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Załņcznik nr 3 
do uchwały nr XV/88/2011 

Rady Miejskiej w Trzemesznie 
z dnia 29 czerwca 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIŇCIE RADY MIEJSKIEJ W TRZEMESZNIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJ-

SCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA TRZEMESZNA W CZŇŋCI DOTYCZŅ-
CEJ DZIAŁEK NR GEOD. 57/2 ORAZ 49/7, POŁOŻONYCH W TRZEMESZNIE PRZY ULICY KASZTANOWEJ IN-

WESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻŅ DO ZADAŉ WŁASNYCH GMINY, 
ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Miasta i 
Gminy Buk rozstrzyga, co nastňpuje: 
 
§ 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 
służņce zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty 
stanowiņ, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990r. o samorzņdzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 
142, poz. 1591 z późn. zm.), zadania własne gminy. 
 
§ 2. Na obszarze objňtym miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego miasta Trzemeszna w 
czňŌci dotyczņcej działek nr geod. 57/2 oraz 49/7, 
położonych w Trzemesznie przy ulicy Kasztanowej 
nie wystňpujņ tereny, dla których zapisane zostały 

inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej nale-
żņce do zadaŊ własnych gminy. 
 
§ 3. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należņ do zadaŊ własnych gminy, 
ujňte w miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego, podlega przepisom ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 
157, poz. 1240 z późn. zm.) i jest ujmowane w wielo-
letniej prognozie finansowej. W przedmiotowym 
przypadku na obszarze objňtym projektem miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego nie 
wystňpujņ tereny, dla których zapisane zostały inwe-
stycje z zakresu infrastruktury technicznej należņce 
do zadaŊ własnych gminy. 
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UCHWAŁA NR XV/90/2011 RADY MIEJSKIEJ W TRZEMESZNIE 

 z dnia 29 czerwca 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej 

i usługowej, obejmujący teren działek nr geod. 106/6 i 99/13 we wsi Niewolno g. Trzemeszno 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzņdzie 
gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142 
poz. 1591 ze zm.) oraz art. 15 i 20 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717), 
Rada Miejska w Trzemesznie uchwala, co nastňpu-
je:  

§ 1. 1. Uchwala siň miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego terenu zabudowy mieszka-
niowej i usługowej, obejmujņcy teren działek nr 
geod. 106/6 i 99/13 we wsi Niewolno g. Trzemesz-
no, zwany dalej „planem”, po stwierdzeniu zgod-
noŌci planu z ustaleniami studium uwarunkowaŊ i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Trzemeszno, zatwierdzonego 
Uchwałņ Nr XIX/132/99 Rady Miejskiej w Trze-
mesznie z dnia 30.12.1999r. 

2. Załņczniki do uchwały stanowiņ: 
1) czňŌń graficzna zwana dalej „rysunkiem 

planu” - załņcznik nr 1; 
2) rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia 

uwag do projektu planu - załņcznik nr 2; 

3) rozstrzygniňcie o sposobie realizacji, zapi-
sanych w planie, inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które należņ do za-
daŊ własnych gminy, oraz zasadach ich fi-
nansowania, zgodnie z przepisami o finan-
sach publicznych - załņcznik nr 3. 

3. Granice obszaru objňtego planem okreŌlo-
ne zostały na rysunku planu 

 

Rozdział I 
Przepisy ogólne 

§ 2. Celem regulacji zawartych w ustaleniach pla-
nu jest: 

1) wyznaczenie nowych funkcji dla terenu ob-
jňtego planem, przy jednoczesnej ochronie 
interesów publicznych i lokalnych, 

2) wyznaczenie zasad podziału terenów, 
3) okreŌlenie warunków zabudowy i zago-

spodarowania terenu, 
4) ustalenie zasad obsługi komunikacyjnej, 
5) ustalenie zasad obsługi infrastrukturņ 

technicznņ. 
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§ 3. Ustala siň nastňpujņce przeznaczenie terenów: 
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej, oznaczone na rysunku planu sym-
bolem 1MN i 2MN; 

2) tereny zabudowy usługowej, oznaczone na 
rysunku planu symbolem U; 

3) tereny zieleni izolacyjnej, oznaczone na ry-
sunku planu symbolem ZI; 

4) tereny dróg wewnňtrznych, oznaczone na 
rysunku planu symbolem 1KDW i 2KDW. 

 

§ 4. Nastňpujņce oznaczenia graficzne w rysunku 
planu sņ obowiņzujņcymi ustaleniami planu: 

1) symbole oznaczajņce przeznaczenie tere-
nów, 

2) linie rozgraniczajņce tereny o różnym prze-
znaczeniu i różnych sposobach zagospoda-
rowania, 

3) nieprzekraczalane linie zabudowy, 
4) klasyfikacja ulic oraz ich szerokoŌń w li-

niach rozgraniczajņcych. 
 

§ 5. Ilekroń w dalszych przepisach niniejszej 
uchwały jest mowa o: 

1) uchwale – należy przez to rozumień niniej-
szņ Uchwałň Rady Miejskiej w Trzemesz-
nie; 

2) ustawie – należy przez to rozumień ustawň 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi 
zmianami); 

3) przepisach szczególnych i odrňbnych – na-
leży przez to rozumień inne źródła prawa; 

4) rysunku planu – należy przez to rozumień 
czňŌń graficznņ planu stanowiņcņ załņcznik 
nr 1 do niniejszej uchwały; 

5) terenie – należy przez to rozumień czňŌń 
obszaru planu, wyznaczonņ na rysunku 
planu liniņ rozgraniczajņcņ, o okreŌlonym 
przeznaczeniu, oznaczony na rysunku pla-
nu symbolem; 

6) działce budowlanej definicja wg ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym; 

7) powierzchni zabudowy – należy przez to 
rozumień sumň powierzchni zabudowy bu-
dynków; 

8) powierzchni terenu biologicznie czynnej – 
definicja wg Rozporzņdzenia Ministra Infra-
struktury w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadań budynki 
i ich usytuowanie; 

9) froncie działki – należy przez to rozumień 
czňŌń działki budowlanej, która przylega do 
drogi, z której odbywa siň główny wjazd 
lub wejŌcie na działkň; 

10) nieprzekraczalna linia zabudowy - należy 
przez to rozumień, że zakazuje siň lokalizo-
wań obiekty poza obszarem wyznaczonym 
tņ liniņ za wyjņtkiem inwestycji z zakresu 

łņcznoŌci publicznej ; przed nieprzekraczal-
nņ liniņ zabudowy mogņ byń sytuowane: 
schody zewnňtrzne, ryzality, balkony, tara-
sy, wykusze o głňbokoŌci nie przekraczajņ-
cej 1,2 m od lica Ōciany budynku ; 

11) przeznaczeniu podstawowym, funkcji pod-
stawowej terenu – należy przez to rozumień 
takie przeznaczenie, które powinno prze-
ważań na danym obszarze, wyznaczonym 
liniami rozgraniczajņcymi; 

12) przeznaczeniu dopuszczalnym, funkcji do-
puszczalnej – należy przez to rozumień ro-
dzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, 
które uzupełniajņ lub wzbogacajņ przezna-
czenie podstawowe; 

13) miejscu postojowym – rozumie siň przez to 
teren przeznaczony do postawienia samo-
chodu, przy czym jako miejsce postojowe 
można zaliczyń miejsce w garażu oraz na 
podjeździe do budynku; 

14) budynku gospodarczo - garażowym – nale-
ży przez to rozumień budynek o funkcji ma-
gazynowej, garażowej lub budynek o połņ-
czonych tych funkcjach; 

15) dachu stromym – należy przez to rozumień 
dach o dwóch lub wiňcej płaszczyznach 
spadku, nachylony pod kņtem od 20° do 
45°; 

16) dachu płaskim - należy przez to rozumień 
dach o kņcie nachylenia połaci dachowej 
do 20o; 

17) wysokoŌci zabudowy – należy przez to ro-
zumień wysokoŌń budynku, którņ siň mie-
rzy od poziomu terenu przy głównym wej-
Ōciu do budynku do najwyższego punktu 
górnej krawňdzi elewacji frontowej lub do 
najwyżej położonej kalenicy; 

18) ogrodzeniu ażurowym – należy przez to ro-
zumień ogrodzenie, w którym czňŌń ażuro-
wa stanowi 60% powierzchni całkowitej 
ogrodzenia; 

19) elementach małej architektury definicja wg 
ustawy Prawo Budowlane; 

20) pasie drogowym – zgodnie z ustawņ 
o drogach publicznych; 

21) szyldach – należy przez to rozumień ozna-
czenia jednostek organizacyjnych oraz 
podmiotów gospodarczych, ich siedzib lub 
miejsc wykonywania działalnoŌci; 

22) reklamie – należy przez to rozumień miej-
sce lub element, umieszczony na obiekcie 
budowlanym, wykorzystywany do ekspo-
zycji reklam, napisów i elementów dekora-
cyjnych. Szyld o powierzchni do 0,3 m2 nie 
jest reklamņ wbudowanņ; 

23) usługi nieuciņżliwe  należy przez to rozu-
mień usługi nie zaliczone do przedsiňwziňń 
mogņcych zawsze znaczņco wpływań na 
Ōrodowisko lub potencjalnie znaczņco 
wpływań na Ōrodowisko w rozumieniu 
przepisów odrňbnych, 
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Rozdział II 
Przepisy szczegółowe 

§ 6. 1. Wyznacza siň teren zabudowy mieszkanio-
wej, oznaczony na rysunku planu symbolem 1MN 
i 2MN, dla którego ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna; 

2) przeznaczenie dopuszczalne – infrastruktu-
ra techniczna, budynki gospodarczo – ga-
rażowe oraz usługi nieuciņżliwe jako wbu-
dowane w budynki mieszkalne lokale użyt-
kowe zgodnie z przepisami odrňbnymi. 

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego ustala siň: 

1) sytuowanie budynków przy uwzglňdnieniu 
nieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie 
z rysunkiem planu ; 

2) od istniejņcej napowietrznej linii telefo-
nicznej należy zachowań strefy ochronne 
zgodnie z przepisami odrňbnymi ; 

3) projektowane budynki gospodarczo – gara-
żowe winny byń zharmonizowane 
z zabudowņ mieszkalnņ ; 

4) zakaz sytuowanie wszelkich obiektów 
i urzņdzeŊ tymczasowych, które nie sņ 
ŌcieŌle zwiņzane z planowanym przezna-
czeniem terenu, za wyjņtkiem obiektów 
budowlanych lokalizowanych na czas bu-
dowy; 

5) ogrodzenia ażurowe na granicy działek bu-
dowlanych, wzbogacone zieleniņ ; 

6) zakaz lokalizacji nowych napowietrznych 
sieci infrastruktury technicznej. 

3. W zakresie zasad ochrony Ōrodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego ustala siň: 

1) zakaz lokalizacji przedsiňwziňń, dla których 
wymagana jest decyzja o Ōrodowiskowych 
uwarunkowaniach dla planowanych przed-
siňwziňń mogņcych zawsze znaczņco od-
działywań na Ōrodowisko oraz przedsiň-
wziňń mogņcych potencjalnie znaczņco od-
działywań na Ōrodowisko za wyjņtkiem in-
westycji celu publicznego; 

2) zagospodarowanie zieleniņ wszystkich 
wolnych od utwardzeŊ fragmentów tere-
nów ; 

3) gromadzenie odpadów z każdej posesji 
w pojemnikach zlokalizowanych na terenie 
tej posesji, a nastňpnie przekazanie do od-
zysku lub unieszkodliwiania zgodnie 
z przepisami odrňbnymi i gminnym pla-
nem gospodarki odpadami; 

4) stosowanie do celów grzewczych paliw 
charakteryzujņcych siň najniższymi wskaź-
nikami emisyjnymi, takich jak : paliwa ga-
zowe, płynne lub inne odnawialne źródła 
energii z zakazem stosowania paliw wyso-
koemisyjnych takich jak : wňgiel i koks za 
wyjņtkiem eko-groszku; 

5) zasady kształtowania klimatu akustycznego 
– dopuszczalne poziomy hałasu 

w Ōrodowisku jak dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej, zgodnie z obowiņzujņcymi 
w tym zakresie normami prawnymi; 

6) wody opadowe i roztopowe należy zago-
spodarowań w granicach własnej działki 
odprowadzajņc na tereny biologicznie 
czynne ; 

7) docelowo odprowadzenie Ōcieków byto-
wych do sieci kanalizacji sanitarnej, 
z zastrzeżeniem § 10 ust. 3 pkt.4 i 6 

8) w razie natrafienia w czasie prac ziemnych 
na istniejņce urzņdzenia melioracyjne, na-
leży je chroniń wzglňdnie odbudowań 
zgodnie z warunkami okreŌlonymi przez ich 
dysponenta ; 

9) powstajņce w trakcie realizacji inwestycji - 
masy ziemne – należy wykorzystań do ni-
welacji terenu, utwardzenia nawierzchni 
dróg zgodnie z przepisami szczególnymi. 

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kul-
turowego i zabytków oraz dóbr kultury współcze-
snej ustala siň: 

1) teren objňty planem znajduje siň w strefie 
ochrony konserwatorskiej licznych pradzie-
jowych i Ōredniowiecznych zewidencjono-
wanych stanowisk archeologicznych 
w myŌl ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabyt-
kami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568) ; 

2) dla ochrony archeologicznego dziedzictwa 
kulturowego, ustala siň obowiņzek prowa-
dzenia badaŊ archeologicznych podczas 
realizacji inwestycji, w obrňbie wykopów 
budowlanych. Inwestor winien uzyskań po-
zwolenie na badania archeologiczne przed 
otrzymaniem pozwolenia na budowň. 

5. W zakresie wymagaŊ wynikajņcych z po-
trzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala 
siň: 

1) szyldy i reklamy: 
- zamieszczanie wyłņcznie na ogrodzeniach 

i Ōcianach budynków pierwszej kondygna-
cji; 

- powierzchnia nie wiňksza niż 1,0 m² ; 
- zamieszczane na ogrodzeniach nie mogņ 

byń wyższe niż te ogrodzenia, a zamiesz-
czane na Ōcianach budynków nie mogņ 
wykraczań poza dolnņ krawňdź okien dru-
giej kondygnacji; 

2) ogrodzenia ażurowe na granicy działek bu-
dowlanych, z możliwoŌciņ wzbogacenia 
zieleniņ . 

6. W zakresie parametrów, wskaźników 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu ustala siň: 

1) lokalizacjň : 
a) jednego budynku mieszkalnego na działce 

budowlanej w zabudowie wolnostojņcej 
b) jednego budynku gospodarczo – garażo-

wego o powierzchni zabudowy nie wiňk-
szej niż 50,0m2 w zabudowie wolnostojņcej 
lub dobudowanej do budynku mieszkalne-
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go. Dopuszcza siň sytuowanie wolno stoja-
cego budynku gospodarczo-garazowego na 
granicy z działkņ sņsiedniņ z zachowaniem 
przepisów odrňbnych ; 

c) urzņdzeŊ budowlanych. 
2) sytuowanie budynków z zachowaniem wy-

znaczonych na rysunku planu linii zabudo-
wy zgodnie z § 5 pkt.10 ; 

3) poziom parteru budynków nie wiňkszy niż 
0,5m nad poziomem terenu urzņdzonego 
przy wejŌciu głównym do budynku. 

4) wysokoŌń budynków : 
a) mieszkalnych - do dwóch kondygnacji nad-

ziemnych i nie wiňcej niż 4,50m od pozio-
mu terenu do okapu lub gzymsu oraz nie 
wiňcej niż 9,00m do kalenicy ; 

b) garażowo – gospodarczych – jedna kondy-
gnacja i nie wiňcej niż 3,50m od poziomu 
terenu do okapu, attyki lub gzymsu oraz 
nie wiňcej niż 5,0m do kalenicy. 

5) dachy strome kryte dachówkņ lub materia-
łem dachówko podobnym, dopuszcza siň 
dla budynków garażowo – gospodarczych 
dachy płaskie ; 

6) parametry i sposób zagospodarowania te-
renu : 

a) powierzchniň zabudowy – nie wiňkszņ niż 
30% działki budowlanej, jednak nie wiňcej 
niż 250,0m2 ; 

b) powierzchniň biologicznie czynnņ – nie 
mniejszņ niż 50% 

c) powierzchniň nowowydzielanych działek 
budowlanych nie mniejszņ 1200,0m2 ; 

d) szerokoŌń frontu nowo wydzielanej działki 
budowlanej nie mniejszņ niż 20,0m. 

7. Teren objňtym planem nie jest położony 
w granicach obszarów podlegajņcych ochronie, 
ustalonych na podstawie odrňbnych przepisów, 
w tym terenów górniczych, a także narażonych na 
niebezpieczeŊstwo powodzi oraz zagrożonych 
osuwaniem siň mas ziemnych. 

8. W zakresie szczegółowych zasad 
i warunków scalania i podziału nieruchomoŌci nie 
wyznacza siň terenów wymagajņcych wszczňcia 
procedury scalania i podziału nieruchomoŌci 
w rozumieniu przepisów odrňbnych. 

9. W zakresie szczególnych warunków zago-
spodarowania terenów oraz ograniczeŊ w ich 
użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy ustala siň: 
w zależnoŌci od potrzeb, w tym dla lokalizacji pod-
piwniczenia, przeprowadzenie badaŊ geotechnicz-
nych warunków posadowienia budynków. 

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudo-
wy i budowy systemów komunikacji i infrastruktu-
ry technicznej ustala siň : 

1) obsługň komunikacyjnņ z przylegajņcej 
drogi publicznej poprzez drogň wewnňtrznņ 
w tym teren zabudowy mieszkaniowej 
oznaczonej symbolem 1MN poprzez drogň 
wewnňtrznņ 1KDW, teren zabudowy 
mieszkaniowej oznaczonej symbolem 2MN 
poprzez drogň wewnňtrznņ 1KDW i 2KDW; 

2) geometria ulic oraz trójkņty widocznoŌci 
zgodnie z rozporzņdzeniem Ministra Trans-
portu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
1999 roku w sprawie warunków technicz-
nych jakim powinny odpowiadań drogi pu-
bliczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. 
Nr 43, poz. 430); 

3) dopuszcza siň lokalizacjň sieci infrastruktu-
ry technicznej w liniach rozgraniczajņcych 
drogň wewnňtrznņ,; 

4) zasady obsługi terenu infrastrukturņ tech-
nicznņ zgodnie z §10; 

5) na terenie zabudowy mieszkaniowej co 
najmniej 2 miejsca postojowe na jeden bu-
dynek mieszkalny wliczajņc miejsce posto-
jowe w garażu. 

11. Nie okreŌla siň sposobu i terminu tym-
czasowego zagospodarowania, urzņdzania 
i użytkowania terenów 
 
§ 7. 1. Wyznacza siň teren zabudowy usługowej, 
oznaczony na rysunku planu symbolem U, dla 
którego ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe - drobne rze-
miosło, obsługa i naprawa pojazdów me-
chanicznych, zabudowa magazynowo – 
składowa, hurtownia materiałów budowla-
nych, administracja, handel, usługi inne ; 

2) przeznaczenie dopuszczalne – urzņdzenia 
infrastruktury technicznej, drogi wewnňtrz-
ne, parkingi ; 

3) zakaz lokalizacji obiektów handlowych o 
powierzchni sprzedaży powyżej 2000,0m2 . 

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego ustala siň: 

1) sytuowanie budynków przy uwzglňdnieniu 
nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie 
z rysunkiem planu ; 

2) ogrodzenia ażurowe na granicy działek bu-
dowlanych. Od strony drogi wewnňtrznej, 
stycznej do terenów zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej, wprowadziń pas 
zieleni izolacyjnej zimozielonej o szerokoŌci 
minimalnej 5,0m - oznaczony na rysunku 
planu symbolem ZI; 

3) zakaz lokalizacji nowych napowietrznych 
sieci infrastruktury technicznej za wyjņt-
kiem inwestycji z zakresu łņcznoŌci pu-
blicznej oraz budowy linii elektroenerge-
tycznej służņcej obsłudze terenu U. 

3. W zakresie zasad ochrony Ōrodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego ustala siň: 

1) zagospodarowanie zieleniņ wszystkich 
wolnych od utwardzeŊ fragmentów tere-
nów ; 

2) gromadzenie odpadów w kontenerach zlo-
kalizowanych na terenie posesji, a nastňp-
nie przekazanie do odzysku lub unieszko-
dliwiania zgodnie z przepisami odrňbnymi 
i gminnym planem gospodarki odpadami; 

3) stosowanie do celów grzewczych paliw 
charakteryzujņcych siň najniższymi wskaź-
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nikami emisyjnymi, takich jak : paliwa ga-
zowe, płynne lub inne odnawialne źródła 
energii z zakazem stosowania paliw wyso-
koemisyjnych takich jak : wňgiel i koks ; 

4) zasady kształtowania klimatu akustycznego 
– dopuszczalne poziomy hałasu w Ōrodo-
wisku jak dla terenów zabudowy usługo-
wej, zgodnie z obowiņzujņcymi w tym za-
kresie normami prawnymi; 

5) wody opadowe i roztopowe należy zago-
spodarowań w granicach własnej działki 
odprowadzajņc na tereny biologicznie 
czynne ; 

6) docelowo odprowadzenie Ōcieków komu-
nalnych do sieci kanalizacji sanitarnej, 
z zastrzeżeniem § 10 ust. 3 pkt.2 i 6 

7) w razie natrafienia w czasie prac ziemnych 
na istniejņce urzņdzenia melioracyjne, na-
leży je chroniń wzglňdnie odbudowań 
zgodnie z warunkami okreŌlonymi przez ich 
dysponenta ; 

8) powstajņce w trakcie realizacji inwestycji - 
masy ziemne – należy wykorzystań do ni-
welacji terenu, utwardzenia nawierzchni 
dróg zgodnie z przepisami szczególnymi ; 

9) wszelkie oddziaływania zwiņzane z prowa-
dzonņ działalnoŌciņ usługowņ nie mogņ 
powodowań przekroczenia standardów ja-
koŌci Ōrodowiska okreŌlonych w przepisach 
odrňbnych poza terenem, do którego inwe-
stor posiada tytuł prawny. 

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kul-
turowego i zabytków oraz dóbr kultury współcze-
snej ustala siň: 

1) teren objňty planem znajduje siň w strefie 
ochrony konserwatorskiej licznych pradzie-
jowych i Ōredniowiecznych zewidencjono-
wanych stanowisk archeologicznych w 
myŌl ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabyt-
kami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568) ; 

2) dla ochrony archeologicznego dziedzictwa 
kulturowego, ustala siň obowiņzek prowa-
dzenia badaŊ archeologicznych podczas 
realizacji inwestycji, w obrňbie wykopów 
budowlanych. Inwestor winien uzyskań po-
zwolenie na badania archeologiczne przed 
otrzymaniem pozwolenia na budowň. 

5. W zakresie wymagaŊ wynikajņcņch 
z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 
ustala siň lokalizacjň: 

1) obiektów małej architektury; 
2) szyldów o powierzchni nie wiňkszej niż 

1,0m2 na ogrodzeniach i elewacjach bu-
dynków ; 

3) jednego wolno stojņcego noŌnika rekla-
mowego o powierzchni reklamy do 5,0m2 
lub reklamy montowanej na elewacji bu-
dynku o powierzchni nie wiňkszej niz 20% 
powierzchni elewacji na każdej działce bu-
dowlanej; 

4) ogrodzenia ażurowe na granicy działek bu-
dowlanych, wzbogacone zieleniņ . 

6. W zakresie parametrów, wskaźników 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu ustala siň: 

1) dla istniejņcego budynku dopuszczenie 
przebudowy lub rozbudowy, przy czym dla 
rozbudowy nakazuje siň zachowanie usta-
leŊ niniejszego planu; 

2) sytuowanie budynków według wyznaczo-
nej na rysunku planu linii zabudowy zgod-
nie z § 5 pkt.10 ; 

3) poziom parteru budynków nie wiňkszy niż 
0,5m nad poziomem terenu urzņdzonego 
przy wejŌciu głównym do budynku. 

4) maksymalna wysokoŌń budynków usługo-
wych nie powinna przekraczań 6,00m od 
poziomu terenu do okapu lub gzymsu oraz 
nie wiňcej niż 10,0 m do kalenicy 

5) dachy nowych budynków strome dwuspa-
dowe lub stropodach płaski; 

6) parametry i sposób zagospodarowania te-
renu : 

a) powierzchniň zabudowy – nie wiňkszņ niż 
50% działki budowlanej; 

b) powierzchniň biologicznie czynnņ – nie 
mniejszņ niż 20% ; 

c) powierzchniň nowowydzielanych działek 
budowlanych nie mniejszņ 2000,0m2 ; 

d) dopuszcza siň wydzielenie działek gruntu 
pod drogi wewnňtrzne lub infrastrukturň; 

e) dopuszcza siň możliwoŌń wydzielenia mi-
nimalnej powierzchni działki dla wolno sto-
jņcych stacji transformatorowych 
w zależnoŌci od potrzeb inwestora - 
w ustaleniu z gestorem sieci; 

f) nowowydzielane działki bňdņ miały za-
pewnionņ obsługň komunikacyjnņ z dróg 
wewnňtrznych. 

7. Teren objňtym planem nie jest położony 
w granicach obszarów podlegajņcych ochronie, 
ustalonych na podstawie odrňbnych przepisów, 
w tym terenów górniczych, a także narażonych na 
niebezpieczeŊstwo powodzi oraz zagrożonych 
osuwaniem siň mas ziemnych 

8. W zakresie szczegółowych zasad 
i warunków scalania i podziału nieruchomoŌci nie 
wyznacza siň terenów wymagajņcych wszczňcia 
procedury scalania i podziału nieruchomoŌci 
w rozumieniu przepisów odrňbnych. 

9. W zakresie szczególnych warunków zago-
spodarowania terenów oraz ograniczeŊ w ich 
użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy ustala siň: 

1) w zależnoŌci od potrzeb, w tym dla lokali-
zacji podpiwniczenia, przeprowadzenie ba-
daŊ geotechnicznych warunków posado-
wienia budynków. 

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudo-
wy i budowy systemów komunikacji i infrastruktu-
ry technicznej ustala siň : 

1) obsługň komunikacyjnņ z przylegajņcej 
drogi publicznej KD istniejņcym zjazdem ; 
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wprowadza siň zakaz obsługi terenu 
z nowoprojektowanych dróg wewnňtrznych 
oznaczonych symbolem 1KDW i 2KDW ; 

2) geometria ulic oraz trójkņty widocznoŌci 
zgodnie z rozporzņdzeniem Ministra Trans-
portu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
1999 roku w sprawie warunków technicz-
nych jakim powinny odpowiadań drogi pu-
bliczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. 
Nr 43, poz. 430); 

3) dopuszcza siň lokalizacjň sieci infrastruktu-
ry technicznej w liniach rozgraniczajņcych 
drogň wewnňtrznņ,; 

4) zasady obsługi terenu infrastrukturņ tech-
nicznņ zgodnie z § 10; 

5) miejsca postojowe na działce budowlanej 
w iloŌci nie mniejszej niż: 

a) co najmniej 2 miejsca postojowe na każde 
100 m² powierzchni użytkowej usług, 
z wyjņtkiem handlu; 

b) co najmniej 3 miejsca postojowe na każde 
100 m² powierzchni sprzedaży. 

11. Nie okreŌla siň sposobu i terminu tym-
czasowego zagospodarowania, urzņdzania 
i użytkowania terenów 
 
§ 8. 1. Wyznacza siň teren zieleni izolacyjnej, ozna-
czony na rysunku planu symbolem ZI, dla którego 
ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – zieleŊ izola-
cyjna ; 

2) przeznaczenie dopuszczalne – infrastruktu-
ra techniczna; 

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego ustala siň: 

1) dopuszczenie lokalizacji ogrodzeŊ ażuro-
wych na granicy działek budowlanych; 

2) zakaz lokalizacji nowych napowietrznych 
sieci infrastruktury technicznej za wyjņt-
kiem inwestycji z zakresu łņcznoŌci pu-
blicznej . 

3. W zakresie zasad ochrony Ōrodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego ustala siň: 

1) zagospodarowanie terenu pasem zieleni 
zimozielonej ; 

2) wody opadowe i roztopowe należy zago-
spodarowań w granicach własnej działki; 

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kul-
turowego i zabytków oraz dóbr kultury współcze-
snej ustala siň: 

1) teren objňty planem znajduje siň w strefie 
ochrony konserwatorskiej licznych pradzie-
jowych i Ōredniowiecznych zewidencjono-
wanych stanowisk archeologicznych 
w myŌl ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabyt-
kami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568) ; 

2) dla ochrony archeologicznego dziedzictwa 
kulturowego, ustala siň obowiņzek prowa-
dzenia badaŊ archeologicznych podczas 
realizacji inwestycji, w obrňbie wykopów 
budowlanych. Inwestor winien uzyskań po-

zwolenie na badania archeologiczne przed 
otrzymaniem pozwolenia na budowň. 

5. W zakresie wymagaŊ wynikajņcņch 
z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 
zakazuje siň lokalizacji szyldów i reklam. 

6. W zakresie parametrów, wskaźników 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu ustala siň powierzchniň biologicznie czynnņ 
– nie mniejszņ niż 80%. 

7. Teren objňtym planem nie jest położony 
w granicach obszarów podlegajņcych ochronie, 
ustalonych na podstawie odrňbnych przepisów, 
w tym terenów górniczych, a także narażonych na 
niebezpieczeŊstwo powodzi oraz zagrożonych 
osuwaniem siň mas ziemnych 

8. W zakresie szczegółowych zasad 
i warunków scalania i podziału nieruchomoŌci nie 
wyznacza siň terenów wymagajņcych wszczňcia 
procedury scalania i podziału nieruchomoŌci 
w rozumieniu przepisów odrňbnych. 

9. W zakresie szczególnych warunków zago-
spodarowania terenów oraz ograniczeŊ w ich 
użytkowaniu ustala siň zakaz lokalizacji budynków. 

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudo-
wy i budowy systemów komunikacji i infrastruktu-
ry technicznej ustala siň zasady obsługi terenu 
infrastrukturņ technicznņ zgodnie z § 10. 

11. Ustala siň zakaz tymczasowego zagospo-
darowania, urzņdzania i użytkowania terenów. 
 
§ 9. 1. Wyznacza siň tereny komunikacji wewnňtrz-
nej, oznaczone na rysunku planu symbolami 
1KDW i 2KDW, dla których ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – obsługa ko-
munikacyjna - droga wewnňtrzna; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: prowadzenie 
sieci i urzņdzeŊ infrastruktury technicznej. 

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego ustala siň: 

1) zakaz lokalizacji nowych napowietrznych 
sieci infrastruktury technicznej za wyjņt-
kiem inwestycji z zakresu łņcznoŌci pu-
blicznej; 

2) zachowanie ciņgłoŌci poszczególnych ele-
mentów wyposażenia dróg. 

3. W zakresie zasad ochrony Ōrodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego ustala siň: 

1) gospodarowanie odpadami zgodnie 
z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy 
Trzemeszno i przepisami odrňbnymi ; 

2) odprowadzenie wód opadowych i rozto-
powych zgodnie z § 10 ust. 4. 

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kul-
turowego i zabytków oraz dóbr kultury współcze-
snej ustala siň: 

1) teren objňty planem znajduje siň w strefie 
ochrony konserwatorskiej licznych pradzie-
jowych i Ōredniowiecznych zewidencjono-
wanych stanowisk archeologicznych 
w myŌl ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabyt-
kami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568) ; 
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2) dla ochrony archeologicznego dziedzictwa 
kulturowego, ustala siň obowiņzek prowa-
dzenia badaŊ archeologicznych podczas 
realizacji inwestycji, w obrňbie wykopów 
budowlanych. Inwestor winien uzyskań po-
zwolenie na badania archeologiczne przed 
otrzymaniem pozwolenia na budowň. 

5. W zakresie wymagaŊ wynikajņcņch 
z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 
ustala siň: 

1) w pasach drogowych wyklucza siň lokaliza-
cjň urzņdzeŊ reklamowych wolnostojņcych; 

2) organizacjň ruchu i rozwiņzania umożliwia-
jņce sprawne i nie kolizyjne poruszanie siň 
wszystkich uczestników ruchu ; 

3) kształtowanie przestrzeni z zachowaniem 
widocznoŌci oraz zastosowanie trwałych 
i estetycznych elementów urzņdzenia ulic. 

6. W zakresie parametrów, wskaźników 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu ustala siň: 

1) geometria ulic zgodnie z rozporzņdzeniem 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 
z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie wa-
runków technicznych jakim powinny od-
powiadań drogi publiczne i ich usytuowa-
nie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430); 

2) dopuszczenie lokalizacji miejsc postojo-
wych pod warunkiem zapewnienia przej-
Ōcia i przejazdu; 

7. Teren objňtym planem nie jest położony 
w granicach obszarów podlegajņcych ochronie, 
ustalonych na podstawie odrňbnych przepisów, 
w tym terenów górniczych, a także narażonych na 
niebezpieczeŊstwo powodzi oraz zagrożonych 
osuwaniem siň mas ziemnych. 

8. W zakresie szczegółowych zasad 
i warunków scalania i podziału nieruchomoŌci nie 
wyznacza siň terenów wymagajņcych wszczňcia 
procedury scalania i podziału nieruchomoŌci 
w rozumieniu przepisów odrňbnych. 

9. W zakresie szczególnych warunków zago-
spodarowania terenów oraz ograniczeŊ w ich 
użytkowaniu ustala siň zakaz lokalizacji budynków. 

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudo-
wy i budowy systemów komunikacji 
i infrastruktury technicznej ustala siň : 

1) uwzglňdnienie wymagaŊ technicznych, 
wynikajņcych z lokalizacji istniejņcych 
i planowanych sieci infrastruktury tech-
nicznej oraz zwiņzanych z nimi robót bu-
dowlanych ; 

2) zasady obsługi terenu infrastrukturņ tech-
nicznņ zgodnie z § 10 

11. Ustala siň zakaz tymczasowego zagospo-
darowania, urzņdzania i użytkowania terenów 
 
§ 10. 1. W zakresie zasad zaopatrzenia i obsługi 
terenu w zakresie infrastruktury technicznej: 

1) dopuszczenie robót budowlanych 
w zakresie sieci infrastruktury technicznej, 
w tym w szczególnoŌci : sieci wodociņgo-

wej, kanalizacyjnej, gazowej, elektroener-
getycznej, telekomunikacyjnej 
i ciepłowniczej ; 

2) powiņzanie sieci infrastruktury technicznej 
z układem zewnňtrznym oraz dostňp do 
sieci zgodnie z przepisami odrňbnymi. 

2. W zakresie sieci wodociņgowej ustala siň 
zaopatrzenie w wodň z istniejņcej sieci wodociņ-
gowej 

3. W zakresie sieci kanalizacji sanitarnej usta-
la siň: 

1) odprowadzanie Ōcieków bytowych docelo-
wo do gminnej sieci kanalizacyjnej ; 

2) odprowadzanie Ōcieków komunalnych do-
celowo do gminnej sieci kanalizacyjnej po 
wczeŌniejszym ich podczyszczeniu poprzez 
separator do stanu odpowiadajņcego wła-
ŌciwoŌciom Ōcieków bytowych lub do bez-
odpływowych zbiorników Ōcieków, które 
należy projektowań przy zachowaniu wy-
maganych przepisami odległoŌci od granic 
działki i obiektów oraz bezwzglňdnie przy 
zapewnieniu warunku szczelnoŌci, po-
twierdzonego atestem wykonania 
i przeprowadzeniem próby szczelnoŌci 
zbiorników, przed oddaniem jego do użyt-
kowania ; 

3) dopuszczenie lokalizacji podziemnej prze-
pompowni Ōcieków na terenie KDW ; 

4) odprowadzenie Ōcieków bytowych 
i komunalnych tymczasowo do bezodpły-
wowych zbiorników Ōcieków, które należy 
projektowań przy zachowaniu wymaga-
nych przepisami odległoŌci od granic dział-
ki i obiektów oraz bezwzglňdnie przy za-
pewnieniu warunku szczelnoŌci, potwier-
dzonego atestem wykonania i przeprowa-
dzeniem próby szczelnoŌci zbiorników, 
przed oddaniem jego do użytkowania ; 

5) należy systematycznie wywoziń Ōcieki 
z bezodpływowych zbiorników Ōcieków 
przez koncesjonowanego przewoźnika do 
miejsc wskazanych przez służby gminne ; 

6) zakaz lokalizacji przydomowych oczysz-
czalni Ōcieków. 

4. W zakresie odprowadzania wód opado-
wych i roztopowych ustala siň: 

1) powierzchniowe odprowadzenie wód opa-
dowych i roztopowych z terenu drogi we-
wnňtrznej do planowanej sieci kanalizacji 
deszczowej z zachowaniem ustaleŊ zawar-
tych w pkt 2 i 3 ; 

2) dopuszcza siň zastosowanie nawierzchni 
przepuszczajņcych wody opadowe 
i roztopowe oraz lokalizacjň studni chłon-
nych z zachowaniem ustaleŊ zawartych 
w pkt 3 ; 

3) lokalizacjň urzņdzeŊ podczyszczajņcych 
wody opadowe i roztopowe z zanieczysz-
czonych powierzchni szczelnych przed 
wprowadzeniem do wód lub ziemi, zgodnie 
z przepisami odrňbnymi. 
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5. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala siň: 
1) zaopatrzenie w gaz docelowo 

z projektowanej sieci, na warunkach okre-
Ōlonych przez zakład gazowniczy, 

2) budowň nowej sieci gazowej w liniach roz-
graniczajņcych planowanej drogi. 

6. W zakresie zaopatrzenia w energiň elek-
trycznņ ustala siň: 

1) dla terenów 1MN i 2MN budowň linii nn 
wyprowadzonych z istniejņcej słupowej 
stacji transformatorowej 15/0,4 kV « Nie-
wolno RSP Winnica » (nr 50781) bňdņcej na 
majņtku i eksploatacji ENEA Operator Sp. 
z o.o., po jej uprzednim dostosowaniu do 
zabudowy transforamtora o mocy 400 kVA 
; linie prowadziń przez tereny 1KDW 
i 2KDW przelotem przez złņcza kablowo – 
pomiarowe zabudowane w linii ogrodze-
nia, skņd zalicznikowo zasiliń poszczególne 
obiekty. Realizacja obiektów infrastruktury 
elektroenergetycznej na terenie dróg nie-
publicznych i wewnňtrznych bňdzie zada-
niem własnym inwestorów prywatnych, 
a ich realizacja bňdzie możliwa pod warun-
kiem wczeŌniejszego uregulowania spraw 
formalno – prawnych przez właŌciciela lub 
właŌcicieli drogi wewnňtrznej z gestorem 
sieci (zgoda na przeprowadzenie inwestycji 
wraz z ustanowieniem służebnoŌci przesy-
łu) na warunkach odrňbnych; alternatywnie 
dopuszcza siň budowň złņczy kablowo – 
pomiarowych na terenach ogólnodostňp-
nych (z dostňpem z drogi publicznej), 
z których należy wyprowadziń zalicznikowo 
instalacje nn dla zasilania poszczególnych 
projektowanych obiektów ; 

2) dla terenów U budowň linii nn zasilanych 
z istniejņcej słupowej stacji transformato-
rowej 15/0,4 kV « Niewolno RSP Winnica » 
(nr 50781) po jej dostosowaniu do zwiňk-
szonego poboru mocy, które należy pro-
wadziń przelotem przez złņcza kablowo – 
pomiarowe zabudowane w pobliżu stacji 
na terenach ogólnodostňpnych (z dostň-

pem z drogi publicznej , skņd zalicznikowo 
należy zasiliń poszczególne obiekty ; 
w przypadku wystņpienia inwestora z mocņ 
przyłņczeniowņ powyżej 100kW dopuszcza 
siň możliwoŌń budowy abonenckiej stacji 
transformatorowej zasilanej abonenckimi 
liniami SN na warunkach okreŌlonych 
przez gestora sieci z dopuszczeniem budo-
wy napowietrznych linii elektroenrgetycz-
nych w obszarze U; 

3) adaptuje siň istniejņce sieci nn i urzņdzenia 
elektroenergetyczne wraz z dopuszczeniem 
ewentualnej modernizacji oraz przebudowy 
w oparciu o warunki okreŌlone przez gesto-
ra tych sieci. 

7. W zakresie telekomunikacji ustala siň: 
1) dopuszcza siň budowň urzņdzeŊ telekomu-

nikacyjnych zgodnie z obowiņzujņcymi 
normami i przepisami 

8. Podstawň realizacji uzbrojenia techniczne-
go stanowiń bňdņ projekty branżowe. 
 
§ 11. Ustala siň stawkň procentowņ, służņcņ nali-
czeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartoŌci 
nieruchomoŌci, o której mowa w art. 36 ust. 
4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokoŌci 
30 %. 

Rozdział III 
Przepisy końcowe 

§ 12. Wykonanie niniejszej uchwały powierza siň 
Burmistrzowi Miasta i Gminy Trzemeszno 
 
§ 13. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzňdowym Województwa Wielkopolskiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 
dni od dnia ogłoszenia. 
 

Przewodniczņcy  
Rady Miejskiej  

(-) Wiesław Pokorski  
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ROZSTRZYGNIŇCIE RADY MIEJSKIEJ W TRZEMESZNIE W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH 
DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLŅDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO TERENU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ I USŁUGOWEJ, OBEJMUJŅCY TEREN DZIAŁEK 

NR GEOD. 106/6 I 99/13 WE WSI NIEWOLNO G. TRZEMESZNO. 
 
 Przedmiotowy projekt planu wraz z pro-
gnozņ oddziaływania na Ōrodowisko został wyło-
żony do publicznego wglņdu w terminie od dnia 7 
lutego 2011 roku do dnia 7  marca 2011 roku. W 
dniu 7 marca 2011 roku odbyła siň dyskusja pu-
bliczna. 
Zgodnie z ustawņ z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 

U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) uwagi były przyj-
mowane do dnia 22 marca 2011 roku. 
W ustawowym terminie nie wniesiono żadnych 
uwag, w zwiņzku z czym, Rada Miejska w Trze-
mesznie nie podejmuje rozstrzygniňcia o sposobie 
rozpatrzenia wniesionych uwag, o których mowa 
w art. 20  ust. 1 ww. ustawy. 
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ROZSTRZYGNIŇCIE RADY MIEJSKIEJ W TRZEMESZNIE O SPOSOBIE REALIZACJI, INWESTYCJI Z ZAKRESU 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻŅ DO ZADAŉ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH 
FINANSOWANIA ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TE-

RENU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ I USŁUGOWEJ, OBEJMUJŅCY TEREN DZIAŁEK NR GEOD. 106/6 I 99/13 
WE WSI NIEWOLNO G. TRZEMESZNO. 

 
 Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) Rada 
Miejska w Trzemesznie rozstrzyga co nastňpuje: 
 
§ 1. Sposób realizacji zapisanych w planie inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej 
1. Zadania w zakresie infrastruktury tech-
nicznej prowadziń bňdņ właŌciwe przedsiňbior-
stwa, w kompetencji, których leży rozwój sieci: 
wodociņgowej i kanalizacji sanitarnej, energetycz-
nej, gazociņgowej i cieplnej, zgodnie z miejsco-

wym planem zagospodarowania przestrzennego 
oraz na podstawie przepisów odrňbnych. Zadania 
w zakresie gospodarki odpadami realizowane 
bňdņ zgodnie z miejscowym planem zagospoda-
rowania przestrzennego, zgodnie z planem gospo-
darki odpadami oraz na podstawie przepisów 
odrňbnych. 
2. Za podstawň przyjňcia do realizacji zadaŊ 
okreŌlonych w miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego, które należņ do zadaŊ wła-
snych gminy, stanowiń bňdņ zapisy Wieloletniej 
Prognozy Finansowej gminy Trzemeszno. 
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UCHWAŁA NR XII/71/11 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE 

 z dnia 27 października 2011 r. 

w sprawie podatku od nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Sieraków. 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorzņdzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz.1591, zm.1) oraz art. 5 i 7 ust. 
3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach 
i opłatach lokalnych ( Dz. U z 2010 r. Nr 95, poz. 613; 
zm.2) Rada Miejska w Sierakowie uchwala co nastň-
puje: 

§ 1. Ustala siň rocznņ stawkň podatku od nierucho-
moŌci w wysokoŌci: 
                                                           
1Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.220; Dz. U. z 2002 r. Nr 62, poz. 
558; Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984; Dz. U. z 2002 r. Nr 214, 
poz. 1806; Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. 
Nr 80, poz. 717; Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; Dz. U. 
z 2002 r. Nr 153, poz. 1271; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 
1055; Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 
172, poz. 1441; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Dz. U. z 2005 
r. Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 181, poz. 1337; Dz. U. 
z 2007 r. Nr 48, poz. 327;Dz. U. z 2007 r. Nr 138, poz. 974; Dz. 
U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 
1111; Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 
52, poz. 420; Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 
r. Nr 28, poz. 142; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146; Dz. U. 
z 2010 r. Nr 106, poz. 675; Dz. U. z 2010 r. Nr 40, poz. 230; 
Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 679; Dz. U. z 2011 r. Nr 134, poz. 
777; Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113. 
2Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620; Dz. U. z 2010 r. Nr 225, poz. 
1461; Dz. U. z 2010 r. Nr 226, poz. 1475; Dz. U. z 2011 r. Nr 
102, poz. 584; Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654; Dz. U. z 2011 
r. Nr 171, poz. 1016. 

1. od budynków lub ich czňŌci: 
a) mieszkalnych od 1m2 powierzchni użytkowej - 

0,58 zł 
b) zwiņzanych z prowadzonņ działalnoŌciņ go-

spodarczņ oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich czňŌci zajňtych na prowadzenie dzia-
łalnoŌci gospodarczej, od 1 m2 powierzchni 
użytkowej - 18,69 zł 

c) zajňtych na prowadzenie działalnoŌci gospo-
darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym , od 1m2 powierzchni 
użytkowej - 10,24 zł 

d) zwiņzanych z udzielaniem ŌwiadczeŊ zdro-
wotnych w rozumieniu przepisów o działal-
noŌci leczniczej, zajňtych przez podmioty 
udzielajņce tych ŌwiadczeŊ, od 1m2 po-
wierzchni użytkowej - 4,45 zł 

e) pozostałych, w tym zajňtych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalnoŌci pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego, od 1 m2 powierzchni użytkowej - 7,26 zł 
z wyjņtkiem: 

- garaży poza budynkiem mieszkalnym od 1 m2 

powierzchni użytkowej - 6,15 zł 
- budynków gospodarczych od 1 m2 po-

wierzchni użytkowej - 6,15 zł 
2. od gruntów: 

a) zwiņzanych z prowadzeniem działalnoŌci go-
spodarczej bez wzglňdu na sposób zakwalifi-


