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UCHWAŁA NR XVI/103/2011 RADY MIEJSKIEJ W TRZEMESZNIE 

 z dnia 31 sierpnia 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy letniskowej 

i mieszkaniowej, obejmujący działki nr geod. 26/11, 26/13, 26/8, położone we wsi Gołąbki, w gminie 

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:  

§ 1. 1. Po stwierdzeniu zgodnoċci ze Studium uwa-
runkowaĉ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Trzemeszno, zatwierdzonym 
Uchwałą Nr XIX/132/99 Rady Miejskiej w Trze-
mesznie z dnia 30 grudnia 1999r. uchwala sić 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzenne-
go terenu zabudowy letniskowej i mieszkaniowej, 
obejmujący działki nr geod. 26/11, 26/13, 26/8, 
połoďone we wsi Gołąbki, w gminie Trzemeszno. 

2. Granice obszaru objćtego planem okreċlo-
no graficznie na mapie rysunku planu, bćdącym 
załącznikiem niniejszej uchwały. 

3. Plan miejscowy składa sić z treċci niniej-
szej uchwały oraz jej integralnych czćċci: 

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

2) rozstrzygnićcia w sprawie rozpatrzenia 
uwag wniesionych do wyłoďonego do pu-
blicznego wglądu projektu planu - załącznik 
nr 2, 

3) rozstrzygnićcia o sposobie realizacji zapi-
sanych w planie zadaĉ z zakresu infrastruk-
tury technicznej oraz zasad ich finansowa-
nia, naleďących do zadaĉ własnych gminy - 
załącznik nr 3. 

 

Rozdział I 
Przepisy ogólne 

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest 
mowa o: 

1. ustawie - naleďy przez to rozumieć ustawć 
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu izagospoda-
rowaniu przestrzennym, 

2. planie - naleďy przez to rozumieć ustalenia 
planu, o których mowa w niniejszej uchwale, 

3. uchwale - naleďy przez to rozumieć niniej-
szą uchwałć Rady Miejskiej w Trzemesznie, 

4. przeznaczeniu podstawowym – naleďy 
przez to rozumieć takie przeznaczenie, które po-
winno przewaďać na obszarze, w obrćbie linii roz-
graniczających, okreċlone symbolem 

5. przeznaczeniu dopuszczalnym – naleďy 
przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niď 
podstawowe, oraz te które uzupełniają lub wzbo-
gacają przeznaczenie podstawowe, 

6. przedsićwzićciach mogących zawsze zna-
cząco oddziaływać na ċrodowisko oraz przedsić-
wzićciach mogących potencjalnie znacząco oddzia-
ływać na ċrodowisko - naleďy przez to rozumieć 
przedsićwzićcia okreċlone w Rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie 
przedsićwzićć mogących znacząco oddziaływać na 
ċrodowisko (Dz. U. z 2010r. nr 213, poz. 1397), 

7. usługach nieuciąďliwych – naleďy przez to 
rozumieć usługi nie zaliczone do przedsićwzićć 
mogących zawsze znacząco oddziaływać na ċro-
dowisko lub do przedsićwzićć mogących poten-
cjalnie oddziaływać na ċrodowisko, 

8. dopuszczalnych poziomach hałasu – wiel-
koċć okreċloną wskačnikami hałasu w rozumieniu 
przepisów odrćbnych, dotyczących ochrony ċro-
dowiska, 

9. froncie działki – naleďy przez to rozumieć 
czćċć działki budowlanej, która przylega do drogi, 
z której odbywa sić główny wjazd lub wejċcie na 
działkć, 

10. nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleďy 
przez to rozumieć linić, oddzielającą przestrzeĉ 
w jakiej mogą sić znajdować budynki od prze-
strzeni, na której nie ma moďliwoċci zabudowy; 
ďaden z elementów elewacji nie moďe przekroczyć 
nieprzekraczalnej linii zabudowy w kierunku prze-
strzeni, na której nie ma moďliwoċci zabudowy 
o wićcej niď: okapy i gzymsy – 0,5m, balkony, gale-
rie, loggie, wykusze, schody zewnćtrzne, pochyl-
nie, rampy, werandy, tarasy – 1,5m, 

11. przestrzeni publicznej – naleďy przez to 
rozumieć wnćtrza ulic, placów, tras dojazdowych 
w kształcie wydzielonym liniami rozgraniczający-
mi, a stanowiące spójną funkcjonalnie i dostćpna 
publicznie przestrzenną całoċć, 

12. terenie zabudowy letniskowej – naleďy 
przez to rozumieć teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, na którym obowiązuje podwyď-
szony standard w zakresie udziału powierzchni 
biologicznie czynnej w stosunku do ogólnej po-
wierzchni działki, 

13. powierzchni zabudowy – naleďy przez to 
rozumieć sumć powierzchni rzutu zabudowy 
mieszkalnej, gospodarczo-garaďowej i usługowej, 

14. reklamie – naleďy przez to rozumieć 
wszelkie noċniki informacji wizualnej (noċniki 
naċcienne, wolnostojące, tablice reklamowe, pylo-
ny itp.) wraz z elementami konstrukcyjnymi 
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i zamocowaniami, nie bćdące szyldami, tablicami 
informacyjnymi, czy znakami w rozumieniu prze-
pisów o znakach i sygnałach drogowych, 

15. tablicach informacyjnych – naleďy przez 
to rozumieć elementy systemu informacji admini-
stracyjnej w tym: tablice informujące o nazwie 
ulicy, numerze domu, tablice informujące turystów 
oraz tablice z ogłoszeniami, 

16. szyldach – naleďy przez to rozumieć ozna-
czenia jednostek organizacyjnych oraz podmiotów 
gospodarczych, ich siedzib lub miejsc wykonywa-
nia działalnoċci, nie bćdące reklamą, 

17. dachu dwuspadowym – naleďy przez to 
rozumieć dach posiadający dwie podstawowe 
połacie dachowe o przeciwległych spadkach, łą-
czące sić wzdłuď kalenicy, z dopuszczeniem uzu-
pełnienia mniejszymi połaciami wynikającymi 
z kształtu rzutu budynku lub wynikającymi 
z zastosowania takich elementów jak lukarny, 
ganki, ryzality, werandy, naczółki itp. 

18. dachu wielospadowym - naleďy przez to 
rozumieć dach posiadający co najmniej trzy pod-
stawowe połacie dachowe, o podobnych spad-
kach, łączące sić w jednym punkcie lub wzdłuď 
kalenic. W przypadku rozczłonkowanego rzutu 
budynku lub zastosowania takich elementów jak 
lukarny, ganki, ryzality, werandy itp., podstawowe 
połacie mogą być uzupełniane mniejszymi poła-
ciami o podobnych spadkach, 

19. dachu stromym – naleďy przez to rozu-
mieć dach o nachyleniu połaci powyďej 20o, 

20. dachu płaskim - naleďy przez to rozumieć 
dach o pochyleniu połaci do 20o. 
 
§ 3. 1. Nastćpujące oznaczenia graficzne są obo-
wiązującymi ustaleniami planu: 

1) granica obszaru objćtego planem, 
2) linie rozgraniczające tereny, o róďnym spo-

sobie zagospodarowania oraz oznaczenia 
graficzne i literowe dotyczące przeznacze-
nia terenu, 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy, 
4) oznaczenie funkcji terenu symbolem 

i odpowiednią kolorystyką, 
5) pas terenu, oznaczony szrafem, na którym 

obowiązują ograniczenia w uďytkowaniu. 
2. Nastćpujące oznaczenia graficzne na ry-

sunku planu mają charakter informacyjny: 
1) linie podziału na działki budowlane, 
2) oznaczenie stycznego do planu, od strony 

południowej, pasa drogi powiatowej 
o symbolu KDG, 

3) oznaczenie stycznego do planu od strony 
północnej – terenu lasu o symbolu ZL. 

 
Rozdział II 

Przepisy szczegółowe. 

§ 4. Dla terenów okreċlonych na rysunku planu 
liniami rozgraniczającymi ustala sić nastćpujące 
przeznaczenie: 

1. Tereny zabudowy mieszkaniowo-
usługowej, oznaczone symbolami 1MN/U, 2MN/U: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna i usługi nie-
uciąďliwe, 

2) przeznaczenie dopuszczalne – zabudowa 
uzupełniająca przeznaczenie podstawowe -
budynki gospodarczo - garaďowe, 

3) dopuszcza sić budowć sieci i urządzeĉ in-
frastruktury technicznej związanych z ich 
systemem lokalnym. 

2. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, oznaczone symbolami 1MN, 2MN, 3MN: 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

2) przeznaczenie dopuszczalne – zabudowa 
uzupełniająca przeznaczenie podstawowe -
budynki gospodarczo garaďowe, 

3) dopuszcza sić budowć sieci i urządzeĉ in-
frastruktury technicznej związanych z ich 
systemem lokalnym 

3. Tereny zabudowy letniskowej, oznaczone 
symbolami 1MNL, 2MNL: 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny zabu-
dowy mieszkaniowej letniskowej 

2) dopuszcza sić budowć sieci i urządzeĉ in-
frastruktury technicznej związanych z ich 
systemem lokalnym. 

4. Tereny obsługi komunikacyjnej, oznaczone 
symbolami 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW: 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny dróg 
dojazdowych wewnćtrznych, 

2) przeznaczenie dopuszczalne – budowa sieci 
i urządzeĉ infrastruktury technicznej. 

5. Teren infrastruktury technicznej, oznaczo-
ne symbolem IT – teren urządzeĉ infrastruktury 
technicznej takich jak: przepompownia ċcieków, 
transformator itp. 
 
§ 5. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego ustala sić: 

1. Nakaz nawiązania projektowanej zabudo-
wy mieszkaniowej do tradycyjnych wzorców archi-
tektonicznych, stosowanych na terenach wiejskich 
poprzez ograniczenie wysokoċci zabudowy – bu-
dynki mieszkalne do 2 kondygnacji oraz poprzez 
stosowanie detali architektonicznych i materiałów 
wykoĉczeniowych charakterystycznych dla miej-
scowej tradycji. 

2. Nakaz zachowania szczególnej dbałoċci 
przy zagospodarowaniu zielenią obrzeďy działek – 
pomićdzy drogami a zabudową. 

3. Zakaz sytuowania tymczasowych obiektów 
budowlanych, nie związanych z planowym prze-
znaczeniem terenu. 

4. Dopuszczenie lokalizowania małej architek-
tury. 

5. Nakazuje sić lokalizacjć aďurowych parka-
nów od strony dróg, o minimalnej powierzchni 
aďuru – 60%. 
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§ 6. W zakresie zasad ochrony ċrodowiska, przyro-
dy i krajobrazu kulturowego ustala sić: 

1. Zagospodarowanie czćċci biologicznie 
czynnej działki wykonać poprzez nasadzenia ro-
dzimymi gatunkami roċlin, charakterystycznymi 
dla danego siedliska przyrodniczego; naleďy za-
dbać o jak najwićkszą róďnorodnoċć gatunkową 
i właċciwą kompozycjć zieleni. 

2. Zakaz lokalizacji przedsićwzićć mogących 
zawsze znacząco oddziaływać na ċrodowisko bądč 
przedsićwzićć mogących potencjalnie znacząco 
oddziaływać na ċrodowisko, z wyjątkiem inwesty-
cji celu publicznego. 

3. Wszelkie oddziaływania związane 
z prowadzoną działalnoċcią usługową, o której 
mowa w § 4, nie mogą powodować przekroczenia 
standardów jakoċci ċrodowiska, okreċlonych prze-
pisami odrćbnymi, poza terenem, do którego in-
westor posiada tytuł prawny. 

4. Wskazuje sić, iď tereny oznaczone na ry-
sunku planu symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 1MNL, 
2MNL w zakresie ochrony przed hałasem zalicza 
sić do kategorii terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, a tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolami 1MN/U, 2MN/U do kategorii 
terenów mieszkaniowo-usługowych i zakazuje sić 
przekraczania dopuszczalnych poziomów hałasu 
na tych terenach, okreċlonych w przepisach od-
rćbnych. 

5. Zakazuje sić przekroczenia wskačników in-
tensywnoċci zabudowy, okreċlonych w § 9. 

6. Zakazuje sić wykonywania prac ziemnych 
zniekształcających powierzchnić terenu 
i zakłócających naturalny układ cieków 

7. Nakazuje sić zebranie warstwy gleby 
z wykopu, składowania jej na etapie budowy 
i nastćpnie wykorzystania jej na terenach czyn-
nych biologicznie. 

8. Nakazuje sić 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 przepisami odrćbnymi. 

9. Nakazuje sić wytwarzanie energii dla ce-
lów grzewczych przy zastosowaniu paliw charakte-
ryzujących sić najniďszymi wskačnikami emisji 
substancji do powietrza, takich jak paliwa płynne, 
gazowe i stałe np.: biomasa i drewno lub alterna-
tywne čródła energii. 

10. Zagospodarowanie wód opadowych 
i roztopowych naleďy dokonać w granicach wła-
snej działki, poprzez wykorzystanie zebranej wody 
do nawadniania terenów zielonych biologicznie 
czynnych, bez naruszania interesu osób trzecich. 

11. Zakazuje sić odprowadzania ċcieków by-
towych do gruntu lub istniejących urządzeĉ melio-
racyjnych. 

12. Nie naleďy dopuszczać do zanieczyszcze-
nia powierzchni ziemi oraz wód powierzchniowych 
i podziemnych, przez niewłaċciwe gromadzenie 
odpadów i odprowadzanie ċcieków, 

13. Sposób posadowienia i podpiwniczenia 
budynków powinien uwzglćdniać istniejące wa-
runki gruntowo-wodne. 
 
§ 7. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury współcze-
snej: 

1. Na terenie objćtym planem nie wystćpują 
stanowiska archeologiczne, bćdące pod ochroną 
konserwatorską. 

2. W przypadku natrafienia, w czasie prac 
ziemnych, na zabytki archeologiczne, o fakcie tym 
naleďy powiadomić właċciwego miejscowego 
konserwatora zabytków w celu ustalenia zakresu 
prac archeologicznych. 
 
§ 8. W zakresie wymagaĉ wynikających z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych ustala sić: 

1. Zakaz lokalizowania wolnostojących tablic 
informacyjnych, reklam oraz szyldów 
o powierzchni płaszczyzny powyďej 1,0m2. 
 
§ 9. W zakresie parametrów i wskačników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, 
ustala sić: 

1. Nieprzekraczalne linie zabudowy w odle-
głoċci 6,0m od linii rozgraniczających dróg we-
wnćtrznych 2KDW, 3KDW i 4KDW oraz 10,0m od 
linii rozgraniczającej, stycznego od strony północ-
nej planu, terenu lasu ZL. 

2. Maksymalna powierzchnia zabudowy: 
a) dla terenu 1MN/U i 2MN/U 40% 
b) dla terenu 1MN, 2MN i 3MN 30% 
c) dla terenu 1MNL i 2MNL 25% 
d) dla terenu IT 80% 

3. Minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna: 

a) dla terenu 1MN/U i 2MN/U 40% 
b) dla terenu 1MN, 2MN i 3MN 55% 
c) dla terenu 1MNL i 2MNL 65% 
d) dla terenu IT 20% 

4. Parametry projektowanych budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych w tym budynków 
mieszkalno - usługowych, mieszkalno-
letniskowych oraz budynków usługowych: 

1) wysokoċć zabudowy: parter plus poddasze 
uďytkowe z moďliwoċcią nieuďytkowego 
oraz z dopuszczeniem podpiwniczenia, z 
uwzglćdnieniem istniejących warunków 
gruntowo - wodnych. Wysokoċć od pozio-
mu terenu do kalenicy dachu do 10,5m. 
Dopuszcza sić wyďsze elementy techniczne 
takie jak kominy itp. do 12,5m, 

2) rodzaje dachów: 
a) dachy strome o pochyleniu połaci dacho-

wej w granicy 25o – 45o dwu lub wielo-
spadowe, z moďliwoċcią okien dachowych 
i facjat; 

b) pokrycie dachowe ceramiczne lub cera-
miczno-podobne. 

3) na kaďdej działce sytuować jeden budynek 
mieszkalny, 
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4) zabudowć kształtować w formie wolnosto-
jącej; na terenie o symbolu planu 3MN do-
puszcza sić zabudowć w formie bličniaczej, 

5) zabudowa usługowa moďe być zblokowana 
z zabudową mieszkaniową lub wolnostoją-
ca z uwarunkowaniami co do powierzchni 
zabudowy okreċlonymi w § 9 ust. 2. 

5. Parametry i zasady sytuowania projekto-
wanych budynków gospodarczo-garaďowych: 

1) maksymalna wysokoċć budynku gospo-
darczo-garaďowego – 4m od poziomu tere-
nu do okapu dachu, 

2) dachy płaskie 
3) maksymalna powierzchnia zabudowy bu-

dynków gospodarczo-garaďowych – 60m2; 
4) na kaďdej działce sytuować jeden budynek 

gospodarczo garaďowy, 
5) lokalizowanie budynków gospodarczo-

garaďowych jako wolnostojących lub jako 
dobudowanych do budynku mieszkalnego; 

6) dopuszczenie lokalizowania dodatkowego 
garaďu w obrćbie kubatury budynku miesz-
kalnego; 

 
§ 10. Na obszarze objćtym planem nie wystćpują 
tereny lub obiekty podlegające ochronie, ustalone 
na podstawie przepisów odrćbnych, w tym górni-
cze a takďe naraďone na niebezpieczeĉstwo powo-
dzi oraz zagroďone osuwaniem sić mas ziemnych. 
 
§ 11. W zakresie szczegółowych zasad i warunków 
scalania i podziału nieruchomoċci objćtych pla-
nem miejscowym, ustala sić: 

1. Dopuszcza sić inny podział niď na rysunku 
planu przy zachowaniu nastćpujących uwarunko-
waĉ: 

1) wielkoċci działek na terenie 1MN, 2MN, 
3MN oraz 1MN/U i 2MN/U nie mogą być 
mniejsze niď 900,0m2, a dla terenu 1MNL 
i 2MNL nie mniejsze niď 800,0m2, 

2) działki winny mieć kształt geometryczny, 
umoďliwiający realizacjć na nich funkcji 
okreċlonej w planie, 

3) maksymalna szerokoċć frontu działki – 
50,0m, 

4) minimalna szerokoċć frontu działki – 23,0m 
za wyjątkiem terenu 3MN, 

5) działki budowlane muszą mieć dostćp do 
drogi publicznej poprzez drogi wewnćtrzne 
oraz muszą mieć dostćp do pozostałej in-
frastruktury technicznej, 

6) podział nie moďe naruszać praw osób trze-
cich. 

2. Plan nie przewiduje scalania i podziału nie-
ruchomoċci, wymagających wszczćcia procedury 
w rozumieniu przepisów odrćbnych. 
 
§ 12. W zakresie szczególnych warunków zago-
spodarowania terenów oraz ograniczeĉ w ich 
uďytkowaniu, ustala sić: 

1. Ustala sić zakaz sytuowania obiektów 
w pasie wyznaczonym graficznie na rysunku planu 

wzdłuď linii elektroenergetycznej ċredniego napić-
cia, w odległoċciach po 7,5m od osi istniejącej 
linii, 

2. Wprowadza sić ograniczenie polegające na 
zakazie sadzenia roċlinnoċci wysokiej w pasie 
wyznaczonym graficznie na rysunku planu wzdłuď 
linii elektroenergetycznej, w odległoċciach mniej-
szych niď 7,5 m od osi istniejącej linii elektroener-
getycznej ċredniego napićcia, 

3. W przypadku likwidacji, przełoďenia lub 
skablowania linii, nie bćdą obowiązywać uwarun-
kowania podane w pkt. 1 i 2. 
 
§ 13. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej, ustala sić: 

1. Komunikacja: 
1) Obsługć komunikacyjną obszaru objćtego 

planem zapewnią projektowane drogi do-
jazdowe wewnćtrzne 1KDW i 2KDW, 
w powiązaniu z istniejącą poza obszarem 
objćtym planem, drogą powiatową KDG. 

2) Ustala sić nastćpujące parametry projek-
towanych dróg dojazdowych wewnćtrz-
nych: 

a) droga 1KDW, szerokoċć w liniach rozgrani-
czających 8,0m; 

b) droga 2KDW szerokoċć w liniach rozgrani-
czających 10,0m, 

c) droga 3KDW i 4KDW o szerokoċci w liniach 
rozgraniczających 10,0m o funkcji drogi 
osiedlowej, realizowana w miarć rozwoju 
terenów sąsiednich do niniejszego planu. 

3) Nakaz zabezpieczenia miejsc postojowych 
dla samochodów osobowych w iloċci nie 
mniejszej niď 2 stanowiska dla kaďdej dział-
ki, przy czym miejsca w garaďu wlicza sić 
do ogólnej liczby miejsc postojowych. 
W przypadku zlokalizowania w budynku 
mieszkalnym lokalu usługowego, związane 
z tym miejsca parkingowe winny sić zna-
lečć w obszarze działki, w iloċci nie mniej-
szej niď minimum 2 stanowiska na kaďde 
100m2 powierzchni uďytkowej usług, 

4) lokalizacjć stanowisk dla przeładunku 
i postoju na działce budowlanej w iloċci 
wynikającej z potrzeb planowanej funkcji. 

2. Zaopatrzenie w wodć: 
1) nakaz rozprowadzenia uzupełniającej sieci 

wodociągowej w pasach projektowanych 
dróg – realizacja sukcesywna. 

2) nakaz zabezpieczenia wody dla celów prze-
ciwpoďarowych w iloċci zapewniającej jej 
wymagane zapotrzebowanie z urządzeĉ, 
słuďących do jej dostarczania do celów sa-
nitarnych i technologicznych. W przypadku 
braku warunków technicznych dopuszcze-
nie innego równorzćdnego rozwiązania. 

3. Odprowadzenie wód opadowych 
i roztopowych: 

1) dopuszczenie na terenie 1MN, 2MN, 3MN, 
1MNL i 2MNL indywidualnego odprowa-
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dzenia wód opadowych i roztopowych, 
zgodnie z § 6 ust. 10, 

2) nakaz spełnienia na terenie 1MN/U 
i 2MN/U warunków okreċlonych w obowią-
zujących przepisach ochrony ċrodowiska, 
w zakresie czystoċci wód opadowych 
i roztopowych odprowadzanych do wód 
powierzchniowych i wstćpnego podczysz-
czenia w separatorach wód o ponadnorma-
tywnych zanieczyszczeniach, 

3) nakaz uwzglćdnienia, w trakcie prac ziem-
nych, przebiegu sieci melioracji szczegóło-
wej i wykonania prac zabezpieczających te-
ren przed podtopieniami wodami drenar-
skimi, 

4) w razie natrafienia na istniejący drenaď 
przy budowie obiektów, naleďy go ominąć, 
wzglćdnie przebudować na warunkach 
okreċlonych poprzez jego dysponenta 

4. W zakresie kanalizacji sanitarnej ustala sić: 
1) do czasu pobudowania zbiorczej kanalizacji 

sanitarnej dopuszcza sić odprowadzenie 
ċcieków do szczelnych zbiorników bezod-
pływowych, 

2) systematyczne wywoďenie ċcieków ze 
szczelnych zbiorników bezodpływowych, 
przez koncesjonowanego przewočnika do 
oczyszczalni ċcieków, 

3) zakazuje sić budowy przydomowych 
oczyszczalni ċcieków. 

5. Zaopatrzenie w energić elektryczną. 
1) dopuszcza sić prowadzenie projektowanej 

sieci elektroenergetycznej SN i nn w liniach 
rozgraniczających dróg 1KDW, 2KDW, 
3KDW i 4KDW; linie nn naleďy prowadzić 
do złączy kablowo-pomiarowych, zlokali-
zowanych w linii ogrodzenia, skąd zaliczni-
kowo zasilić poszczególne obiekty, 

2) dopuszcza sić zrealizowanie słupowej stacji 
transformatorowej w liniach rozgraniczają-
cych dróg 1KDW, 2KDW, 3KDW i 4KDW lub 
na terenie oznaczonym graficznym symbo-
lem IT, zasilanej linią SN, wyprowadzoną 
jako odgałćzienie z istniejącej linii SN „Ko-
złowo”, przebiegającej przez obszar planu, 

3) informacyjnie podaje sić, ďe w przypadku 
braku moďliwoċci uregulowania spraw 
formalno-prawnych własnoċci gruntu dróg 
KDW słupowa stacja transformatorowa 
i złącza kablowo-pomiarowe zostaną zloka-
lizowane poza obszarem planu w pasie 

drogi KDG, skąd zostaną zalicznikowo wy-
prowadzone linie nn dla zasilania poszcze-
gólnych obiektów w obszarze planu, 

4) realizacja i finansowanie inwestycji elek-
troenergetycznych, w tym sposób zasilania 
obszaru planu oraz usuwanie kolizji projek-
towanych obiektów z istniejącymi sieciami 
energetycznymi, zgodnie z przepisami od-
rćbnymi oraz na podstawie warunków 
przyłączenia albo usunićcia kolizji, okreċlo-
nych przez dysponenta sieci, na wniosek 
zainteresowanych podmiotów, 

5) zachowuje sić istniejącą sieć i urządzenia 
elektroenergetyczne oraz dopuszcza sić 
modernizacjć, przebudowć, likwidacjć lub 
przełoďenie tych urządzeĉ i linii ċredniego 
i niskiego napićcia, na warunkach okreċlo-
nych przez gestora sieci i zgodnie 
z przepisami szczególnymi. 

6. Dopuszcza sić lokalizowanie na obszarze, 
objćtym planem, poza terenem dróg i terenem IT, 
urządzeĉ technicznych obsługi obiektów budowla-
nych i obiektów pomocniczych, słuďących zaopa-
trzeniu w wodć, w energić elektryczną, gaz oraz 
związanych z odprowadzeniem ċcieków lub innymi 
elementami uzbrojenia pod warunkiem uzyskania 
odpowiedniej słuďebnoċci gruntowej. 

7. Inne elementy uzbrojenia – na warunkach 
okreċlonych w przepisach szczególnych. 
 
§ 14. Nie okreċla sić sposobu i terminu tymczaso-
wego zagospodarowania, urządzania i uďytkowa-
nia terenów. 

Rozdział III 
Przepisy końcowe 

§ 15. Ustala sić stawkć, słuďącą naliczaniu jednora-
zowych opłat, o jakich mowa w art.36 ust.4 ustawy 
w wysokoċci 30 %. 
 
§ 16. Wykonanie uchwały powierza sić Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Trzemeszno. 
 
§ 17. Uchwała w sprawie niniejszego planu wcho-
dzi w ďycie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia 
w Dzienniku Urzćdowym Województwa Wielko-
polskiego. 
 

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  

(-) Wiesław Pokorski  
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Załącznik nr 1 
do uchwały nr XVI/103/2011 

Rady Miejskiej w Trzemesznie 
z dnia 31 sierpnia 2011 r. 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr XVI/103/2011 

Rady Miejskiej w Trzemesznie 
z dnia 31 sierpnia 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĆCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-

SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU   ZABUDOWY LETNISKOWEJ I MIESZKANIOWEJ, OBEJMU-
JĄCEGO  DZIAŁKI NR GEODEZYJNY 26/11, 26/13, 26/8 WE WSI GOŁĄBKI, GMINA TRZEMESZNO. 

 
 
 Przedmiotowy projekt planu i prognoza 
oddziaływania na ċrodowisko do niniejszego pla-
nu, zgodnie z art. 17 ust. 10 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 ze zm.) 
oraz art. 39 ust. 2 i art. 41 ustawy z dnia 3 pač-
dziernika 2008r. o udostćpnianiu informacji o ċro-
dowisku i jego ochronie, udziale społeczeĉstwa w 
ochronie ċrodowiska oraz o ocenach oddziaływa-
nia na ċrodowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 
ze zm.)  został wyłoďony do publicznego wglądu w 
terminie od 08.10.2010 roku do 08.11.2010 roku.  
W dniu  8 listopada 2010r. odbyła sić dyskusja 
publiczna. Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmian.) uwagi 
były przyjmowane do dnia 29.11.2010r. W tym 
terminie nie wniesiono uwag do projektu planu. 
Ponowne wyłoďenie planu, w związku z uwagami 
wniesionymi na etapie opiniowania z zakresu tele-
komunikacji, nastąpiło w dniach od 21.02.2011 

roku do 21.03.2011 roku. Dyskusja publiczna nad 
rozwiązaniami przyjćtymi w planie odbyła sić w 
dniu 21 marca 2011r. W okresie wyłoďenia projektu 
planu do publicznego wglądu oraz w okresie 
przyjmowania wniosków, nie wniesiono uwag do 
projektu planu. 
 Kolejne wyłoďenie planu, w związku z 
uwagami wniesionymi na etapie opiniowania z 
zakresu energetyki, nastąpiło w dniach od 
07.04.2011 roku do 09.05.2011 roku. Dyskusja pu-
bliczna nad rozwiązaniami przyjćtymi w planie 
odbyła sić w dniu 9 maja 2011r. Wnioski do planu 
były przyjmowane do dnia 26.05.2011r. W tym 
terminie nie wniesiono uwag do projektu planu. 
Poniewaď w ustawowych terminach nie wniesiono 
ďadnych uwag do projektu planu, w związku z 
czym Rada Miejska w Trzemesznie nie podejmuje 
rozstrzygnićcia o sposobie rozpatrzenia wniesio-
nych uwag, o których mowa w art. 20 ust. 1 ww. 
ustawy. 
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Załącznik nr 3 
do uchwały nr XVI/103/2011 

Rady Miejskiej w Trzemesznie 
z dnia 31 sierpnia 2011 r. 

 
SPOSÓB REALIZACJI INWESTYCJI ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZE-

STRZENNEGO TERENU   ZABUDOWY LETNISKOWEJ I MIESZKANIOWEJ, OBEJMUJĄCYM  DZIAŁKI NR 
GEODEZYJNY 26/11, 26/13, 26/8 WE WSI GOŁĄBKI, GMINA TRZEMESZNOZ ZAKRESU INFRASTRUKTURY 

TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEĎĄ DO ZADAĈ 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 obowiązujące przepisy, w 
tym: 
1)ustawć z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach pu-
blicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240);  
2)ustawć z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r.  Nr 142, poz. 1591 ze 
zmian.); 
3)ustawć z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym za-
opatrzeniu w wodć  
i  odprowadzaniu ċcieków (Dz. U.  z 2006r. Nr 123, 
poz. 858 ze zmian.); 
4)ustawć z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energe-
tyczne (Dz. U. z 2006r. nr 89, poz. 625  ze  zmian.); 
5)prognozć skutków finansowych uchwalenia 
przedmiotowego planu; 
6)oraz w oparciu o ustalenia planu,  
rozstrzyga sić, co nastćpuje: 
 
§ 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej - 
sieć wodociągowa -  
w niniejszym planie nie obciąďają budďetu Gminy i 
nie stanowią zadaĉ własnych Gminy, zgodnie z art. 7 
ust. 1 w/w ustawy o samorządzie gminnym. Sieć 
rozdzielcza wodociągowa  bćdzie realizowana przez 
właċcicieli terenu. 
 

§ 2. Plan dopuszcza, w razie potrzeby, korzystanie ze 
szczelnych zbiorników bezodpływowych. Inwestycje 
z zakresu infrastruktury technicznej - sieć kanaliza-
cyjna - w niniejszym planie nie obciąďają budďetu 
Gminy i nie stanowią zadaĉ własnych Gminy, zgod-
nie z art. 7 ust. 1 w/w ustawy o samorządzie gmin-
nym. Sieć rozdzielcza kanalizacji sanitarnej bćdzie 
realizowana przez właċcicieli terenu. 
 
§ 3. Na terenie objćtym planem lub w bezpoċrednim 
sąsiedztwie istnieją urządzenia energetyczne. Jeďeli 
wzroċnie zapotrzebowanie na energić, wykonanie 
stacji transformatorowej lub przyłącza ener-
getycznego leďy w gestii dysponenta sieci i inwesto-
ra, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia  10 kwietnia 1997 r. 
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. nr 89, poz. 625  
ze  zmian.) i uzgodnieniami poczynionymi w trakcie 
opracowania planu. 
 
§ 4. Zapewnienie obsługi komunikacyjnej naleďy do 
zadaĉ własnych gminy. Dojazd do terenu objćtego 
planem jest obecnie zapewniony z istniejącej drogi 
publicznej lokalnej. Wewnćtrzny układ dróg ma po-
zostać prywatny i nie obciąďa budďetu gminy w za-
kresie budowy i utrzymania. 
 
§ 5. Uchwalenie planu nie wywołuje kosztów związa-
nych z wypłaceniem odszkodowaĉ na skutek zmniej-
szenia wartoċci nieruchomoċci.
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UCHWAŁA NR X/56/2011 RADY GMINY KAMIENIEC 

 z dnia 15 wrzeċnia 2011 r. 

w sprawie określenia zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Kamieniec 
podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej  

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 
403 ust. 2-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony ċrodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 
ze zm.), Rada Gminy Kamieniec uchwala co nastćpu-
je:  

§ 1. 1 Podmioty nie zaliczone do sektora finansów 
publicznych oraz jednostki sektora finansów publicz-
nych bćdące gminnymi lub powiatowymi osobami 

prawnymi mogą otrzymywać dotacje z budďetu Gmi-
ny na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 
inwestycji z zakresu ochrony ċrodowiska i  gospo-
darki wodnej, realizowanych na terenie Gminy Ka-
mieniec. 

2. W pierwszej kolejnoċci dotowane są inwesty-
cje polegające na budowie przydomowych oczysz-
czalni ċcieków na terenach gdzie brak jest kanalizacji 
sanitarnej. 


