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UCHWAŁA NR VI/24/2011 RADY MIEJSKIEJ W TRZEMESZNIE 

 z dnia 26 stycznia 2011 r. 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji kruszywa, 

obejmującego działkę nr geod. 126 we wsi Ławki, gmina Trzemeszno.  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990r o samorządzie 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 nastćpu-
je:  

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzenne-
go terenu eksploatacji kruszywa, obejmujący 
działkć nr geod. 126 we wsi Ławki, gmina Trze-
meszno, zwany dalej planem. 

 

Rozdział I 
Przepisy ogólne 

§ 1.  
1) Plan obejmuje obszar o powierzchni 

5,88ha, którego granice naniesiono na rysunku, 
bćdącym załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

2) Przedmiotem planu są ustalenia dla tere-
nów eksploatacji odkrywkowej kruszywa 
naturalnego. 

3) Ustalenia niniejszego planu są zgodne 
z zapisami Studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania gminy Trzemesz-
no, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej 
w Trzemesznie Nr XIX/132/99 z dnia 30 
grudnia 1999r. 

4) Zakres opracowania planu obejmuje pro-
blematykć określoną w art. 15 ust. 
2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym w zbiegu z treścią wymogów 
zawartych w Uchwale Rady Miejskiej 
w Trzemesznie nr XL/232/2008 z dnia 30 
grudnia 2008r. w sprawie przystąpienia do 
opracowania niniejszego planu. 

5) Zakres opracowania planu nie obejmuje 
określenia granic i sposobów zagospoda-
rowania terenów i obiektów podlegających 
ochronie, ustalonych na podstawie przepi-
sów odrćbnych z uwagi na nie wystćpo-
wanie ich w obszarze opracowywanym.  

§ 2.  
 

1) Plan składa sić z ustaleń – stanowiących 
treść niniejszej uchwały wraz 
z nastćpującymi integralnymi jej czćściami: 

1) rysunku planu w skali 1:1000, stanowiące-
go załącznik nr 1, 

2) rozstrzygnićcia o sposobie rozpatrzenia 
uwag wniesionych do wyłożonego do pu-
blicznego wglądu projektu planu, stano-
wiącego załącznik nr 2, 

3) rozstrzygnićcia o sposobie realizacji zapi-
sanych w planie inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które należą do za-
dań własnych gminy i zasadach ich finan-
sowania, stanowiącego załącznik nr 3. 

2) Oryginał rysunku planu wykonano na ma-
pie sytuacyjno - wysokościowej w skali 
1:1000. 

§ 3.  

 

1) Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 
uchwały jest mowa o: 

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

2 )uchwale - należy przez to rozumieć niniej-
szą Uchwałć Rady Gminy w Trzemesznie, 

3) rysunku planu - należy przez to rozumieć 
rysunek planu na mapie w skali 1:1000 pt.: 
"Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego terenu eksploatacji kruszywa, 
obejmujący działkć nr geod. 126 we wsi 
Ławki, gmina Trzemeszno”, stanowiący za-
łącznik nr 1 do niniejszej uchwały, 

4) obszarze, jednostce planu - należy przez to 
rozumieć teren o określonym rodzaju prze-
znaczenia podstawowego, wyznaczony na 
rysunku planu liniami rozgraniczającymi 
i symbolem literowym, 

5) drodze publicznej - należy przez to rozu-
mieć drogć publiczną w rozumieniu przepi-
sów szczególnych, 

6) przeznaczeniu podstawowym - należy przez 
to rozumieć takie przeznaczenie, które win-
no przeważać na obszarze wyznaczonym 
w obrćbie linii rozgraniczających 
i określone symbolem, 

7) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy 
przez to rozumieć takie przeznaczenie, któ-
re uzupełnia przeznaczenie podstawowe 
i może być dopuszczone pod warunkiem 
spełnienia wymagań wynikających 
z przepisów szczególnych i ustaleń planu, 

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

9) istniejącym zagospodarowaniu - należy 
przez to rozumieć stan istniejący w dniu 
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wejścia w życie przedmiotowego planu za-
gospodarowania przestrzennego, 

10) przedsićwzićciach, dla których obowiązek 
sporządzenia raportu może być wymagany 
lub przedsićwzićciach mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko, wymagają-
cych sporządzenia raportu o oddziaływaniu 
na środowisko – należy przez to rozumieć 
przedsićwzićcia wymienione w rozporzą-
dzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 
2004r. w sprawie określenia rodzajów 
przedsićwzićć mogących znacząco oddzia-
ływać na środowisko oraz szczegółowych 
uwarunkowań związanych z kwalifikowa-
niem przedsićwzićcia do sporządzania ra-
portu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. 
U. z 2004r. nr 257, poz. 2573 ze zmian.), 

11) środowisku przyrodniczym – należy przez 
to rozumieć krajobraz wraz z tworami przy-
rody nieożywionej oraz naturalnymi 
i przekształconymi siedliskami przyrodni-
czymi z wystćpującymi na nich roślinami, 
zwierzćtami i grzybami, określony 
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 rozumieć teren określony 
granicami opracowania planu przeznaczo-
ny na wydobywanie kopaliny oraz czynno-
ści skutków z nim związanych; 

13) obszarze górniczym – należy przez to ro-
zumieć teren w granicach którego można 
eksploatować odkrywkową kopalinć, zgod-
nie z uwarunkowaniami określonymi 
w planie, na podstawie uzyskanej koncesji 
oraz zgodnie z przepisami szczególnymi; 

14) filarze ochronnym - należy przez to rozu-
mieć pas terenu, w granicach którego ze 
wzglćdu na ochronć oznaczonych dóbr, 
wydobywanie kopalin nie może być pro-
wadzone zgodnie z Polską Normą „PN-G-
02100 - Górnictwo Odkrywkowe. Szerokość 
pasów ochronnych wyrobisk odkrywko-
wych.” 

15) uciążliwość dla środowiska - należy przez 
to rozumieć zjawiska fizyczne powodujące 
przekroczenie standardów jakości środowi-
ska określonych w przepisach odrćbnych, 
poza terenem do którego inwestor posiada 
tytuł prawny. 

2) Oznaczenia graficzne obowiązujące na ry-
sunku planu: 

1) granica obszaru objćtego uchwałą, 
2) linie rozgraniczające tereny o różnym spo-

sobie zagospodarowania, 
3) oznaczenie funkcji terenu symbolem 

i odpowiednią kolorystyką, 
3) Oznaczenia graficzne przyjćte na rysunku 

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

gowych: 

a) 1KDL – stanowiącego drogć publiczną - lo-
kalną, 

b) 1KDD - stanowiącego drogć publiczną - do-
jazdową, 

 

Rozdział II 
Przepisy szczegółowe 

§ 5.  
Ustala sić nastćpujące przeznaczenie terenu: 

1) Ustala sić obszar górniczy eksploatacji kru-
szywa 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, związane z obsługą funkcji pod-
stawowej. 

2) Ustala sić filar ochronny w postaci pasa te-
renu, oznaczony graficznie na rysunku pla-
nu symbolem 1PO. 

3) Ustala sić filar ochronny w postaci pasa te-
renu, oznaczony graficznie na rysunku pla-
nu symbolem 2PO. 

4) Ustala sić pasy terenu oznaczone symbo-
lami 2kdd i 3kdd, stanowiące poszerzenie 
istniejącej stycznie do granic planu drogi 
dojazdowej o symbolu 1KDD. 

 

§ 6.  
Wprowadza sić nastćpujące zasady ochrony 
i kształtowania ładu przestrzennego. 
 
Przy realizacji zagospodarowania terenu objćtego 
planem ustala sić zachowanie zasad ochrony 
i kształtowania ładu przestrzennego, określonych 
w niniejszej uchwale, a w szczególności w § 10. 
 
§ 7.  
Ustala sić nastćpujące zasady ochrony środowi-
ska, przyrody i krajobrazu kulturowego. 
 

1) Nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia 
powierzchni ziemi oraz wód powierzchnio-
wych i podziemnych, przez niewłaściwe 
gromadzenie odpadów i odprowadzanie 
ścieków. 

2) Zakazuje sić lokalizacji obiektów szkodli-
wych dla środowiska oraz inwestycji mo-
gących pogorszyć stan środowiska, okre-
ślonych w § 3 ust.1 pkt 10, innych niż okre-
ślone w niniejszym planie. 

3) Wszelkie oddziaływanie związane z prowa-
dzoną działalnością wydobywczą nie może 
powodować przekroczenia standardów ja-
kości środowiska, określonych w przepi-
sach odrćbnych, poza terenem do którego 
inwestor posiada tytuł prawny, 

4) Realizowane przedsićwzićcie nie może na-
ruszać istniejącego systemu melioracyjne-
go; w razie natrafienia i uszkodzenia pod-
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ziemnych urządzeń melioracyjnych, urzą-
dzenia te winny być przywrócone lub prze-
budowane pod nadzorem jego dysponen-
ta. 

5) Zaopatrzenie w ciepło – w źródłach wytwa-
rzania energii nakazuje sić stosowanie pa-
liw płynnych, gazowych i stałych (np. bio-
masa, drewno) charakteryzujących sić naj-
niższymi wskaźnikami emisyjnymi lub wy-
korzystanie alternatywnych źródeł energii, 

6) Nakazuje sić selektywne gromadzenie od-
padów w miejscach ich powstawania 
w specjalnie do tego celu przystosowanych 
pojemnikach, usytuowanych w wyznaczo-
nych miejscach na terenie posesji i dalsze 
ich zagospodarowanie, zgodnie z gminnym 
planem gospodarki odpadami i przepisami 
odrćbnymi; 

7) Zakazuje sić odprowadzania ścieków by-
towych do gruntu lub istniejących cieków 
wodnych; ścieki bytowe odprowadzać do 
szczelnych zbiorników bezodpływowych, 
zgodnie z zasadami określonymi w § 14 
ust. 3 uchwały. 

8) Teren należy zabezpieczyć przed zanie-
czyszczeniem gleby i wód podziemnych 
związkami ropopochodnymi poprzez od-
powiednie uszczelnienie podłożą. 

9) Zakazuje sić gromadzenia i przechowywa-
nia paliw, smarów i innych substancji mo-
gących zanieczyścić grunt i wody. 

10) Wprowadzenie wzdłuż działki na terenach 
1PO i 2PO nowych nasadzeń zielenią niską 
i wysoką z zastosowaniem gatunków 
o gćstym poszyciu, w przewadze zimozie-
lonych. 

 
§ 8.  
Ustala sić nastćpujące zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współ-
czesnej. 

1) W granicach planu nie znajdują sić obiekty 
podlegające ochronie konserwatorskiej, 
a także brak stref ochrony konserwator-
skiej. 

2) Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa 
kulturowego ustala sić w obrćbie szeroko-
płaszczyznowego zadania inwestycyjnego, 
obowiązek przeprowadzenia: 

1) rozpoznawczych badań powierzchniowo-
sondażowych, 

2) ratowniczych badań wykopaliskowych, 
wyprzedzających inwestycjć na wytypowa-
nych stanowiskach archeologicznych, 

3) stałego nadzoru archeologicznego podczas 
odhumusowania terenu. 

3) Wszystkie prace archeologiczne muszą być 
uzgodnione pozwoleniem Wojewódzkiego 
Urzćdu Ochrony Zabytków w Poznaniu, 
przed uzyskaniem pozwolenia na budowć. 

§ 9.  

Nie ustala sić wymogów wynikających z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych. 
 
§ 10.  
Ustala sić nastćpujące parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu, w tym linie rozgraniczające. 

1) Na obszarze o symbolu graficznym rysun-
ku planu 1PG: 

1) eksploatacjć złoża kruszywa naturalnego 
należy prowadzić zachowując 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, mogą powstać obiek-
ty o charakterze tymczasowym: obiekty so-
cjalne, sanitarne, techniczne. Maksymalna 
wysokość obiektów 9,00m; sytuowanie 
obiektów tymczasowych winno być zgodne 
z uwarunkowaniami wynikającymi 
z istniejącej infrastruktury technicznej i z 
przepisów szczególnych, 

3) plan dopuszcza w ramach obszaru górni-
czego 1PG zorganizowane miejsca prze-
róbki mechanicznej kruszywa wraz 
z niezbćdną infrastrukturą, 

4) obiekty związane z przeróbką mechaniczną 
kruszywa mogą mieć charakter obiektów 
tymczasowych i mogą być przemieszczane 
wraz z postćpem prac eksploatacyjnych, 
zgodnie z projektem zagospodarowania 
złoża kruszywa naturalnego, 

5) zbćdne masy ziemne powstałe w czasie re-
alizacji inwestycji należy przetransporto-
wać zgodnie z przepisami odrćbnymi lub 
sukcesywnie gromadzić na tymczasowych 
zwałowiskach i wykorzystać do nowego 
ukształtowania terenu w granicach działki 
pod warunkiem, że ich zastosowanie nie 
spowoduje przekroczeń wymaganych 
standardów jakości gleby i ziemi, o których 
mowa w przepisach odrćbnych, 

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

7) eksploatacjć należy prowadzić przy zacho-
waniu warunków bezpieczeństwa, szcze-
gólnie odnosi sić to do kształtowania zbo-
czy wyrobiska, które należy formować 
w zależności od jego głćbokości oraz zaist-
niałych uwarunkowań gruntowo-wodnych, 
zachowując kąt stoku naturalnego. 

2) Stycznie do dróg publicznych, o symbolach 
graficznych 1KDL, 2kdd i 3kdd, oraz granic 
własnościowych innych terenów stycznych 
do obszaru planu, ustala sić filary ochron-
ne w postaci pasów, na podstawie przepi-
sów szczególnych, oznaczone na rysunku 
planu symbolem 1PO i 2PO. 
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1) Na obszarze o symbolu graficznym rysun-
ku planu 1 PO ustala sić: 

a) pas ochronny szerokości 10,0m od linii 
rozgraniczającej pasa lokalnej drogi pu-
blicznej, oznaczonej symbolem 1KDL oraz 
od linii rozgraniczającej pasa dojazdowej 
drogi publicznej, oznaczonej symbolem 
2kdd i 3kdd, bćdących poszerzeniem stycz-
nej do obszaru planu publicznej drogi do-
jazdowej o symbolu 1KDD. 

2) Na obszarze o symbolu graficznym rysun-
ku planu 2 PO ustala sić: 

a) pas ochronny szerokości 6,0m od linii roz-
graniczających terenów, nie wymienionych 
w ust. 2 pkt 1, stycznych do obszaru planu. 

3) Tereny pasów należy obsadzić zielenią zi-
mozieloną oraz roślinnością wzmacniającą 
grunt dla ochrony przed erozją, 
w minimalnej odległości 3,0m od granicy 
własnościowej działki. 

4) Pasy ochronne winne być szersze niż za-
znaczone na rysunku planu przy odkryw-
kach głćbszych niż 10,0m, stycznych do 
wymienionych elementów chronionych, 

5) Dopuszcza sić urządzenie wjazdów 
z komunikacji zewnćtrznej poprzez tereny 
ochronne do obszaru eksploatacyjnego. 

3) Ustala sić obsługć komunikacyjną terenu 
z dróg przebiegających stycznie do granic 
planu: 

1) zjazdy z dróg należy wykonać z zachowa-
niem warunków widoczności, określonych 
w przepisach szczególnych oraz wytycz-
nych dysponenta, 

2) szerokość zjazdów minimum 6,0m, utwar-
dzonych w sposób chroniący drogć pu-
bliczną, 

3) zapewnić ciągłość odwodnienia zjazdu 
wzdłuż dróg publicznych, 

4) drogi wewnćtrzne w obrćbie terenu eks-
ploatacji oraz wjazdy winny być urządzone 
sukcesywnie w miarć potrzeb, 

5) transport kruszywa poprzez drogi publiczne 
winien sić odbywać zgodnie z uwarunko-
waniami określonymi w przepisach szcze-
gólnych, w uzgodnieniu z dysponentem 
drogi, uwzglćdniając w szczególności na-
cisk osi na drogć. Przekroczenie określone-
go prawem dla danej drogi, dopuszczalne-
go nacisku osiowego, wymaga uzyskania 
pozwolenia jej dysponenta. 

4) Po zakończeniu eksploatacji złoża ustala sić 
rolny i leśny kierunek rekultywacji z możli-
wością budowy zbiorników wodnych. 

§ 11.  
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie przepisów odrćbnych, w tym terenów 
górniczych, a także narażanych na niebezpieczeń-
stwo powodzi oraz osuwaniem sić mas ziemnych. 

1) Na terenie objćtym planem, ochronie pod-
legają filary ochronne w kształcie pasów 

o symbolu graficznym planu 1PO i 2PO 
przy zachowaniu ustaleń § 13. 

2) Ustala sić eksploatacjć złoża kruszywa na-
turalnego z obszaru górniczego 1PG, przy 
zachowaniu przepisów szczególnych, Pol-
skich Norm i ustaleń niniejszej uchwały. 

3) Eksploatacjć należy prowadzić przy zacho-
waniu warunków bezpieczeństwa, szcze-
gólnie odnosi sić to do zboczy wyrobiska, 
które należy formować przy uwzglćdnianiu 
kąta stoku naturalnego oraz uwarunkowań 
naturalnego środowiska przyrodniczego. 

§ 12.  
Zasady podziału i warunki scalania nieruchomości 
objćtych planem miejscowym. 

1) Plan dopuszcza podział nieruchomości wy-
nikający z przepisów szczególnych oraz po-
trzeb zmian własności pod warunkiem za-
chowania dostćpności do komunikacji ze-
wnćtrznej i infrastruktury technicznej oraz 
nie naruszania praw osób trzecich. 

2) Plan nie uruchamia procedury podziału 
i scalania nieruchomości. 

§ 13.  
Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy. 

1) Wokół obszaru górniczego 1PG, wyznacza 
sić pasy ochronne 1PO i 2PO, o parame-
trach określonych w § 10 ust. 2. 

2) W granicach pasów ochronnych 1PO i 2PO, 
wyznaczonych liniami rozgraniczającymi, 
zakazuje sić eksploatacji kruszywa natural-
nego. 

3) Obszar górniczy 1PG należy oznakować 
zgodnie z obowiązującymi przepisami 
szczególnymi. 

§ 14.  
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mów komunikacji i infrastruktury technicznej. 

1) Komunikacjć zewnćtrzną stanowi: 
1)  publiczna droga lokalna o symbolu graficz-

nym na rysunku planu 1KDL, leżąca poza 
granicami opracowania planu, 

2)  publiczna droga dojazdowa o symbolu gra-
ficznym na rysunku planu 1KDD, leżąca po-
za granicami opracowania planu, 

3)  w ramach planu ustala sić pasy 
o symbolach graficznych 2kdd i 3kdd, sta-
nowiące poszerzenie istniejącej drogi do-
jazdowej o symbolu graficznym 1KDD. 

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

2) Ustala sić korzystanie z istniejącej infra-
struktury technicznej, na warunkach okre-
ślonych przez jej dysponenta. 

3) Dopuszcza sić korzystanie ze szczelnych 
zbiorników bezodpływowych, z okresowym 
wywozem ścieków bytowych, do gminnej 
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oczyszczalni ścieków, przez koncesjonowa-
nego przewoźnika. 

4) Do czasu doprowadzenia wodociągu 
gminnego dopuszcza sić zaopatrzenie 
w wodć z ujćcia własnego. 

5) Ustala sić zaopatrzenie w energić elek-
tryczną z abonenckich urządzeń elektro-
energetycznych oraz poprzez linie, prowa-
dzone w pasach dróg, na warunkach okre-
ślonych przez dysponenta sieci. 

6) Dopuszcza sić sytuowanie stacji transfor-
matorowej służącej dostarczaniu energii 
dla terenu objćtego planem. 

7) Inne elementy infrastruktury technicznej 
należy urządzić na warunkach określonych 
w przepisach szczególnych. 

8) Uzbrojenie techniczne winno być realizo-
wane na podstawie projektów branżowych. 

 
§ 15.  
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenu. 
Do czasu realizacji ustaleń zawartych w niniejszym 
planie, teren nim objćty może być użytkowany w 
sposób dotychczasowy. 

 

Rozdział III 
Przepisy końcowe 

§ 16.  
Ustala sić stawkć, służącą naliczaniu jednorazo-
wych opłat o jakich mowa w art.15 ust. 2 pkt. 12 
i w art. 36 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
w wysokości 30%. 
 
§ 17.  
Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Trzemeszno. 
 
§ 18.  
Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od 
dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzćdowym Wo-
jewództwa Wielkopolskiego. 

 
Wiceprzewodniczący  

Rady Miejskiej  
(-) Teresa Maćkowiak
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Załącznik nr 1 
do uchwały nr VI/24/2011 

Rady Miejskiej w Trzemesznie 
z dnia 26 stycznia 2011 r. 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr VI/24/2011 

Rady Miejskiej w Trzemesznie 
z dnia 26 stycznia 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĆCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU" MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU EKSPLOATACJI KRUSZYWA, OBEJMUJĄCEGO 
DZIAŁKĆ NR GEOD. 126 WE WSI ŁAWKI, GMINA TRZEMESZNO

 „Przedmiotowy projekt planu został wyłożony do 
publicznego wglądu w terminie od 12.07.2010 roku 
do 09.08.2010 roku. W dniu 9 sierpnia 2010 r. od-
była sić dyskusja publiczna. Zgodnie z ustawą z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze 
zmian.) uwagi były przyjmowane do dnia 

27.08.2010r. W tym terminie nie wniesiono uwag 
do projektu planu.  
Ponieważ w ustawowym terminie nie wniesiono 
żadnych uwag, w związku z czym Rada Miejska w 
Trzemesznie nie podejmuje rozstrzygnićcia o spo-
sobie rozpatrzenia wniesionych uwag, o których 
mowa w art. 20 ust. 1 ww ustawy

. 
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Załącznik nr 3 
do uchwały nr VI/24/2011 

Rady Miejskiej w Trzemesznie 
z dnia 26 stycznia 2011 r. 
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