) tymczasowo do szczelnych zbiorników bezod-

pEywowych, wywóz [cieków na stację zlewną przy 
oczyszczalni [cieków,

b) docelowo do sieci kanalizacji sanitarnej i na me-
chaniczno-biologiczną oczyszczalnię [cieków;

5) odprowadzenie oczyszczonych wód opado-
wych i roztopowych do [rodowiska na terenie dziaE-
ki;

6) obsEuga telekomunikacyjna z istniejącego sys-
temu Eączno[ci, z podziemnych, kablowych linii 
Eączno[ci, uEoronych w pasie drogowym z morliwo-
[cią dalszej rozbudowy systemu i sieci;

7) zaopatrzenie w ciepEo i ciepEą wodę, projektu-
je się indywidualne systemy grzewcze z zastoso-
waniem paliw charakteryzujących się najnirszymi 
wskapnikami emisyjnymi, spalanych w urządzeniach 
o wysokim stopniu sprawno[ci oraz przy wykorzy-
staniu alternatywnych pródeE energii;

8) gospodarowanie odpadami:
a) selektywne gromadzenie odpadów w przysto-

sowanych do tego pojemnikach usytuowanych w 
wyznaczonych miejscach i ich dalsze zagospodaro-
wanie zgodnie z gminnym programem gospodaro-
wania odpadami i przepisami odrębnymi:

b) masy ziemne powstające w związku z realiza-
cją inwestycji nalery zagospodarować na dziaEce w 
celu uksztaEtowanie terenu pod warunkiem nie prze-
kroczenia standardów jako[ci gleby i ziemi;

c) dla odpadów niebezpiecznych i innych nir nie-
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bezpieczne nalery uzyskać stosowną zgodę na wy-
twarzanie i unieszkodliwianie zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami w zakresie gospodarki odpadami.

RozdziaE IV
Przepisy koGcowe

§10. Ustala się 5% stawkę, stanowiącą podsta-
wę do okre[lenia opEaty z tytuEu wzrostu warto[ci 
nieruchomo[ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 usta-
wy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym.

§11. Na terenie objętym niniejszym planem tracą 
moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Trzcianka na obszarze wsi 

Stobno, uchwalonego uchwaEą nr VI/54/03 Rady 
Miejskiej Trzcianki z dnia 20 marca 2003 roku, ogEo-
szonego w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego Nr 82, poz. 1576 z dnia 22 maja 
2003 roku.

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

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(-) mgr WEodzimierz IgnasiGski



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 188 ｠ 20213 ｠ Poz. 3498



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 188 ｠ 20214 ｠ Poz. 3498



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 188 ｠ 20215 ｠ Poz. 3498

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; 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 2008 r. 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 przestrzennego gminy Trzcianka 
w obrębie geodezyjnym wsi Stobno, z ustaleniami 
studium uwarunkowaG i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Trzcianka (zatwierdzonym 
uchwaEą Nr LVI/382/98 Rady Miejskiej w Trzciance 
dnia 29 stycznia 1998 roku).

UZASADNIENIE
Obszar objęty projektem miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzennego obejmuje dziaEki nr 
264/6 i 264/7 i stanowi teren zabudowany budyn-
kami: produkcyjno-skEadowym i mieszkalnym jed-
norodzinnym z gararem w bryle budynku. Jest to 
teren uzbrojony w sieci infrastruktury technicznej. 

Na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
projektuje się lokalizację zabudowy gospodarczej i 
gararowej. DziaEka jest zagospodarowana zielenią 
urządzoną. Zgodnie ze studium uwarunkowaG i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Trzcianka jest to teren istniejącej zabudowy pro-
dukcyjnej. DziaEalno[ć produkcyjna, jest to jedna 
z warniejszych funkcji gospodarczych gminy. Stu-
dium zachowuje tę funkcję, zakEada jej aktywizację 
z uwzględnieniem zasad ekorozwoju. Dopuszcza 
się przeksztaEcenie na rzecz rórnorodnej produkcji, 
wytwórczo[ci i dziaEalno[ci gospodarczej w oparciu 
o czyste i bezpieczne technologie. Tereny o wio-
dącej funkcji produkcyjnej to miasto Trzcianka oraz 
wzdEur trasy komunikacyjnej Trzcianka - PiEa jako 
nowy kierunek rozwoju dziaEalno[ci produkcyjnej 
(pasmo aktywno[ci gospodarczej). Na tym tere-
nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego. Jest to teren uzbrojony, nowa za-
budowa nie wymaga rozbudowy sieci infrastruktury 
technicznej. Teren objęty miejscowym planem gra-
niczy z zabudową usEugową stacji paliw i lasem.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 roku 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 2008 r. Nr 199, 
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413; 
Dz.U. z 2010 r. Nr 75, poz. 474), Rada Miejska 
Trzcianki rozstrzyga, co następuje:

§1. 1. Do projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Trzcianka w obrębie 
geodezyjnym wsi Stobno, w okresie jego wyEorenia 
do publicznego wglądu, nie wniesiono uwag.

2. Wobec powyrszego nie rozstrzyga się o spo-
sobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Trzcianka w obrębie geodezyjnym wsi Stobno.

ZaEącznik nr 2
do UchwaEy nr XLIV/312/10

Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 24 czerwca 2010 r.

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

ROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TRZCIANKA

ZaEącznik nr 3
do UchwaEy nr XLIV/312/10

Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 24 czerwca 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TRZCIANKA W OBRĘBIE GEODEZYJNYM WSI STOBNO



Dziennik Urzędowy
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Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) 
i art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 ze 
zmianami) oraz art. 212 ustawy z 17 sierpnia 2009 
r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 
ze zmianami) Rada Miejska Trzcianki rozstrzyga, co 
następuje:

§1.1. Na obszarze objętym miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcian-

ka w obrębie geodezyjnym wsi Stobno nie ustalono 
wymaganej realizacji sieci uzbrojenia z zakresu in-
frastruktury technicznej, związanej z nowym prze-
znaczeniem i zagospodarowaniem terenu.

2. Nie ustalono zadaG wEasnych z zakresu infra-
struktury dla Gminy Trzcianka.

§2. Wobec ustaleG §1 ust. 1 i ust. 2 nie rozstrzy-
ga się o sposobie realizacji oraz o zasadach finan-
sowania zapisanych w miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej.

ZaEącznik nr 4
do UchwaEy nr XLIV/312/10

Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 24 czerwca 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODARO-
WANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TRZCIANKA W OBRĘBIE GEODEZYJNYM WSI STOBNO INWESTYCJI 
Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF WDASNYCH GMINY ORAZ 

ZASADACH ICH FINANSOWANIA

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. t. 
j. 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, Nr 167, poz. 1759 
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 poz. 146) oraz art. 
7 ust. 3a ustawy z dnia 13 wrze[nia 1996r. o utrzy-
maniu czysto[ci i porządku w gminach (Dz.U. t. j. z 
2005 r. Nr 236, poz. 2008, Nr 180, poz. 1495, z 
2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r. Nr 223, poz. 
1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 
92, poz. 753, Nr 215 poz. 1664, z 2010 r. Nr 47, 
poz. 278) uchwala się, co następuje:

§1. Okre[la się wymagania, jakie powinien speE-
niać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie ze-
zwolenia na prowadzenie dziaEalno[ci w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od wEa[cicieli 
nieruchomo[ci na terenie Gminy Uj[cie, stanowiące 
zaEącznik nr 1 do niniejszej uchwaEy.

§2. Okre[la się wymagania, jakie powinien speE-
niać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie ze-
zwolenia na prowadzenie dziaEalno[ci w zakresie 
oprórniania zbiorników bezodpEywowych i trans-
portu nieczysto[ci ciekEych na terenie Gminy Uj[cie, 
stanowiące zaEącznik nr 2 do niniejszej uchwaEy.

§3. Wykonanie uchwaEy powierza się Burmistrzo-
wi Uj[cia.

§4. Traci moc Zarządzenie Nr 9/2006 Burmistrza 
Uj[cia z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie 
okre[lenia wymagaG, jakie powinien speEniać przed-
siębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 
na [wiadczenie usEug w zakresie odbierania odpa-
dów komunalnych od wEa[cicieli nieruchomo[ci lub 
oprórniania zbiorników bezodpEywowych i transpor-
tu nieczysto[ci ciekEych na terenie Gminy Uj[cie.

§5. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 14 dni 
od dnia jej ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Uj[ciu

(-) inr. Jerzy Kopma
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UCHWADA Nr XLI/390/2010 RADY MIEJSKIEJ W UJZCIU

z dnia 28 czerwca 2010 r.

w sprawie okre[lenia wymagaG, jakie powinien speEniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwo-
lenia na prowadzenie dziaEalno[ci w zakresie odbierania odpadów komunalnych od wEa[cicieli nieruchomo-
[ci, oprórniania zbiorników bezodpEywowych i transportu nieczysto[ci ciekEych na terenie Gminy Uj[cie


