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budretowe, gmina obowiązki te rozEoryć more w 
czasie okre[lonym w prognozie skutków finanso-

wych uchwalenia przedmiotowego planu. 

§2.1. Plan ustala, do czasu wybudowania sieci 
kanalizacji sanitarnej, odprowadzenie [cieków do 
szczelnych bezodpEywowych zbiorników na [cieki 
zlokalizowanych w obszarze poszczególnych dzia-

Eek. 
2. Plan dopuszcza do czasu wybudowania gmin-

nej sieci wodociągowej korzystnie z wEasnych ujęć 
wody zlokalizowanych w obszarze dziaEki.

§3. W bezpo[rednim sąsiedztwie terenu objęte-

go planem istnieją urządzenia elektroenergetyczne, 
sieć elektroenergetyczna. Ponadto jereli wzro[nie 
zapotrzebowanie na energię, wykonanie stacji trans-
formatorowej lub przyEącza energetycznego lery w 
gestii dysponenta sieci, zgodnie z art. 7 ustawy z 
dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (j.t. 
Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.).

§4. Zapewnienie obsEugi komunikacyjnej nalery 
do zadaG wEasnych gminy. Dojazd do terenu obję-

tego planem jest zapewniony z istniejących dróg 
publicznych klasy dojazdowej KDD oraz z projekto-

wanej drogi wewnętrznej KDW poEączonej z istnie-

jącymi drogami dojazdowymi.
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UCHWADA Nr LII/324/2009 RADY MIEJSKIEJ W TRZEMESZNIE

z dnia 26 sierpnia 2009 r.

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowego 
jednorodzinnego obejmujący teren dziaEki o nr geod. 459/1 we wsi WymysEowo, gmina Trzemeszno

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz.U. z 2003, Nr 80 poz. 717, Nr 162, 
poz. 1568; z 2004, Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 880, 
Nr 141, poz. 1492, z 2005, Nr 113, poz. 954; Nr 
130, poz. 1087; z 2006 Nr 45, poz. 319; Nr 225, 
poz. 1635; z 2007 Nr 127, poz. 880), art. 18 ust. 2 
pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o sa-

morządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142 poz. 
1591, z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 
1806, z 2003 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 Nr 172, poz. 1441; Nr 
175, poz. 1457; z 2006 Nr 17, poz. 128; Nr 181, 
poz. 1337; z 2007 Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 
1218), Rada Miejska w Trzemesznie uchwala, co 
następuje:

§1. Uchwala się: ｧMiejscowy planu zagospo-

darowania przestrzennego terenu budownictwa 

mieszkaniowego jednorodzinnego obejmujący teren 
dziaEki o nr geod. 459/1 we wsi WymysEowo, gmina 
Trzemesznoｦ, zwany dalej planem.

§2. Stwierdza się zgodno[ć planu z ustaleniami 
Studium uwarunkowaG i kierunków zagospodaro-

wania przestrzennego gminy Trzemeszno, zatwier-

dzonym uchwaEą Rady Miejskiej w Trzemesznie nr 
XIX/132/99 z dnia 30 grudnia 1999 r. - wyrys ze 
studium na rysunku planu.

§3. Miejscowy plan zagospodarowania prze-

strzennego, o którym mowa w §1, skEada się z 
ustaleG będących tre[cią niniejszej uchwaEy oraz:

1) rysunku planu, w skali 1:1000, będącego za-

Eącznikiem graficznym nr 1 do niniejszej uchwaEy;
2) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag 

do projektu planu, będącego zaEącznikiem nr 2 
do niniejszej uchwaEy;

3) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalerą do zadaG wEasnych 
gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgod-

nie z przepisami o finansach publicznych, będą-

cego zaEącznikiem nr 3 do niniejszej uchwaEy.

DZIAD I
Przepisy ustaleG ogólnych

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

1) planie ｠ nalery przez to rozumieć ustalenia pla-

nu, o których mowa w §1 uchwaEy, o ile z 
tre[ci przepisu nie wynika inaczej;

2) uchwale ｠ nalery przez to rozumieć niniejszą 
uchwaEę Rady Miejskiej w Trzemesznie, o ile z 
tre[ci przepisu nie wynika inaczej;

3) rysunku planu ｠ nalery przez to rozumieć ry-

sunek planu stanowiący czę[ć graficzną planu 
｠ na mapie w skali 1:1000;

4) przeznaczeniu podstawowym ｠ nalery przez to 
rozumieć takie przeznaczenie, które powinno 
przewarać na danym obszarze, wyznaczonym 
liniami rozgraniczającymi;

5) terenie ｠ nalery przez to rozumieć obszar o 
okre[lonym rodzaju przeznaczenia podstawo-

wego, wyznaczony na rysunku planu liniami 

rozgraniczającymi;
6) wskapniku intensywno[ci zabudowy ｠ nalery 
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przez to rozumieć stosunek powierzchni zabu-

dowy oraz nawierzchni utwardzonych do po-

wierzchni dziaEki, wyrarony w procentach;
7) nieprzekraczalnej linii zabudowy ｠ nalery przez 

to rozumieć linię wyznaczającą najmniejszą 
dopuszczalną odlegEo[ć sytuowania skrajnej 
[ciany budynku lub jej najbardziej wysuniętego 
elementu od linii rozgraniczającej drogi, rowu 
lub innego obiektu lub elementu liniowego, w 

stosunku do którego linia ta zostaEa okre[lona;
8) przepisach szczególnych i odrębnych ｠ nalery 

przez to rozumieć przepisy ustaw z aktami wy-

konawczymi.

§5. Przedmiot i zakres planu.
Przedmiotem planu jest teren zabudowy miesz-

kaniowej jednorodzinnej w obszarze dziaEki o nr 
ewid.: 459/1 w miejscowo[ci WymysEowo.

1. Zakres ustaleG planu wynika z uchwaEy Nr 
XX/90/2007 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 
30 listopada 2007 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowe-

go jednorodzinnego, obejmującego teren dziaEki nr 
geod. 459/1 we wsi WymysEowo gmina Trzemeszno.

§6. Obszar objęty planem.
1. Planem objęto obszar o Eącznej powierzchni 

okoEo 6,29 ha.
2. Obszar, o którym mowa w pkt 1, poEorony 

jest w poEudniowo-zachodniej czę[ci gminy Trze-

meszno w miejscowo[ci WymysEowo.

§7. Granice obszaru objętego planem przedsta-

wiono na rysunku planu, o którym mowa w §3, któ-

re stanowią granice uchwalenia planu.

DZIAD II
Ustalenia szczegóEowe

ROZDZIAD 1
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 
tereny o rórnym przeznaczeniu lub rórnych zasa-

dach zagospodarowania

§8. Na obszarze planu ustala się podstawowe 
przeznaczenie:

1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
oznaczony na rysunku planu symbolem MN;

2) tereny dróg dojazdowych wewnętrznych, ozna-

czonych na rysunku planu symbolem KDW;
3) teren pod docelowe poszerzenie drogi publicz-

nej lokalnej, oznaczony na rysunku planu sym-

bolem 1KDL; 
4) teren urządzeG elektroenergetycznych, ozna-

czony na rysunku planu symbolem E.

§9. Linią ciągEą oznaczono na rysunku planu li-
nię rozgraniczającą tereny o rórnym przeznaczeniu 
i rórnych zasadach zagospodarowania w niniejszej 

uchwale.

ROZDZIAD 2
Zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu 

przestrzennego

§10. Nalery zachować ustalenia planu okre[lone 
w rozdziale 6.

ROZDZIAD 3
Zasady ochrony [rodowiska, przyrody 

i krajobrazu kulturowego

§11. Zabrania się zanieczyszczania powierzchni 
ziemi oraz wód powierzchniowych, podziemnych i 
gEównych zbiorników wód podziemnych, przez nie-

wEa[ciwe gromadzenie odpadów. Zrzut [cieków 
bytowych prowadzić nalery do sieci kanalizacyjnej, 
w przypadku jej braku do szczelnego bezodpEywo-

wego zbiornika na [cieki, z którego [cieki będą wy-

worone przez koncesjonowanego przewopnika do 
oczyszczalni [cieków.

§12.1. Nakazuje się wyposarenie terenu dziaEek 
w miejsca do tymczasowego, selektywnego groma-

dzenia odpadów oraz zagospodarowania ich zgod-

nie z gminnym planem gospodarki odpadami oraz 

przepisami odrębnymi.
2. Nakazuje się, ewentualne odpady niebezpiecz-

ne gromadzić w sposób zabezpieczający [rodowi-
sko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem.

§13.1. Na terenach zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z usEugami, obowiązują dopuszczalne 
poziomy haEasu, okre[lone w przepisach odrębnych

2. Emisja z terenu objętego planem, nie more 
powodować przekroczenia standardów jako[ci [ro-

dowiska okre[lonych w przepisach odrębnych poza 
terenem, do którego inwestor posiada tytuE prawny.

ROZDZIAD 4
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej

§14.1. Teren objęty miejscowym planem zago-

spodarowania przestrzennego poEorony jest w stre-

fie występowania pradziejowych i [redniowiecz-
nych stanowisk archeologicznych, które podlegają 
ochronie konserwatorskiej.

2. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa 
kulturowego, prace ziemne związane z zagospo-

darowaniem i zabudowaniem terenu wymagają 
uzgodnienia z Wielkopolskim Wojewódzkim Kon-

serwatorem Ochrony Zabytków w Poznaniu przed 
uzyskaniem pozwolenia na budowę, dla okre[lenia 
konieczno[ci ewentualnych prac archeologicznych.

ROZDZIAD 5
Wymagania wynikające z potrzeb ksztaEtowania 

przestrzeni publicznej
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§15. Nie ustala się wymagaG wynikających z po-

trzeb ksztaEtowania przestrzeni publicznej.

ROZDZIAD 6
Parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabu-

dowy, gabaryty obiektów i wskapniki intensywno-

[ci zabudowy

§16.1. Ustala się, re na terenie oznaczonym 
symbolem MN zabudowę oraz urządzenie terenu 
nalery ksztaEtować w sposób zapewniający zacho-

wanie przepisów szczególnych oraz następujących 
warunków:

1) minimalna powierzchnia wydzielanych dziaEek 
- 900 m2;

2) minimalna szeroko[ć dziaEki ｠ 22,0 m;
3) budynki mieszkalne jednorodzinne, w obszarze 

planu sytuować zgodnie z wyznaczonymi nie-

przekraczalnymi liniami zabudowy;
4) wysoko[ć zabudowy mieszkaniowej - II kon-

dygnacje nadziemne, w tym poddasze urytko-

we, do wysoko[ci 9,0 m;
5) maksymalna szeroko[ć elewacji frontowej bu-

dynków mieszkalnych - 20,0 m, przy zacho-

waniu przepisów odrębnych i szczególnych;
6) poziom posadzki parteru budynku nie wyrszy 

nir 1,0 m nad powierzchnię terenu zastanego;
7) dopuszcza się podpiwniczenie budynku; przed 

przystąpieniem do realizacji inwestycji nalery 
wykonać badania gruntowo-wodne, w celu 
okre[lenia poziomu posadowienia budynku 
oraz okre[lenia poziomu wód gruntowych; 

8) ustala się dachy strome ｠ dwu lub wielospa-

dowe, o kącie nachylenia od 25o do 45o; po-

krycie z dachówki lub materiaEów dachówko-
podobnych;

9) wskapnik intensywno[ci zabudowy nie more 
przekraczać 30% powierzchni dziaEki;

10) powierzchnia terenu biologicznie czynna, min. 
60% powierzchni dziaEki;

11) nieprzekraczalne linie zabudowy: zgodnie z ry-

sunkiem planu, przy czym ustala się:
a) nie mniej nir 6,0 m od linii rozgraniczającej 

drogi dojazdowej wewnętrznej oznaczonej na 
rysunku planu symbolem KDW,

b) nie mniej nir 6,0 m od terenu pod docelowe 
poszerzenie drogi publicznej lokalnej, oznaczo-

nego na rysunku planu symbolem 1KDL,
c) nie mniej nir 15,0 m od terenów le[nych, 

znajdujących się poza obszarem planu,
12) powierzchnia zabudowy dla budynku gararo-

wego wolnostojącego w obszarze dziaEki do 
50,0 m2;

13) wysoko[ć zabudowy gararowej - I kondygna-

cja nadziemna, do wysoko[ci 5,5 m od pozio-

mu terenu do kalenicy dachu;
14) poziom posadzki budynku gararowego usEugo-

wego nie wyrszy nir 0,3 m od poziomu terenu;
15) dopuszcza się realizację gararu wbudowane-

go w bryEę budynku lub przybudowanego do 
budynku mieszkalnego o powierzchni zabu-

dowy do 50,0 m2, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami szczególnymi;

16) dopuszcza się usytuowanie budynku gararo-

wego w granicy dziaEki sąsiedniej, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami szczególnymi;

17) ksztaEtem i formą dachu budynku gararowego 
nawiązać do zabudowy mieszkaniowej w ob-

szarze dziaEki;
18) w obszarze dziaEek nalery przewidzieć dwa 

miejsce postojowe dla samochodów osobowych, 
nie wliczając miejsc postojowych w gararach;

19) od istniejącej linii elektroenergetycznej niskie-

go napięcia 0,4 kV, wyznacza się pas wolny 
od zabudowy o szeroko[ci 3,5 m w obie strony 
od osi linii;

20) dopuszcza się przeEorenie i skablowanie istnie-

jącej linii elektroenergetycznej 0,4 kV, wzdEur 
dróg dojazdowych wewnętrznych KDW oraz 
terenu 1KDL pod docelowe poszerzenie drogi 
publicznej lokalnej, zgodnie z przepisami szcze-

gólnymi i na warunkach okre[lonych przez 
wEa[ciciela linii elektroenergetycznej; 

21) po skablowaniu i przeEoreniu istniejącej linii 
elektroenergetycznej 0,4 kV, wyznaczony pas 
wolny od zabudowy o szeroko[ci 7,0 metrów 
przestanie obowiązywać na odcinku który pod-

legać będzie skablowaniu;
22) od istniejącej linii elektroenergetycznej [red-

niego napięcia 15 kV, wyznacza się pas wolny 
od zabudowy o szeroko[ci 7,5 m w obie strony 
od osi linii;

23) dopuszcza się przeEorenie i skablowanie istnie-

jącej linii elektroenergetycznej 15 kV, wzdEur 
dróg dojazdowych wewnętrznych KDW oraz 
terenu 1KDL pod docelowe poszerzenie drogi 
publicznej lokalnej, zgodnie z przepisami szcze-

gólnymi i na warunkach okre[lonych przez 
wEa[ciciela linii elektroenergetycznej; 

24) po skablowaniu i przeEoreniu istniejącej linii 
elektroenergetycznej 15 kV, wyznaczony pas 
wolny od zabudowy o szeroko[ci 15,0 metrów 
przestanie obowiązywać na odcinku który pod-

legać będzie skablowaniu.
2. Wyznacza się teren 1KDL o szeroko[ci 6,0 m, 

pod docelowe poszerzenie istniejącej drogi publicznej 
dojazdowej KDL, znajdującej się poza obszarem planu.

3. Wyznacza się teren urządzeG elektroenerge-

tycznych ｠ stacji transformatorowej, w obszarze 
terenu oznaczonego symbolem E, z morliwo[cią 
przebudowy i rozbudowy.

ROZDZIAD 7
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a takre nararonych na niebezpieczeG-

stwo powodzi oraz zagroronych osuwaniem 
się mas ziemnych.
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§17. Nie ustala się granic i sposobów zagospo-

darowania terenów lub obiektów podlegających 
ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych prze-

pisów, w tym terenów górniczych, a takre nararo-

nych na niebezpieczeGstwo powodzi oraz zagroro-

nych osuwaniem się mas ziemnych.

ROZDZIAD 8
SzczegóEowe zasady i warunki scalania i podziaEu 

nieruchomo[ci objętych planem miejscowym

§18.1. Na terenie objętym planem ustala się 
wydzielenie dziaEek w sposób okre[lony na rysunku 
planu, z zachowaniem ustaleG okre[lonych w roz-
dziale 6, w §16 ust. 1 pkt 1 i 2

2. Dopuszcza się Eączenie dziaEek w obszarze 
terenu MN i realizację na nich jednego budynku 
mieszkalnego i gararowego przy zachowaniu zasad 
i ustaleG okre[lonych w rozdziale 6, w §16. ust. 1

ROZDZIAD 9
Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich urytkowaniu, 
w tym zakaz zabudowy

§19. W przypadku natrafienia i uszkodzenia dre-

naru melioracyjnego, podczas wykonywania prac 
ziemnych, drenar nalery naprawić przy udziale upo-

warnionego przedstawiciela wEa[ciwego terytorial-
nie zarządcy urządzeG wodnych i melioracyjnych.

ROZDZIAD 10
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-

mów komunikacji i infrastruktury technicznej

§20.1. Wyznacza się do obsEugi komunikacyj-
nej terenu MN drogi dojazdowe wewnętrzne KDW 
o szeroko[ci 10,0 m w liniach rozgraniczających, 
zakoGczone placami nawrotu.

2. Projektowany ukEad komunikacyjny wEączony 
jest do drogi publicznej lokalnej KDL, znajdującej się 
poza obszarem uchwalenia planu.

3. Ustala się wEączenie zjazdu i wyjazdu na drogę 
publiczną lokalną KDL, znajdującą się poza obszarem 
uchwalenia planu, z drogi dojazdowej wewnętrznej 
KDW z zachowaniem przepisów szczególnych. 

§21.1. Ustala się, dla terenu oznaczonego sym-

bolem MN, podEączenie do istniejącej infrastruktury 
technicznej oraz nowoprojektowanej, przy zacho-

waniu przepisów szczególnych oraz następujących 
warunków:

1) kanalizacja sanitarna: dopuszcza się do czasu 
realizacji sieci kanalizacji sanitarnej korzystanie 

ze szczelnych zbiorników bezodpEywowych 
zlokalizowanych w obszarze dziaEki i wywóz 
[cieków przez koncesjonowanego przewopni-
ka do oczyszczalni [cieków; docelowo podEą-

czenie do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej;
2) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych 

docelowo do kanalizacji deszczowej; do czasu 
budowy kanalizacji deszczowej wody opado-

we i roztopowe zagospodarować w obszarze 
dziaEki;

3) zaopatrzenie w wodę: dopuszcza się do cza-

su wybudowania gminnej sieci wodociągowej 
korzystnie z wEasnych ujęć wody zlokalizowa-

nych w obszarze dziaEki, zgodnie z przepisami 
odrębnymi; docelowo zaopatrzenie w wodę z 
gminnej sieci wodociągowej;

4) urządzenia elektroenergetyczne ｠ z istniejących 
urządzeG elektroenergetycznych, na warun-

kach okre[lonych przez wEa[ciciela sieci elek-

troenergetycznej; 
5) zaopatrzenie w ciepEo: przy ogrzewaniu budyn-

ków zastosować pródEa energii o ograniczonej 
emisji, dopuszcza się wykorzystanie zbiorniko-

wych instalacji na gaz pEynny i olej opaEowy 
oraz niekonwencjonalnych i odnawialnych pró-

deE energii; 
6) zaopatrzenie w gaz: docelowo z sieci gazowej;
7) inne elementy uzbrojenia: na warunkach okre-

[lonych w przepisach szczególnych.

ROZDZIAD 11
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i urytkowania terenów

§22. Nie okre[la się terenów wymagających 
ustalenia sposobu i terminu tymczasowego zago-

spodarowania, urządzania i urytkowania.

ROZDZIAD 12
Stawki procentowe, na podstawie których ustala 

się opEatę, o której mowa w art. 36, ust. 4

§23. Ustala się stawkę procentową, sEurącą 
naliczeniu jednorazowej opEaty od wzrostu warto-

[ci nieruchomo[ci, o której mowa w art. 36 ust. 
4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym, w wysoko[ci 30%. 

DZIAD III
Przepisy koGcowe

§24. Plan zachowuje warno[ć, równier wtedy, 
je[li nastąpi zmiana lub nowelizacja któregokolwiek 
z przepisów szczególnych, chyba re z ich tre[ci bę-

dzie wynikaE obowiązek dokonania zmiany planu.

§25. Zmianie przeznaczenia, podlegają grunty 
rolne niskich klas bonitacyjnych klasy V i VI, na cele 
okre[lone w niniejszej uchwale.

§26. Wykonanie uchwaEy powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Trzemeszno.

§27.1. Niniejsza uchwaEa wraz z zaEącznikiem 
graficznym nr 1, stanowi akt prawa miejscowego i 
podlega ogEoszeniu z zaEącznikami nr 2 i 3 w Dzien-
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niku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
2. UchwaEa wchodzi w rycie 30 dni od dnia 

ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(-) MichaE Gwiazda
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ZaEącznik nr 2
do uchwaEy Nr LII/324/2009

Rady Miejskiej w Trzemesznie

z dnia 26 sierpnia 2009 r.

Przedmiotowy projekt planu oraz prognoza od-

dziaEywania na [rodowisko do niniejszego planu, 
zgodnie art. 17 ust. 10 ustawy o planowaniu i zago-

spodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 
r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zm.) oraz 
art. 39 ust. 2 i art. 41 ustawy z dnia 3 papdzierni-
ka 2008 r. (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze 
zm.) o udostępnianiu informacji o [rodowisku i jego 
ochronie, udziale spoEeczeGstwa w ochronie [rodo-

wiska oraz o ocenach oddziaEywania na [rodowi-
sko, zostaE wyEorony do publicznego wglądu na 21 
dni, w terminie od 2.02.2009 r. do 2.03.2009 r. W 
dniu 2.03.2009 r. odbyEa się dyskusja publiczna.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz ustawą z 
dnia 3 papdziernika 2008 r. (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 

poz. 1227 ze zm.) o udostępnianiu informacji o [ro-

dowisku i jego ochronie, udziale spoEeczeGstwa w 
ochronie [rodowiska oraz o ocenach oddziaEywania 
na [rodowisko, uwagi byEy przyjmowane do dnia 
16.03.2009 r.

W ustawowym terminie 14 dni, po zakoGczeniu 
wyEorenia projektu planu i prognozy oddziaEywania 
na [rodowisko do publicznego wglądu, nie wniesio-

no radnych uwag do przedmiotowych dokumentów, 
w związku z czym Rada Miejska w Trzemesznie nie 
podejmuje rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia 
wniesionych uwag, o których mowa w art. 20 ust. 
1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym oraz w art. 42 ust. 1 i 2 ustawy o udo-

stępnianiu informacji o [rodowisku i jego ochronie, 
udziale spoEeczeGstwa w ochronie [rodowiska oraz 
o ocenach oddziaEywania na [rodowisko. 

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU: MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-

SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO JEDNORODZINNE-

GO OBEJMUJĄCY TEREN DZIADKI O NR GEOD. 459/1 WE WSI WYMYSDOWO, GMINA TRZEMESZNO 
ORAZ PROGNOZY ODDZIADYWANIA NA ZRODOWISKO DO PROJEKTU PLANU

ZaEącznik nr 3
do uchwaEy Nr LII/324/2009

Rady Miejskiej w Trzemesznie

z dnia 26 sierpnia 2009 r.

SPOSÓB REALIZACJI INWESTYCJI ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO, Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF WDAS-

NYCH GMINY ORAZ ZASADY ICH FINANSOWANIA DLA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWA-

NIA PRZESTRZENNEGO TERENU BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO JEDNORODZINNEGO OBEJMUJĄ-

CY TEREN DZIADKI O NR GEOD. 459/1 WE WSI WYMYSDOWO, GMINA TRZEMESZNO

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.), 
Rada Miejska w Trzemesznie, w oparciu o obowią-

zujące przepisy, w tym:
1) ustawę z dnia 26 listopada 1998 r. o finan-

sach publicznych (j.t. Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 
148 ze zm.);

2) ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (j.t. 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 zbiorowym odprowadzaniu 
[cieków (j.t. Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858);

4) ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 
energetyczne (j.t. Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 
ze zm.);

5) ustawę o drogach publicznych z dnia 21 mar-
ca 1985r. (j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115);

6) rozporządzenie Ministra Transportu i Gospo-

darki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowia-

dać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999 
r. Nr 43, poz. 430);

7) prognozę skutków finansowych uchwalenia 
przedmiotowego planu;

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

§1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicz-
nej obciąrają budret gminy i stanowią zadania wEas-
ne gminy, zgodnie z art. 7 ust. 1 w/w ustawy o sa-

morządzie gminnym. Z uwagi na ograniczone [rodki 
budretowe, gmina obowiązki te rozEoryć more w 
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czasie okre[lonym w prognozie skutków finanso-

wych uchwalenia przedmiotowego planu.

§2.1. Plan ustala, do czasu wybudowania sieci 
kanalizacji sanitarnej, odprowadzenie [cieków do 
szczelnych bezodpEywowych zbiorników na [cieki 
zlokalizowanych w obszarze poszczególnych dziaEek. 

2. Plan dopuszcza do czasu wybudowania gmin-

nej sieci wodociągowej korzystnie z wEasnych ujęć 
wody zlokalizowanych w obszarze dziaEki.

§3. W bezpo[rednim sąsiedztwie terenu objęte-

go planem istnieją urządzenia elektroenergetyczne, 
sieć elektroenergetyczna. Ponadto jereli wzro[nie 

zapotrzebowanie na energię, wykonanie stacji trans-
formatorowej lub przyEącza energetycznego lery w 
gestii dysponenta sieci, zgodnie z art. 7 ustawy z 
dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (j.t. 
Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.).

§4. Zapewnienie obsEugi komunikacyjnej nalery 
do zadaG wEasnych gminy. Dojazd do terenu ob-

jętego planem jest zapewniony z istniejącej drogi 
publicznej klasy lokalnej KDL oraz jej poszerzenia i 
projektowanych dróg wewnętrznych KDW poEączo-

nych z istniejącą drogą lokalną. 

3684

UCHWADA Nr XXXIV/293/09 RADY GMINY ZDOTÓW

z dnia 27 sierpnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy ZEotów 
w rejonie miejscowo[ci Pieczynek, Klukowo i Blękwit.

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 
1 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 i Nr 214, poz. 1806, 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 
2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 
167, poz. 1759,. 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 
175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181, 
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 
974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 
1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 
420); art. 20 ust. 1, art. 27 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, 
poz. 41i Nr 141 poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 
954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45. poz. 319 
i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 
2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 
201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413)

- w wykonaniu UchwaEy Nr XXIV/190/08 Rady 
Gminy ZEotów z dnia 25 wrze[nia 2008 r. w spra-

wie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 

ZEotów w rejonie miejscowo[ci Pieczynek, Klukowo 
i Blękwit Rada Gminy ZEotów uchwala, co następuje:

ROZDZIAD 1
Przepisy ogólne

§1.1. Po stwierdzeniu zgodno[ci ze ｧStudium 
uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego gminy ZEotówｦ - zatwierdzonego uchwa-

Eą Nr XXIII/162/04 Rady Gminy Zlotów z dnia 28 
papdziernika 2004 r. - uchwala się miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego gminy ZEotów w 
rejonie miejscowo[ci Pieczynek, Klukowo i Blękwit.

2. Obszar objęty planem o powierzchni okoEo 370 
ha poEorony jest w rejonie miejscowo[ci Pieczynek, 
Klukowo i Blękwit. Granice planu stanowią:

- od poEudnia ｠ droga o nr ewidencyjnym 9 i 
380/2 oraz fragment dziaEki nr 21/1;

- od zachodu ｠ linia o kierunku póEnoc poEudnie 
przecinająca dziaEki o numerach 9/8 i 6;

- od póEnocy - linie o kierunku póEnocny wschód 
｠ póEnocny zachód przecinające dziaEki nr 6 i 416/1- 
4 oraz granice dziaEek o numerach 47, 48, 78, 79 
i 85-91;

- od wschodu - linia biegnąca wzdEur dziaEek 91, 
98 i 114/2.

§2.1. Integralną czę[cią uchwaEy jest:
1) zaEącznik nr 1 do uchwaEy zawierający rysunek 

planu w skali 1:2000;
2) ZaEącznik nr 2 do uchwaEy zawierający roz-

strzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag do 
projektu planu;

3) ZaEącznik nr 3 do uchwaEy zawierający roz-
strzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych 
w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalerą do zadaG wEasnych 
gminy oraz zasadach ich finansowania, zgod-

nie z przepisami o finansach publicznych.
2. Czę[ć tekstowa uchwaEy skEada się z następu-

jących rozdziaEów:
1) RozdziaE 1 ｠ Przepisy ogólne. 
2) RozdziaE 2 ｠ Ustalenia ogólne dotyczące caEego 

terenu;
3) RozdziaE 3 ｠ Ustalenia szczegóEowe dla tere-

nów elementarnych;


