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UCHWAŁA NR XII/72/2011 RADY MIEJSKIEJ W TRZEMESZNIE 

 z dnia 25 maja 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji kruszywa, 

obejmującego działki nr geodezyjny 14/1, 16 oraz część działki 14/2 we wsi Huta Trzemeszeńska, gmina 
Trzemeszno.  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990r o samorzņdzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmia-
nami) oraz art. 20, ust.1, ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 ze zmianami),  
Rada Miejska w Trzemesznie uchwala, co nastňpu-
je: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego terenu eksploatacji kruszywa, obejmujņcy 
działki nr geodezyjny 14/1, 16 oraz czňŌń działki 
14/2 we wsi Huta TrzemeszeŊska, gmina Trze-
meszno, zwany dalej planem.  

 

Rozdział I 
Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Plan obejmuje obszar o powierzchni ok. 
6,5ha, którego granice naniesiono na rysunku, 
bňdņcym załņcznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Przedmiotem planu sņ ustalenia dla tere-
nów eksploatacji odkrywkowej kruszywa natural-
nego. 

3. Ustalenia niniejszego planu sņ zgodne 
z zapisami Studium uwarunkowaŊ i kierunków 
zagospodarowania gminy Trzemeszno, zatwier-
dzonym Uchwałņ Nr XIX/132/99 Rady Miejskiej 
w Trzemesznie z dnia 30 grudnia 1999r. 

4. Zakres opracowania planu obejmuje pro-
blematykň okreŌlonņ w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym w zbiegu z treŌciņ wymogów 
zawartych w Uchwale nr LII/325/2009 Rady Miej-
skiej w Trzemesznie z dnia 26 sierpnia 2009r. 
w sprawie przystņpienia do opracowania niniej-
szego planu. 
 

§ 2. 1. Plan składa siň z ustaleŊ, stanowiņcych treŌń 
niniejszej uchwały wraz z nastňpujņcymi integral-
nymi jej czňŌciami: 

1) rysunkiem planu w skali 1:1000, stanowiņ-
cym załņcznik nr 1, 

2) rozstrzygniňciem o sposobie rozpatrzenia 
uwag wniesionych do wyłożonego do pu-
blicznego wglņdu projektu planu, stano-
wiņcym załņcznik nr 2, 

3) rozstrzygniňciem o sposobie realizacji zapi-
sanych w planie inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które należņ do za-
daŊ własnych gminy i zasadach ich finan-
sowania, stanowiņcym załņcznik nr 3 

2. Oryginał rysunku planu wykonano na ma-
pie sytuacyjno - wysokoŌciowej w skali 1:1000. 
 
§ 3.1. Ilekroń w dalszych przepisach niniejszej 
uchwały jest mowa o: 

1) planie - należy przez to rozumień ustalenia 
planu, o których mowa w niniejszej uchwa-
le, 

2) uchwale - należy przez to rozumień niniej-
szņ Uchwałň Rady Miejskiej w Trzemesz-
nie, 

3) rysunku planu - należy przez to rozumień 
rysunek planu na mapie w skali 1:1000 pt.: 
"Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego terenu eksploatacji kruszywa, 
obejmujņcego działki nr geodezyjny 14/1, 
16 oraz czňŌń działki 14/2 we wsi Huta 
TrzemeszeŊska, gmina Trzemeszno”, sta-
nowiņcy załņcznik nr 1 do niniejszej uchwa-
ły, 

4) obszarze, jednostce planu - należy przez to 
rozumień teren o okreŌlonym rodzaju prze-
znaczenia podstawowego, wyznaczony na 
rysunku planu liniami rozgraniczajņcymi 
i symbolem literowym, 

5) drodze publicznej - należy przez to rozu-
mień drogň publicznņ w rozumieniu przepi-
sów szczególnych, 

6) przeznaczeniu podstawowym - należy przez 
to rozumień takie przeznaczenie, które win-
no przeważań na obszarze wyznaczonym 
w obrňbie linii rozgraniczajņcych i okreŌlo-
ne symbolem literowym, 

7) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy 
przez to rozumień takie przeznaczenie, któ-
re uzupełnia przeznaczenie podstawowe 
i może byń dopuszczone pod warunkiem 
spełnienia wymagaŊ wynikajņcych z prze-
pisów szczególnych i ustaleŊ planu, 

8) przepisach szczególnych - należy przez to 
rozumień przepisy ustaw wraz z aktami wy-
konawczymi. 

9) istniejņcym zagospodarowaniu - należy 
przez to rozumień stan istniejņcy w dniu 
wejŌcia w życie przedmiotowego planu za-
gospodarowania przestrzennego, 

10) przedsiňwziňciach - mogņcych zawsze zna-
czņco oddziaływań na Ōrodowisko oraz 
przedsiňwziňciach mogņcych potencjalnie 
znaczņco oddziaływań na Ōrodowisko – na-
leży przez to rozumień przedsiňwziňcia 
wymienione w rozporzņdzeniu Rady Mini-
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strów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie 
przedsiňwziňń mogņcych znaczņco oddzia-
ływań na Ōrodowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 
213, poz. 1397), 

11) Ōrodowisku przyrodniczym – należy przez 
to rozumień krajobraz wraz z tworami przy-
rody nieożywionej oraz naturalnymi 
i przekształconymi siedliskami przyrodni-
czymi z wystňpujņcymi na nich roŌlinami, 
zwierzňtami i grzybami; okreŌlony 
w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. 
o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2009r. Nr 
151, poz.1220 ze zmian.); 

12) terenie eksploatacji kruszywa naturalnego 
– należy przez to rozumień teren okreŌlony 
granicami opracowania planu przeznaczo-
ny na wydobywanie kopaliny oraz czynno-
Ōci skutków z nim zwiņzanych; 

13) obszarze górniczym – należy przez to ro-
zumień teren w granicach którego można 
eksploatowań odkrywkowņ kopalinň, zgod-
nie z uwarunkowaniami okreŌlonymi 
w planie, na podstawie uzyskanej koncesji 
oraz zgodnie z przepisami szczególnymi; 

14) filarze ochronnym - należy przez to rozu-
mień pas terenu, w granicach którego ze 
wzglňdu na ochronň oznaczonych dóbr, 
wydobywanie kopalin nie może byń pro-
wadzone zgodnie z Polskņ Normņ „PN-G-
02100 - Górnictwo Odkrywkowe. SzerokoŌń 
pasów ochronnych wyrobisk odkrywko-
wych.” 

15) uciņżliwoŌń dla Ōrodowiska - należy przez 
to rozumień zjawiska fizyczne powodujņce 
przekroczenie standardów jakoŌci Ōrodowi-
ska okreŌlonych przepisach odrňbnych, po-
za terenem do którego inwestor posiada ty-
tuł prawny. 

 
§ 4. 1. Oznaczenia graficzne obowiņzujņce na ry-
sunku planu: 

1) granica obszaru objňtego uchwałņ, 
2) linie rozgraniczajņce tereny o różnym spo-

sobie zagospodarowania, 
3) oznaczenie funkcji terenu symbolem 

i odpowiedniņ kolorystykņ, 
2. Oznaczenia graficzne przyjňte na rysunku 

planu o charakterze informacyjnym: 
1) oznaczenie stycznych do planu pasów dro-

gowych: 
a) 1KDL – stanowiņcego drogň publicznņ - lo-

kalnņ, 
b) 1KDD - stanowiņcego prywatnņ drogň do-

jazdowņ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział II 
Przepisy szczegółowe 

§ 5. Ustala się następujące przeznaczenie terenu: 
 
1. Ustala siň obszar górniczy eksploatacji 

kruszywa naturalnego, oznaczony graficznie na 
rysunku planu symbolem 1PG: 

1) przeznaczenie podstawowe - teren eksplo-
atacji kruszywa naturalnego typu odkryw-
kowego, 

2) przeznaczenie dopuszczalne – obiekty tym-
czasowe, zwiņzane z obsługņ funkcji pod-
stawowej. 

2. Ustala siň filar ochronny w postaci pasa te-
renu, oznaczony graficznie na rysunku planu sym-
bolami: 1PO i 2 PO. 

3. Ustala siň filar ochronny w postaci pasa te-
renu, oznaczony graficznie na rysunku planu sym-
bolami: 3PO i 4PO. 
 
§ 6. Wprowadza się następujące zasady ochrony 
i kształtowania ładu przestrzennego.  
 
Przy realizacji zagospodarowania terenu objňtego 
planem ustala siň zachowanie zasad ochrony 
i kształtowania ładu przestrzennego, okreŌlonych 
w niniejszej uchwale, a w szczególnoŌci w § 10. 
 
§ 7. Ustala się następujące zasady ochrony  
środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. 

 
1. Nie należy dopuszczań do zanieczyszczenia 

powierzchni ziemi oraz wód powierzchniowych 
i podziemnych, przez niewłaŌciwe gromadzenie 
odpadów i odprowadzanie Ōcieków. 

2. Nakazuje siň selektywne gromadzenie od-
padów w miejscach ich powstawania w specjalnie 
do tego celu przystosowanych pojemnikach, usy-
tuowanych w wyznaczonych miejscach na terenie 
posesji i dalsze ich zagospodarowanie, zgodnie 
z gminnym planem gospodarki odpadami i przepi-
sami odrňbnymi. 

3. Zakazuje siň lokalizacji przedsiňwziňń mo-
gņcych zawsze znaczņco oddziaływań na Ōrodowi-
sko bņdź potencjalnie znaczņco oddziaływań na 
Ōrodowisko, okreŌlonych w § 3 ust.1 pkt 10 niniej-
szej uchwały, innych niż ustalone w niniejszym 
planie; wymóg ten nie dotyczy terenów dróg 
i infrastruktury technicznej. 

4. Wszelkie oddziaływanie zwiņzane z prowa-
dzonņ działalnoŌciņ wydobywczņ nie może powo-
dowań przekroczenia standardów jakoŌci Ōrodowi-
ska, okreŌlonych w przepisach odrňbnych, poza 
terenem do którego inwestor posiada tytuł praw-
ny. 

5. Realizowane przedsiňwziňcie nie może na-
ruszań istniejņcego systemu melioracyjnego; 
w razie natrafienia i uszkodzenia podziemnych 
urzņdzeŊ melioracyjnych, urzņdzenia te winny byń 
przywrócone lub przebudowane pod nadzorem 
jego dysponenta. 
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6. Zaopatrzenie w ciepło – w źródłach wytwa-
rzania energii nakazuje siň stosowanie paliw płyn-
nych, gazowych i stałych (np. biomasa, drewno) 
charakteryzujņcych siň najniższymi wskaźnikami 
emisyjnymi lub wykorzystanie alternatywnych 
źródeł energii. 

7. Zakazuje siň odprowadzania Ōcieków by-
towych do gruntu lub istniejņcych cieków wod-
nych; Ōcieki bytowe odprowadzań do szczelnych 
zbiorników bezodpływowych, zgodnie z zasadami 
okreŌlonymi w § 14 ust. 3 uchwały. 

8. Teren należy zabezpieczyń przed zanie-
czyszczeniem gleby i wód podziemnych zwiņzkami 
ropopochodnymi poprzez odpowiednie uszczel-
nienie podłoża. 

9. Zakazuje siň gromadzenia i przechowywa-
nia paliw, smarów i innych substancji mogņcych 
zanieczyŌciń grunt i wody. 

10. Nakazuje siň wprowadzenie wzdłuż działki 
na terenach o symbolach graficznych 1PO, 2PO, 
3PO i 4PO nowych nasadzeŊ zieleniņ niskņ 
i wysokņ z zastosowaniem gatunków o gňstym 
poszyciu, w przewadze zimozielonych. 
 
§ 8. Ustala się następujące zasady ochrony dzie-

dzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultu-

ry współczesnej. 
 
1. W granicach planu nie znajdujņ siň zareje-

strowane obiekty podlegajņce ochronie konserwa-
torskiej, a także brak stref ochrony konserwator-
skiej. 

2. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa 
kulturowego ustala siň w obrňbie szeroko płasz-
czyznowego zadania inwestycyjnego, obowiņzek 
przeprowadzenia: 

1) rozpoznawczych badaŊ powierzchniowo-
sondażowych, na które inwestor musi uzy-
skań pozwolenie Wielkopolskiego Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków, w któ-
rym zostanie okreŌlony zakres niezbňdnych 
prac archeologicznych, 

2) ratowniczych badaŊ wykopaliskowych, 
wyprzedzajņcych inwestycjň na wytypowa-
nych stanowiskach archeologicznych, 

3) stałego nadzoru archeologicznego podczas 
odhumusowania terenu. 

3. Wszystkie prace archeologiczne muszņ byń 
uzgodnione pozwoleniem Wielkopolskiego Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu, 
przed uzyskaniem pozwolenia na budowň. 
 
§ 9. Nie ustala się wymogów wynikających 
z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych. 
 
§ 10. Ustala się następujące parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu, w tym linie rozgraniczające. 

 
1. Na obszarze o symbolu graficznym rysun-

ku planu 1PG: 
1) eksploatacjň złoża kruszywa naturalnego 

należy prowadziń, zachowujņc warunki za-

warte w koncesji i przepisach szczegól-
nych, w tym w Polskich Normach, 

2) w ramach obsługi procesu eksploatacji 
kruszywa naturalnego, w obszarze o sym-
bolu graficznym 1PG, mogņ powstań obiek-
ty o charakterze tymczasowym: obiekty so-
cjalne, sanitarne, techniczne. Maksymalna 
wysokoŌń obiektów 9,00m; sytuowanie 
obiektów tymczasowych winno byń zgodne 
z uwarunkowaniami wynikajņcymi z istnie-
jņcej infrastruktury technicznej i z przepi-
sów szczególnych. 

3) plan dopuszcza w ramach obszaru górni-
czego 1PG zorganizowane miejsca prze-
róbki mechanicznej kruszywa wraz z nie-
zbňdnņ infrastrukturņ. 

4) obiekty zwiņzane z przeróbkņ mechanicznņ 
kruszywa mogņ mień charakter obiektów 
tymczasowych i mogņ byń przemieszczane 
wraz z postňpem prac eksploatacyjnych, 
zgodnie z projektem zagospodarowania 
złoża kruszywa naturalnego. 

5) zbňdne masy ziemne, powstałe w czasie 
realizacji inwestycji, należy przetranspor-
towań zgodnie z przepisami odrňbnymi lub 
sukcesywnie gromadziń na tymczasowych 
zwałowiskach i wykorzystań do nowego 
ukształtowania terenu w granicach działki 
pod warunkiem, że ich zastosowanie nie 
spowoduje przekroczeŊ wymaganych 
standardów jakoŌci gleby i ziemi, o których 
mowa w przepisach odrňbnych, 

6) nakazuje siň zebranie warstwy gleby 
z wykopu, składowania jej na etapie budo-
wy i nastňpnie wykorzystania jej do rekul-
tywacji terenu, 

7) eksploatacjň należy prowadziń przy zacho-
waniu warunków bezpieczeŊstwa, szcze-
gólnie odnosi siň to do kształtowania zbo-
czy wyrobiska, które należy formowań 
w zależnoŌci od jego głňbokoŌci oraz zaist-
niałych uwarunkowaŊ gruntowo-wodnych, 
zachowujņc kņt stoku naturalnego. 

2. Stycznie do drogi publicznej, o symbolu 
graficznym 1KDL, oraz granic własnoŌciowych 
innych terenów, stycznych do obszaru planu, usta-
la siň filary ochronne w postaci pasów, na pod-
stawie przepisów szczególnych, oznaczone na 
rysunku planu symbolami: 1PO, 2PO, 3PO i 4PO. 

1) Na obszarze o symbolu graficznym rysun-
ku planu 1 PO ustala siň pas ochronny sze-
rokoŌci 10,0m od linii rozgraniczajņcej pasa 
lokalnej drogi publicznej, oznaczonej sym-
bolem 1KDL. 

2) Na obszarze o symbolu graficznym rysun-
ku planu 2 PO ustala siň pas ochronny sze-
rokoŌci 10,0m od linii rozgraniczajņcej 
stycznych do obszaru planu terenów bňdņ-
cych po eksploatacji kruszywa. 

3) Na obszarze o symbolu graficznym rysun-
ku planu 3PO i 4PO ustala siň pasy ochron-
ne, szerokoŌci 6,0m od linii rozgraniczajņ-
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cych terenów, nie wymienionych w ust. 
2 pkt 1 i 2, stycznych do obszaru planu. 

4) Tereny pasów należy obsadziń zieleniņ zi-
mozielonņ w minimalnej odległoŌci 3,0m 
od granicy własnoŌciowej działki oraz ro-
ŌlinnoŌciņ wzmacniajņcņ grunt dla ochrony 
przed erozjņ. 

5) Pasy ochronne winne byń szersze niż za-
znaczone na rysunku planu, przy odkryw-
kach głňbszych niż 10,0m, stycznych do 
wymienionych elementów chronionych, 
z uwzglňdnieniem ust. 1 pkt 7. 

6) Dopuszcza siň urzņdzenie wjazdów 
z komunikacji zewnňtrznej, poprzez tereny 
ochronne, do obszaru eksploatacyjnego. 

3. Ustala siň obsługň komunikacyjnņ terenu 
z drogi, oznaczonej informacyjnie na rysunku pla-
nu symbolem 1KDL, przebiegajņcej stycznie do 
granic planu: 

1) zjazdy z drogi należy wykonań z zachowa-
niem warunków widocznoŌci, okreŌlonych 
w przepisach szczególnych oraz wytycz-
nych dysponenta, 

2) szerokoŌń zjazdów minimum 6,0m, utwar-
dzonych w sposób chroniņcy drogň pu-
blicznņ, 

3) zapewniń ciņgłoŌń odwodnienia zjazdu 
wzdłuż drogi publicznej, 

4) drogi wewnňtrzne w obrňbie terenu eks-
ploatacji oraz wjazdy winny byń urzņdzone 
sukcesywnie w miarň potrzeb, 

5) transport kruszywa poprzez drogi publiczne 
winien siň odbywań zgodnie z uwarunko-
waniami okreŌlonymi w przepisach szcze-
gólnych, w uzgodnieniu z dysponentem 
drogi, uwzglňdniajņc w szczególnoŌci na-
cisk osi na drogň. Przekroczenie okreŌlone-
go prawem dla danej drogi, dopuszczalne-
go nacisku osiowego, wymaga uzyskania 
pozwolenia jej dysponenta, 

6) dopuszcza siň obsługň komunikacyjnņ ob-
szaru objňtego niniejszym planem, poprzez 
drogň dojazdowņ, oznaczonņ informacyjnie 
na rysunku planu symbolem 1KDD, stycznņ 
do obszaru planu, pozostajņcņ we włada-
niu właŌciciela obszaru, na który sporzņ-
dzany jest niniejszy plan. 

4. Po zakoŊczeniu eksploatacji złoża ustala 
siň rolny lub leŌny kierunek rekultywacji, 
z możliwoŌciņ budowy zbiorników wodnych. 
 
§ 11. Granice i sposoby zagospodarowania tere-

nów lub obiektów podlegających ochronie, usta-

lonych na podstawie przepisów odrębnych, 
w tym terenów górniczych, a także narażanych na 
niebezpieczeństwo powodzi oraz osuwaniem się 
mas ziemnych. 

 
1. Na terenie objňtym planem, ochronie pod-

legajņ filary ochronne w kształcie pasów, 
o symbolach graficznych planu 1PO, 2PO, 3PO 

i 4PO, przy zachowaniu ustaleŊ § 13 niniejszej 
uchwały. 

2. Ustala siň eksploatacjň złoża kruszywa na-
turalnego z obszaru górniczego o symbolu gra-
ficznym 1PG, przy zachowaniu przepisów szcze-
gólnych, Polskich Norm i ustaleŊ niniejszej uchwa-
ły. 

3. Eksploatacjň należy prowadziń przy za-
chowaniu warunków bezpieczeŊstwa, szczególnie 
odnosi siň to do zboczy wyrobiska, które należy 
formowań przy uwzglňdnianiu kņta stoku natural-
nego oraz uwarunkowaŊ naturalnego Ōrodowiska 
przyrodniczego. 
 
§ 12. Zasady podziału i warunki scalania nieru-

chomości objętych planem miejscowym. 
 
1. Plan dopuszcza podział nieruchomoŌci 

wynikajņcy z przepisów szczególnych oraz potrzeb 
zmian własnoŌci pod warunkiem zachowania do-
stňpnoŌci do komunikacji zewnňtrznej i infrastruk-
tury technicznej oraz nie naruszania praw osób 
trzecich. 

2. Plan nie uruchamia procedury podziału 
i scalania nieruchomoŌci. 
 
§ 13. Szczególne warunki zagospodarowania 
terenu oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, 
w tym zakaz zabudowy. 

 
1. Wokół obszaru górniczego 1PG, wyznacza 

siň pasy ochronne o symbolach graficznych 1PO, 
2PO, 3PO i 4PO, o parametrach okreŌlonych w § 10 
ust. 2 niniejszej uchwały. 

2. W granicach pasów ochronnych 1PO, 2PO, 
3PO i 4PO, wyznaczonych liniami rozgraniczajņ-
cymi, zakazuje siň eksploatacji kruszywa natural-
nego. 

3. Obszar górniczy 1PG należy oznakowań 
zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami szczegól-
nymi. 
 

§ 14. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicz-

nej. 
 
1. Komunikacjň zewnňtrznņ stanowi: 

1) publiczna droga lokalna, o symbolu gra-
ficznym na rysunku planu 1KDL, leżņca po-
za granicami opracowania planu, 

2) droga dojazdowa o symbolu graficznym na 
rysunku planu 1KDD, leżņca poza granica-
mi opracowania planu, stanowiņca wła-
snoŌń prywatnņ władajņcego obszarem ob-
jňtym niniejszym planem, 

3) przy użytkowaniu dróg winny byń zacho-
wane przepisy szczególne oraz Polskie 
Normy oraz uwarunkowania podane przez 
ich dysponenta. 

2. Ustala siň korzystanie z istniejņcej infra-
struktury technicznej, na warunkach okreŌlonych 
przez jej dysponenta. 
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3. Dopuszcza siň korzystanie ze szczelnych 
zbiorników bezodpływowych,z okresowym wywo-
zem Ōcieków bytowych, do gminnej oczyszczalni 
Ōcieków, przez koncesjonowanego przewoźnika. 

4. Do czasu doprowadzenia wodociņgu 
gminnego dopuszcza siň zaopatrzenie w wodň 
z ujňcia własnego. 

5. Ustala siň zaopatrzenie w energiň elek-
trycznņ z abonenckich urzņdzeŊ elektroenerge-
tycznych oraz poprzez linie, prowadzone w pasach 
dróg,na warunkach okreŌlonych przez dysponenta 
sieci. 

6. Dopuszcza siň sytuowanie stacji transfor-
matorowej, służņcej dostarczaniu energii dla tere-
nu objňtego planem. 

7. Inne elementy infrastruktury technicznej 
należy urzņdziń na warunkach, okreŌlonych 
w przepisach szczególnych. 

8. Uzbrojenie techniczne winno byń realizo-
wane na podstawie projektów branżowych. 
 
§ 15. Sposób i termin tymczasowego zagospoda-

rowania, urządzania i użytkowania terenu.  
 

Do czasu realizacji ustaleŊ zawartych w niniejszym 
planie, teren nim objňty może byń użytkowany 
w sposób dotychczasowy. 

 

 

Rozdział III 
Przepisy końcowe 

 

§ 16. Ustala siň stawkň procentowņ w wysokoŌci 
30%, z tytułu wzrostu wartoŌci nieruchomoŌci dla 
terenów nie stanowiņcych własnoŌci gminy Trze-
meszno. 
 
§ 17. Wykonanie uchwały powierza siň Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Trzemeszno. 
 
§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni 
od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzňdowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

 
Przewodniczņcy 
 Rady Miejskiej 

 (-) Wiesław Pokorski
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Załņcznik nr 2 

do uchwały nr XII/72/2011 
Rady Miejskiej w Trzemesznie 

z dnia 25 maja 2011 r. 
 

ROZSTRZYGNIŇCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU EKSPLOATACJI KRUSZYWA, OBEJMUJŅCEGO DZIAŁKI NR 

GEODEZYJNY  14/1, 16 ORAZ CZŇŋŃ DZIAŁKI 14/2  WE WSI HUTA TRZEMESZEŉSKA, GMINA TRZEMESZNO. 
 

 
Przedmiotowy projekt planu został wyło-

żony do publicznego wglņdu w terminie od 
25.10.2010 roku do 24.11.2010 roku. W dniu 24 
listopada 2010r. odbyła siň dyskusja publiczna. 
Zgodnie z ustawņ z dnia 27 marca 2003r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
Nr 80, poz. 717 ze zmian.) uwagi były przyjmowa-
ne do dnia 14.12.2010r. W tym terminie nie wnie-
siono uwag do projektu planu. 

Ponowne wyłożenie planu, w zwiņzku z 
uwagami wniesionymi na etapie opiniowania 
przez Urzņd Komunikacji Elektronicznej, nastņpiło 

w dniach od 07.02.2011 roku do 07.03.2011 roku. 
Dyskusja publiczna nad rozwiņzaniami przyjňtymi 
w planie odbyła siň w dniu 7 marca 2011r. Wnioski 
do planu były przyjmowane do dnia 22.03.2011r. 
W tym terminie nie wniesiono uwag do projektu 
planu. 

Ponieważ w ustawowych terminach nie 
wniesiono żadnych uwag do projektu planu, w 
zwiņzku z czym Rada Miejska w Trzemesznie nie 
podejmuje rozstrzygniňcia o sposobie rozpatrzenia 
wniesionych uwag, o których mowa w art. 20 ust. 
1 ww. ustawy. 
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Załņcznik nr 3 
do uchwały nr XII/72/2011 

Rady Miejskiej w Trzemesznie 
z dnia 25 maja 2011 r. 

 
SPOSÓB REALIZACJI INWESTYCJI ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZE-
STRZENNEGO TERENU EKSPLOATACJI KRUSZYWA, OBEJMUJŅCEGO DZIAŁKI NR GEODEZYJNY 14/1, 16 
ORAZ CZŇŋŃ DZIAŁKI 14/2 WE WSI HUTA TRZEMESZEŉSKA, GMINA TRZEMESZNO. Z ZAKRESU INFRA-

STRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻŅ DO ZADAŉ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADY ICH  
FINANSOWANIA. 

 
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmian.), Rada Miejska w 
Trzemesznie, w oparciu o obowiņzujņce przepisy, w 
tym: 
 

1) ustawň z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240);  

2) ustawň z dnia 8 marca 1990 r. o samorzņdzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 
ze zmian.); 

3) ustawň z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodň i odprowadzaniu Ōcie-
ków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 ze 
zmian.); 

4) ustawň z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo 
energetyczne (Dz. U. z 2006r. nr 89, poz. 625 
ze zmian.); 

5) prognozň skutków finansowych uchwalenia 
przedmiotowego planu; 

6) oraz w oparciu o ustalenia planu,  
rozstrzyga siň, co nastňpuje: 
 
§ 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej - 
sień wodociņgowa - w niniejszym planie nie obciņża-
jņ budżetu Gminy i nie stanowiņ zadaŊ własnych 
Gminy, zgodnie z art. 7 ust. 1 w/w ustawy o samo-
rzņdzie gminnym. Sień rozdzielcza wodociņgowa 
bňdzie realizowana przez właŌcicieli terenu. 

 
§ 2. Plan dopuszcza, w razie potrzeby, korzystanie ze 
szczelnych zbiorników bezodpływowych. Inwestycje 
z zakresu infrastruktury technicznej - sień kanaliza-
cyjna - w niniejszym planie nie obciņżajņ budżetu 
Gminy i nie stanowiņ zadaŊ własnych Gminy, zgod-
nie z art. 7 ust. 1 w/w ustawy o samorzņdzie gmin-
nym. Sień rozdzielcza kanalizacji sanitarnej bňdzie 
realizowana przez właŌcicieli terenu. 
 
§ 3. Na terenie objňtym planem lub w bezpoŌrednim 
sņsiedztwie istniejņ urzņdzenia energetyczne. Jeżeli 
wzroŌnie zapotrzebowanie na energiň, wykonanie 
stacji transformatorowej lub przyłņcza energe-
tycznego leży w gestii dysponenta sieci i inwestora, 
zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. nr 89, poz. 625 
ze zmian.). 
 
§ 4. Zapewnienie obsługi komunikacyjnej należy do 
zadaŊ własnych gminy. Dojazd do terenu objňtego 
planem jest obecnie zapewniony z istniejņcej drogi 
publicznej lokalnej. Wewnňtrzny układ dróg ma po-
zostań prywatny i nie obciņża budżetu gminy w za-
kresie budowy i utrzymania. 
 
§ 5. Uchwalenie planu nie wywołuje kosztów zwiņza-
nych z wypłaceniem odszkodowaŊ na skutek zmniej-
szenia wartoŌci nieruchomoŌci 
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UCHWAŁA NR IX/64/2011 RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY 

 z dnia 21 czerwca 2011 r. 

w sprawie ustanowienia stypendium sportowego dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe 
we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz określenia warunków i trybu przyznawania, 

wstrzymywania i pozbawiania stypendium sportowego. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorzņdzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Zmiany 
wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 
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 i Nr 116, poz. 1203, z 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 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 
28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 
675) oraz art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 
2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, 
poz. 1014) uchwala siň, co nastňpuje: 

Poz.4414,4415 


