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

§1. 1. Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego terenów budownictwa mieszkaniowego 
jednorodzinnego obejmujący czę[ć dziaEki 123/7, 
ark. 2 we wsi Miaty, gm. Trzemeszno.

2. Granice obszaru objętego uchwaEą pokazano 
graficznie na mapie w skali 1:1000, stanowiącej jej 
zaEącznik nr 1.

3. Obszar i zakres opracowania planu są zgod-
ne z UchwaEą Rady Miejskiej w Trzemesznie nr 
VI/26/2007 z dnia 26 stycznia 2007 r. , zobowiązu-
jącą Burmistrza do opracowania planu i przewidują-
cą na przedmiotowej dziaEce zabudowę mieszkanio-
wą jednorodzinną.

4. Zakres opracowania planu jest zgodny z prze-
znaczeniem okre[lonym w Studium uwarunkowaG 
i kierunków zagospodarowania gminy Trzemeszno, 
zatwierdzonym UchwaEą Rady Miejskiej w Trze-
mesznie Nr XIX/132/99 z dnia 30 grudnia 1999 r.

5. Zmienia się przeznaczenie gruntów rolnych na 
cele nierolnicze.

6. Plan miejscowy skEada się z tre[ci niniejszej 
uchwaEy oraz jej integralnych czę[ci:

1) rysunku planu w skali 1:1000, stanowiącego 
zaEącznik nr 1,

2) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag 
wniesionych do wyEorone publicznego wglądu pro-
jektu planu, stanowiącego zaEącznik nr 2,

3) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji, z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które nalerą do zadaG wEasnych gminy i 
zasadach ich finansowania, stanowiącego zaEącznik 
nr 3.

ROZDZIAD I
Przepisy ogólne

§2. 1. Ilekroć w dalszych przepisach uchwaEy jest 
mowa o:

1) ustawie - nalery przez to rozumieć ustawę z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym,

2) planie - nalery przez to rozumieć ustalenia pla-
nu, o którym mowa w §1 niniejszej uchwaEy,

3) uchwale - nalery przez to rozumieć niniejszą 
uchwaEę Rady Miejskiej w Trzemesznie,

4) rysunku planu - nalery przez to rozumieć rysu-
nek planu sporządzony na mapie zasadniczej sytu-
acyjno-wysoko[ciowej w skali 1:1000,

5) przeznaczeniu podstawowym - nalery przez to 
rozumieć takie przeznaczenia, które powinno prze-
warać w obszarze linii rozgraniczających, okre[lo-
nym symbolem literowym,

6) przeznaczeniu dopuszczalnym - nalery przez to 
rozumieć rodzaje przeznaczenia inne nir podstawo-
we, które uzupeEniają lub wzbogacają przeznaczenie 
podstawowe,

7) przedsięwzięciach, dla których obowiązek spo-
rządzenia raportu more być wymagany lub wyma-
gających sporządzenia raportu oddziaEywania na 
[rodowisko - nalery przez to rozumieć przedsięwzię-
cia wymienione w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 
dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okre[lenia rodza-
jów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaEywać 
na [rodowisko oraz szczegóEowych uwarunkowaG 
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do 
sporządzania raportu o oddziaEywaniu na [rodowi-
sko (Dz.U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 ze zmian.).

8) siedlisku przyrodniczym - nalery przez to rozu-
mieć obszar lądowy lub wodny naturalny lub póEna-
turalny, wyodrębniony w oparciu o cechy geogra-
ficzne, abiotyczne i biotyczne, okre[lony w ustawie 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. ochronie przyrody (Dz.U. 
Nr 92, poz. 880 z 2004 r. ze zmian.), dostosowanie 
ro[liny do [rodowiska przyrodniczego oznacza zgod-
no[ć z wEa[ciwymi dla niej wymaganiami w miejscu 
planowanego nasadzenia - podEore gruntowe, torfo-
wisko, stosunki wodne w tym oczko wodne i zbior-
niki wód powierzchniowych, pochylenie terenu itp.,

9) froncie dziaEki - nalery przez to rozumieć czę[ć 
dziaEki budowlanej, która przylega do drogi, z której 
odbywa się gEówny wjazd lub wej[cie na dziaEkę,

10) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalery przez 
to rozumieć minimalną odlegEo[ć w jakiej mogą się 
znajdować lica [cian lub narorników budynków od 
okre[lonego ogranicznika np. ulicy, lasu itp.,

11) przestrzeni publicznej - nalery przez to rozu-
mieć wnętrza ulic, placów, [cierek rowerowych 
i doj[ć pieszych, zieleni i pasów technicznych, w 
ksztaEcie wydzielonym liniami rozgraniczającymi a 
stanowiące spójną funkcjonalnie i dostępną publicz-
nie przestrzenną caEo[ć,

12) dachu dwuspadowym - nalery przez to ro-
zumieć dach posiadający dwie podstawowe poEa-
cie dachowe o przeciwlegEych spadkach, Eączące 
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się wzdEur kalenicy, z dopuszczeniem uzupeEnienia 
mniejszymi poEaciami wynikającymi z ksztaEtu rzu-
tu budynku lub wynikającymi z zastosowania ta-
kich elementów jak lukarny, ganki, ryzality, weran-
dy, naczóEki itp. W przypadku zastosowania dachu 
dwuspadowego w bryle budynku mogą się pojawić 
trójkątne zamknięcia elewacji szczytowych,

13) dachu wielospadowym - nalery przez to ro-
zumieć dach posiadający co najmniej trzy podsta-
wowe poEacie dachowe, o podobnych spadkach, 
Eączące się w jednym punkcie lub wzdEur kalenic. 
W przypadku rozczEonkowanego rzutu budynku lub 
zastosowania takich elementów jak lukarny, ganki, 
ryzality, werandy itp., podstawowe poEacie mogą 
być uzupeEniane mniejszymi poEaciami o podobnych 
spadkach,

14) powierzchni biologicznie czynnej - nalery 
przez to rozumieć grunt rodzimy, w tym zieleG urzą-
dzoną na naturalnym podEoru,

15) przepisach szczególnych - nalery przez to ro-
zumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczy-
mi,

16) istniejącym zagospodarowaniu - nalery przez 
to rozumieć stan istniejący w dniu wej[cia w rycie 
niniejszego planu zagospodarowania przestrzenne-
go,

§3. 1. Zakres opracowania planu obejmuje proble-
matykę okre[loną w art. 15 ust. 2 ustawy:

1) okre[lenie przeznaczenia terenów oraz linii roz-
graniczających tereny o rórnym przeznaczeniu,

2) zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu przestrzen-
nego,

3) zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego,

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej,

5) wymagania wynikające z potrzeb ksztaEtowania 
przestrzeni publicznej,

6) parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu w tym linie zabudo-
wy, gabaryty obiektów budowlanych i wskapniki in-
tensywno[ci zabudowy,

7) szczegóEowe zasady warunki podziaEu nieru-
chomo[ci objętych planem,

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy in-
frastruktury technicznej w tym komunikacji,

9) sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania terenu,

10) stawki procentowe, na podstawie których 
ustala się opEatę - rentę urbanistyczną, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy.

2. Zakres opracowania nie obejmuje okre[lenia 
granic i sposobów zagospodarowania terenów i 
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów oraz nie obejmuje 
szczególnych warunków zagospodarowania tere-
nów z uwagi na nie występowanie wymienionych 
elementów w obszarze opracowania.

§4. 1. Następujące oznaczenia graficzne są obo-
wiązującymi ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego planem,
2) linie rozgraniczające tereny, tworzące jednostki 

o rórnym sposobie zagospodarowania,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) przeznaczenie terenu - oznaczone symbolem i 

odpowiednią kolorystyką,
2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku 

planu mają charakter informacyjny:
1) oznaczenia stycznego do planu pasa drogowe-

go KDZ - stanowiącego drogę publiczną o randze 
powiatowej wraz z istniejącą w niej liniową infra-
strukturą techniczną,

2) oznaczenie terenu zieleni le[nej - symbol ZL, 
poEoronej od strony póEnocnej i wschodniej granicy 
planu,

3) oznaczenie terenów rolnych - symbol R, poEoro-
nych stycznie do granicy zachodniej planu,

4) linie podziaEu wewnętrznego,
5) istniejąca kanalizacja sanitarna Ø 200 - symbol 

planu ks.

ROZDZIAD II
Przepisy szczegóEowe

§5. Ustala się następujące przeznaczenie terenu 
oraz linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-
czeniu

1. Ustala się tereny zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem 
1MN i 2MN:

1) Przeznaczenie podstawowe obejmuje budynki 
mieszkalne jednorodzinne, wolnostojące oraz ze-
spolone z nimi budynki gospodarczo-gararowe. W 
budynku mieszkalnym jednorodzinnym more być 
usytuowana nieuciąrliwa usEuga typu poradnictwo 
prawne, ubezpieczeniowe, gabinet lekarski, nieko-
lidująca z funkcją mieszkalną i zgodna z przepisami 
szczegóEowymi obowiązującymi dla funkcji podsta-
wowej, o powierzchni urytkowej nieprzekraczającej 
30% powierzchni caEkowitej mieszkania.

2) Przeznaczenie dopuszczalne more stanowić 
osobny obiekt gararowo- gospodarczy.

2. Ustala się tereny zabudowy mieszkaniowo-
usEugowej, oznaczone na rysunku planu symbolem 
graficznym 1MN/U i 2MN/U:

1) Przeznaczenie podstawowe obejmuje zabudo-
wę mieszkaniową jednorodzinną, w tym budynki 
mieszkalne jednorodzinne, mieszkalno-usEugowe, 
względnie tylko usEugowe na warunkach okre[lo-
nych w §10.

2) Przeznaczenie dopuszczalne more stanowić 
osobny obiekt gararowo - gospodarczy.

3. Ustala się teren zieleni, oznaczony na rysunku 
planu symbolem ZZ.

1) Przeznaczeniem podstawowym jest adaptacja 
póEnaturalnego [rodowiska przyrodniczego Eąko-
wo-wodnego, okresowo zalewanego wodami po-
wierzchniowymi z obszaru otaczającego przedmio-
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towy teren, szczególnie z terenu o symbolu 2MN.
2) Na obszarze terenu ZZ, adaptuje się istnieją-

cy zbiornik wodny, zbierający spEywy wód opado-
wych, z morliwo[cią regulacji jego powierzchni do 
wielko[ci maksymalnie 50% powierzchni terenu ZZ.

3) PozostaEy teren ZZ winien być obsadzony ro-
[linno[cią odpowiednią dla istniejącego siedliska 
przyrodniczego.

4) Na terenie ZZ dopuszcza się lokalizację liniowej 
infrastruktury technicznej i przepompowni [cieków.

4. Ustala się teren pasa technicznego, oznaczony 
na rysunku planu symbolem PT.

1) Przeznaczeniem podstawowym jest lokalizacja 
liniowej infrastruktury technicznej, w tym adaptacja 
przebiegu istniejącego kolektora sanitarnego, ozna-
czonego symbolem ks,

2) Dopuszcza się morliwo[ć sEurebnej dostępno-
[ci terenu pasa PT.

5. Ustala się tereny obsEugi komunikacyjnej.
1) Ustala się tereny dróg dojazdowych wewnętrz-

nych, oznaczonych graficznie na rysunku planu 
symbolami 1KDW z miejscem do zawracania oraz 
2KDW, 3KDW i 4KDW.

2) Ustala się teren [cierki rowerowej, oznaczony 
graficznie na rysunku symbolem KDX. W obszarze 
KDX dopuszcza się lokalizowanie podziemnej linio-
wej infrastruktury technicznej.

§6. Wprowadza się następujące zasady ochrony i 
ksztaEtowania Eadu przestrzennego

1. Projektowane budynki mieszkalne winny na-
wiązywać do tradycyjnych rustykalnych wzorców 
architektonicznych, przewarających w okolicznych 
terenach wiejskich, z uwzględnieniem ich gabary-
tów, kolorystyki oraz zastosowania materiaEów bu-
dowlanych i sposobu zagospodarowania dziaEek.

2. Projektowane budynki usEugowe oraz gospodar-
czo-gararowe winny być zharmonizowane z zabu-
dową mieszkalną i wpisane w otaczający krajobraz.

3. W obrębie kardej dziaEki nalery urządzić zieleG 
ozdobną i ogrodową.

4. Elementy maEej architektury i nawierzchni win-
ny nawiązywać do lokalnej tradycji.

§7. Ustala się następujące zasady ochrony [rodo-
wiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

1. Przeznaczenie dopuszczalne na terenach o sym-
bolu graficznym 1MN, 2MN oraz 1MN/U i 2MN/U 
nie more nalereć do przedsięwzięć, dla których obo-
wiązek sporządzenia raportu more być wymagany 
ani przedsięwzięć mogących znacząco oddziaEywać 
na [rodowisko, wymagających sporządzenia rapor-
tu oddziaEywania na [rodowisko; uciąrliwo[ć dzia-
Ealno[ci usEugowej nie more wykraczać poza grani-
ce dziaEki i przekraczać warunków normowych.

2. Istniejącą skarpę na wschodnich terenach 
1MN, stycznych do znajdującego się poza planem 
lasu, nalery zabezpieczyć przed erozją, poprzez na-
sadzenia ro[linno[cią dostosowaną do miejscowych 
uwarunkowaG siedliskowych.

3. Zakazuje się odprowadzania nieczysto[ci pEyn-
nych do gruntu.

4. PrzeksztaEcenia istniejącego uksztaEtowania 
terenu, wynikające z konieczno[ci dozwolonych 
niniejszym planem budowli i urządzeG, muszą być 
zintegrowane z uksztaEtowaniem terenu stycznego 
do planu.

5. Zdjętą warstwę gleby nalery wykorzystać na 
terenach czynnych biologicznie.

6. W zagospodarowaniu dziaEek nalery stosować 
gatunki ro[lin charakterystyczne dla danego siedli-
ska przyrodniczego.

7. Zaopatrzenie w ciepEo - nalery stosować paliwa 
ekologiczne, w tym gaz ziemny, energię elektrycz-
ną, olej opaEowy, paliwa alternatywne, zgodne z 
uwarunkowaniami podanymi w §12 pkt 6 niniejszej 
uchwaEy.

8. Odpady komunalne, po wstępnej segregacji, 
zgodnie z obowiązującym regulaminem gminnym 
nalery gromadzić w wyznaczonych do tego celu po-
jemnikach na posesjach i przekazywać do odzysku 
lub unieszkodliwienia. Z pozostaEymi odpadami nale-
ry postępować zgodnie z przepisami szczególnymi.

9. Zcieki bytowe nalery odprowadzić do istnieją-
cej kanalizacji sanitarnej.

10. Wody opadowe nalery odprowadzać na tere-
ny biologicznie czynne.

11. Tereny o symbolu graficznym planu 2MN win-
ny być wykorzystywane pod względem warunków 
gruntowo-wodnych integracyjnie z zagospodarowa-
niem terenu ZZ.

12. W razie natrafienia w czasie prac ziemnych na 
istniejące urządzenia melioracyjne, nalery je chronić 
względnie odbudować, zgodnie z uwarunkowaniami 
okre[lonymi przez ich dysponenta.

13. Na terenach podlegających ochronie aku-
stycznej obowiązują dopuszczalne poziomy haEasu 
okre[lone w przepisach odrębnych.

§8. Ustala się następujące zasady ochrony dzie-
dzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
wspóEczesnej.

1. Teren objęty planem poEorony jest w strefie 
występowania pradziejowych i [redniowiecznych 
stanowisk archeologicznych.

2. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kul-
turowego, prace ziemne związane z zagospodaro-
waniem i zabudowaniem terenu, wymagają uzgod-
nienia z Wojewódzkim WydziaEem Konserwacji 
Zabytków przed uzyskaniem pozwolenia na budo-
wę, dla okre[lenia konieczno[ci ewentualnych prac 
archeologicznych.

§9. Ustala się następujące wymogi wynikające z 
potrzeb ksztaEtowania przestrzeni publicznych.

1. PrzestrzeG publiczną w granicach niniejszego 
planu stanowi teren okre[lony na rysunku planu 
symbolem graficznym PT, szeroko[ci 5,5m i [cierka 
rowerowa, symbol planu KDX, szeroko[ci 2,5 m.

2. Przestrzenią publiczną, nie objętą niniejszym 
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planem, a mającą wpEyw na jego realizację, jest 
droga powiatowa o symbolu rysunku planu KDZ nr 
2165P, styczna do granicy poEudniowej planu.

3. Elementy zagospodarowania dziaEek typu bra-
my wjazdowe, tabliczki z nazwami ulic, numeracja 
domów, szyldy, znaki informacyjne, miejsca na gro-
madzenie odpadów, winny być zharmonizowane z 
caEo[cią krajobrazu architektonicznego i [rodowi-
skowego.

4. Ogrodzenia wszystkich okre[lonych w planie 
terenów, stycznych do dróg, winny być minimum 
w 70% ich dEugo[ci arurowe. Od strony dróg KDZ, 
1KDW, 2KDW, 3KDW i 4KDW winny być one wy-
konane z cegEy lub kamienia z elementami metalo-
wymi.

§10. Ustala się następujące parametry i wskapni-
ki ksztaEtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i 
wskapniki intensywno[ci zabudowy.

1. Parametry zabudowy powierzchni dziaEki i wiel-
ko[ci powierzchni biologicznie czynnej:

1) Na terenach zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 
graficznym 1MN i 2MN:

a) maksymalny procent zabudowy dziaEki wynosi 
30% w stosunku do jej powierzchni caEkowitej,

b) minimalny procent powierzchni biologicznie 
czynnej wynosi 50%.

2) Na terenach zabudowy mieszkaniowo-usEugo-
wej 1MN/U i 2MN/U:

a) maksymalny procent zabudowy powierzchni 
dziaEki wynosi 50%,

b) minimalny procent powierzchni biologicznie 
czynnej wynosi 30%.

2. Linie zabudowy.
1) Nie ustala się linii zabudowy obowiązujących.
2) Linie zabudowy nieprzekraczalne:
a) 15,0 m w stosunku do zewnętrznej linii roz-

graniczającej pas drogowy, drogi powiatowej KDZ, 
zgodnie z rysunkiem planu, dla zabudowy funkcji 
mieszkalnej oraz 10,0 m dla zabudowy funkcji nie-
mieszkalnej,

b) 6,0 m, względnie 4,0 m lub 5,0 m w stosunku 
do linii rozgraniczającej dróg wewnętrznych 1KDW, 
2KDW, 3KDW i 4KDW, zgodnie z rysunkiem planu,

c) ustala się nieprzekraczalne tylne linie zabudo-
wy w odlegEo[ci 10,0 m od granicy lasu od strony 
póEnocnej i wschodniej projektowanego terenu jak 
pokazano graficznie na rysunku planu.

3. Warunki i parametry dotyczące ksztaEtowania 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na tere-
nach 1MN i 2MN:

1) Budynki mieszkalne jednorodzinne jedno- lub 
dwukondygnacyjne, przy czym druga kondygnacja 
umieszczona w poEaci dachowej.

2) Gabaryt pionowy - wysoko[ć budynku mierzo-
na od poziomu terenu do gEównej kalenicy maksy-
malnie 10,5 m. Dopuszcza się elementy techniczne 
np. kominy, wentylacje, do wysoko[ci 12,0 m.

3) Dachy dwu lub wielospadowe, o pochyleniu 
poEaci dachowej w granicach 30° - 45°, z podda-
szami urytkowymi oraz w granicach 15° - 25° z 
poddaszami nieurytkowymi.

4) Pokrycie ceramiczne lub ceramiczno-podobne, 
w gamie kolorów czerwieni.

4. Warunki i parametry dotyczące ksztaEtowania 
zabudowy mieszkaniowo- usEugowej na terenach 
1MN/U i 2MN/U:

1) Budynki mieszkalne jednorodzinne i usEugowe 
jedno- lub dwukondygnacyjne, przy czym druga 
kondygnacja umieszczona w poEaci dachowej.

2) Gabaryt pionowy - wysoko[ć budynku mierzo-
na od poziomu terenu do gEównej kalenicy maksy-
malnie 10,5 m. Dopuszcza się elementy techniczne 
np. kominy, wentylacje, do wysoko[ci 12,0 m.

3) Dachy dwu lub wielospadowe, o pochyleniu 
poEaci dachowej w granicach 30° - 45°, z podda-
szami urytkowymi oraz w granicach 15° - 25° z 
poddaszami nieurytkowymi; wolnostojące budynki 
usEugowe mogą mieć dachy pEaskie o pochyleniu do 
15°.

4) Pokrycie ceramiczne lub ceramiczno-podobne, 
w gamie kolorów czerwieni.

5) Budynki usEugowe mogą być zespolone z bu-
dynkami mieszkalnymi względnie

wolnostojące.
5. Budynki gospodarczo-gararowe na terenach 

1MN, 2MN, 1MN/U i 2MN/U.
1) Mogą być poEączone z budynkami mieszkalny-

mi lub usytuowane jako wolnostojące.
2) Maksymalna powierzchnia rzutu poziomego za-

budowy 50,0 m2.
3) Dachy strome w harmonii z budynkiem pod-

stawowym funkcji mieszkalnej lub usEugowej, a w 
wypadku wolnostojącego dopuszcza się pochylenie 
poEaci ponirej 15°.

4) Wysoko[ć budynku gospodarczo-gararowego, 
od poziomu terenu do okapu, maksymalna 3,0 m.

5) Dopuszcza się, niezalernie od wolnostojącego 
budynku gospodarczo - gararowego, urządzenie 
funkcji gararowej na 1 samochód osobowy w ob-
rębie bryEy budynku mieszkalnego, a w obszarach 
1MN/U i 2MN/U w bryle budynku usEugowego.

6) Potrzebne miejsca parkingowe dla obsEugi funk-
cji usEugowej winny zostać zlokalizowane w obrębie 
wEasnej dziaEki.

6. Warunki i parametry, dotyczące ksztaEtowania 
zabudowy na terenach ZZ.

1) Ustala się minimalną linię poszerzenia zbiornika 
wodnego od drogi 1KDW oraz od granic dziaEek te-
renu 2MN w odlegEo[ci 5,0 m.

2) Dopuszcza się w miarę potrzeby pogEębienie 
i poszerzenie zbiornika, uwzględniając rozwiązanie 
problemu odwodnienia terenu planu, zgodnie z prze-
pisami szczególnymi. Powierzchnia zbiornika more 
wynosić maksymalnie 50% powierzchni caEkowitej 
dziaEki.

3) CaEy teren jednostki ZZ stanowi strefę biolo-
gicznie czynną.
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4) Na terenie zakazuje się budowy jakichkolwiek 
budynków, poza obiektami infrastruktury technicz-
nej o których mowa w §5 ust. 3 pkt 4 uchwaEy.

5) Istnienie zbiornika nie more negatywnie oddzia-
Eywać na tereny sąsiednie.

6) Skarpy zbiornika winny być zabezpieczone w 
sposób uniemorliwiający ich erozję.

7) Zagospodarowanie terenu ZZ winno być zinte-
growane z obszarem sąsiednim o symbolu R, stycz-
nym od strony zachodniej do terenu planu.

7. Parametry i sposób zagospodarowania terenu:
1) Na terenie zabudowy mieszkaniowe jednoro-

dzinnej, o symbolu rysunku planu 1MN, 2MN oraz 
terenie zabudowy mieszkaniowo-usEugowej o sym-
bolu rysunku planu 1MN/U, 2MN/U dopuszcza się 
inny podziaE nir pokazano informacyjnie na rysunku 
planu, pod następującymi warunkami:

a) dziaEki nie mogą być mniejsze nir 600 m2, sze-
roko[ć frontu nie mniejsza nir 20 m oraz posiadać 
ksztaEty geometryczne umorliwiające urządzenie na 
nich funkcji okre[lonych na uwarunkowaniach do-
tyczących terenu 1MN, 2MN oraz 1MN/U i 2MN/U,

b) dziaEki winny posiadać dostępno[ć do komu-
nikacji zewnętrznej, poprzez wyznaczone w planie 
drogi wewnętrzne, z dopuszczeniem, w razie ko-
nieczno[ci, takre sEurebno[ci przejazdów oraz do-
stęp do pozostaEej infrastruktury technicznej.

2) PodziaE nie more naruszać praw osób trzecich.
3) Nie dopuszcza się podziaEu terenu oznaczonego 

symbolem graficznym ZZ.
4) Dopuszcza się podziaE terenu oznaczony sym-

bolem PT - pas techniczny, tylko z konieczno[ci wy-
nikających z przepisów szczególnych.

§11. SzczegóEowe zasady i warunki podziaEu i 
scalania nieruchomo[ci.

W zakresie szczegóEowych zasad i warunków 
scalania i podziaEu nieruchomo[ci plan nie wskazu-
je obszarów do objęcia obowiązkiem scalaniem lub 
podziaEu. PodziaE nieruchomo[ci morliwy jest po 
speEnieniu wymagaG okre[lonych w przepisach od-
rębnych oraz w §10 pkt 7 niniejszej uchwaEy.

§12. Ustala się następujące zasady rozbudowy, 
modernizacji i budowy infrastruktury technicznej, w 
tym komunikacji.

1. Komunikacja.
1) ObsEugę komunikacyjną terenów tworzą:
a) projektowana droga dojazdowa wewnętrzna, 

zakoGczona placem manewrowym, o symbolu gra-
ficznym 1KDW, szeroko[ci w liniach rozgraniczają-
cych 12,0 m, jezdni szeroko[ci 5,50 m, chodniki 
obustronne, szeroko[ci po 1,25 m,

b) projektowane drogi dojazdowe wewnętrzne, o 
symbolu graficznym 2KDW pieszo-jezdne, szeroko-
[ci 8,0 m i jezdni szeroko[ci 3,0 m, oraz 3KDW 
i 4 KDW, pieszo-jezdne, szeroko[ci 6,0 m i jezdni 
szeroko[ci 3,0 m,

2) Zcierka rowerowa o szeroko[ci 2,5 m, z do-
puszczeniem ruchu pieszego, o symbolu graficznym 

KDX, usytuowana stycznie do pasa drogowego.
3) W liniach rozgraniczających dróg dopuszcza się 

budowę, rozbudowę i modernizację sieci infrastruk-
tury technicznej.

4) Projektowane ciągi komunikacyjne pokazano 
graficznie na rysunki planu.

2. Zaopatrzenie w wodę pitną.
1) Zaopatrzenie w wodę pitną z przewodu gEów-

nego, znajdującego się na stycznym do planu skrzy-
rowaniu dróg wg uwarunkowaG podanych przez 
jego dysponenta.

2) Sieć rozdzielcza winna przebiegać w projekto-
wanych pasach drogowych.

3. Energia elektryczna.
1) Pobór energii elektrycznej z istniejącej i projek-

towanych sieci nn, na warunkach okre[lonych przez 
jej dysponenta.

2) Budowa potrzebnych linii energetycznych ni-
skiego napięcia winna przebiegać w wyznaczonych 
w planie ciągach komunikacyjnych, od wskazanych 
przez ich dysponenta istniejących stacji transfor-
matorowych lub projektowanych stacji sEupowych 
transformatorowych. Nieliniowe urządzenia energe-
tyczne, w tym sEupowe stacje transformatorowe, 
mogą być sytuowane w liniach rozgraniczających 
dróg lub w pasie technicznym PT.

3) PrzyEącza do budowanych obiektów winny być 
budowane na warunkach okre[lonych w umowach 
przez dysponentów energii elektrycznej.

4. Kanalizacja sanitarna.
1) Adaptuje się przewód zbiorczy Ø 200 kanaliza-

cji sanitarnej, o symbolu graficznym ks, przebiega-
jący przez poEudniowy skraj obszaru planu, stycz-
nie do drogi powiatowej w obszarze wyznaczonego 
pasa technicznego o symbolu PT.

2) Zcieki bytowe nalery odprowadzić przewodem 
gEównym poprzez sieć rozdzielczą do oczyszczalni 
[cieków poprzez sieć umiejscowioną w pasach dróg 
1KDW, 2KDW, 3KDW i 4KDW, wykonaną wg uwa-
runkowaG podanych przez jej dysponenta.

3) Sieć rozdzielcza kanalizacji sanitarnej winna 
przebiegać w projektowanych pasach drogowych, 
a przyEącza do budowanych obiektów winny być 
budowane na warunkach okre[lonych w umowach 
przez dysponenta sieci.

4) Zakazuje się budowy szczelnych zbiorników 
bezodpEywowych na [cieki bytowe oraz przydomo-
wych oczyszczalni [cieków.

5. Wody opadowe i roztopowe nalery odprowa-
dzać na tereny biologicznie czynne.

6. Zaopatrzenie w ciepEo.
1) W zakresie zaopatrzenia w ciepEo nalery stoso-

wać paliwa ekologiczne, w tym gaz ziemny, energię 
elektryczną, olej opaEowy oraz inne paliwa alterna-
tywne.

2) Po zrealizowaniu gazociągu w drodze KDZ, na-
lery rozprowadzić sieć rozdzielczą w projektowa-
nych drogach 1KDW, 2KDW, 3KDW i 4KDW.

3) Zabrania się stosowania paliw powodujących 
przekroczenia norm emisji okre[lonych ustawą - 
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Prawo Ochrony Zrodowiska w zbiegu z Rozporzą-
dzeniem nr 36/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. Woje-
wody Wlkp. (Dz.Urz. Woj. Wlkp. Nr 213/2007).

4) Przewody gazowe nalery prowadzić w pasie 
technicznym lub w pasach drogowych.

7. Sieci telekomunikacyjne nalery prowadzić w 
pasach projektowanych dróg z doprowadzeniem 
przyEączy do posesji.

8. Dopuszcza się lokalizowanie urządzeG infra-
struktury technicznej, nie mogących być umiejsco-
wionych w pasach drogowych, na terenach ozna-
czonych na rysunku planu symbolami graficznymi 
MN, MN/U, KDX, ZZ i PT, pod warunkiem nie naru-
szania praw - osób trzecich oraz zgodnie z warunka-
mi okre[lonymi w przepisach szczególnych.

§13. UstaEa się następujący sposób i termin tym-
czasowego zagospodarowania terenu.

Do czasu realizacji ustaleG zawartych w niniej-
szym planie, teren nim objęty, more być urytkowa-
ny w sposób dotychczasowy.

ROZDZIAD III
Przepisy koGcowe

§14. Ustala się stawkę, sEurącą naliczaniu jedno-
razowych opEat, o jakich mowa w art. 15 ust. 2 pkt 
12 i w art. 36 ust. 4 ustawy w wysoko[ci 30%.

§15. Ustalenia planu zawarte w niniejszej uchwale 
wraz z zaEącznikami, stanowiącymi integralną czę[ć 
uchwaEy, podlegają publikacji w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Wielkopolskiego.

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

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(-) MichaE Gwiazda
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Przedmiotowy projekt planu zostaE wyEorony do 
publicznego wglądu w terminie od 6.10.2008 roku 
do 3.11.2008 roku. W dniu 3 listopada 2008 r. od-
byEa się dyskusja publiczna. Zgodnie z ustawą z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zmian.) 
uwagi byEy przyjmowane do dnia 24.11.2008 r. W 
tym terminie nie wniesiono uwag do projektu planu.

W związku z powtórzeniem czę[ci procedury pla-
nistycznej projekt planu zostaE ponownie wyEorony 

do publicznego wglądu w terminie od 5.11.2009 r. 
do 4.12.2009 r. W dniu 04 grudnia 2009 r. odbyEa 
się dyskusja publiczna. Zgodnie z w/w ustawą uwa-
gi byEy przyjmowane do dnia 24.12.2009 r. W tym 
terminie nie wniesiono uwag do projektu planu.

Poniewar w ustawowym terminie nie wniesiono 
radnych uwag, w związku z czym Rada Miejska w 
Trzemesznie nie podejmuje rozstrzygnięcia o spo-
sobie rozpatrzenia wniesionych uwag, o których 
mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zmian.), Rada 
Miejska w Trzemesznie, w oparciu o obowiązujące 
przepisy, w tym:

1) ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze 
zm.);

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

4) ustawę z dnia 10 kwietnia 14997r. Prawo 
energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze 
zmian.);

5) prognozę skutków finansowych uchwalenia 
przedmiotowego planu;

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

§1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicz-
nej (sieć wodociągowa) w niniejszym planie nie ob-
ciąrają budretu Gminy i nie stanowią zadaG wEa-
snych Gminy, zgodnie z art. 7 ust. 1 w/w ustawy o 
samorządzie gminnym.

§2. Plan nie dopuszcza korzystania ze szczelnych 
zbiorników bezodpEywowych. Inwestycje z zakresu 
infrastruktury technicznej (sieć kanalizacyjna) w ni-
niejszym planie nie obciąrają budretu Gminy i nie 
stanowią zadaG wEasnych Gminy, zgodnie z art. 7 
ust. 1 w/w ustawy o samorządzie gminnym.

§3. Na terenie objętym planem istnieją urządzenia 
energetyczne. Ponadto jereli wzro[nie zapotrzebo-
wanie na energię, wykonanie stacji transformato-
rowej lub przyEącza energetycznego lery w gestii 
dysponenta sieci, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 10 
kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z2006 
r. Nr 89, poz. 625 ze zmian.).

§4. 1. W związku-z uchwaleniem przedmiotowe-
go planu nie zachodzi konieczno[ć wydzielania no-
wych dróg publicznych, a tym samym poniesienia 
przez Gminę kosztów związanych z wykupem grun-
tów na ten cel.

2. Zapewnienie obsEugi komunikacyjnej nalery do 
zadaG wEasnych gminy. Dojazd do terenu objętego 
planem jest zapewniony z istniejącej drogi publicz-
nej lokalnej.

ZaEącznik nr 2
do uchwaEy Nr LVI/380/2009
Rady Miejskiej w Trzemesznie

z dnia 30 grudnia 2009 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO JEDNORODZIN-

NEGO, OBEJMUJĄCEGO CZĘZĆ DZIADKI 123/7, ARK. 2 WE WSI MIATY, GMINA TRZEMESZNO

ZaEącznik nr 3
do uchwaEy Nr LVI/380/2009
Rady Miejskiej w Trzemesznie

z dnia 30 grudnia 2009 r.

SPOSÓB REALIZACJI INWESTYCJI ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO TERENÓW BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO JEDNORODZINNEGO, OBEJMU-
JĄCEGO CZĘZĆ DZIADKI 123/7, ARK. 2 WE WSI MIATY, GMINA TRZEMESZNO, Z ZAKRESU INFRA-
STRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF WDASNYCH GMINY ORAZ ZASADY ICH 

FINANSOWANIA


