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UCHWADA Nr XLIX/298/2009 RADY MIEJSKIEJ W TRZEMESZNIE

z dnia 27 maja 2009 r.

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji kruszywa naturalne-

go terenu czę[ci dziaEki nr 257, ark. mapy 2, we wsi Wydartowo, gmina Trzemeszno

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 terenu eksploatacji kruszywa naturalne-

go terenu czę[ci dziaEki nr 257, ark. mapy 2, we wsi 
Wydartowo, gmina Trzemeszno.

2. Granice obszaru, objętego niniejszą uchwaEą, 
pokazano graficznie na zaEączniku mapowym nr 1. 
Opracowany obszar stanowi czę[ć terenu dziaEki o 
nr geodezyjnym 257, na ark. mapy nr 2.

3. Obszar i zakres opracowania planu są zgod-

ne z UchwaEą Rady Miejskiej w Trzemesznie nr 
VII/31/2007 z dnia 23 lutego 2007 r., zobowiązu-

jącą Burmistrza do opracowania planu i przewidują-

cą przeznaczenie dziaEki pod eksploatację kruszywa 
naturalnego.

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 następujących integralnych czę[ci:

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

2) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag 
wniesionych do wyEoronego do publicznego wglą-
du projektu planu, stanowiącego zaEącznik nr 2,

3) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji, z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalerą do zadaG wEasnych 
gminy i zasadach ich finansowania, stanowią-

cego 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 zagospo-

darowaniu 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 ry-

sunek planu, stanowiący jego czę[ć graficzną, 
na mapie sytuacyjno-wysoko[ciowej w skali 
1:1000,

5) Przeznaczeniu podstawowym - nalery przez to 
rozumieć takie przeznaczenie, które powinno 
przewarać, wyznaczonym liniami rozgranicza-

jącymi i okre[lonym symbolem literowym.
6) Przeznaczeniu dopuszczalnym - nalery przez to 

rozumieć rodzaje przeznaczenia inne nir pod-

stawowe, które je uzupeEniają.
7) Przedsięwzięciach, dla których obowiązek spo-

rządzenia raportu more być wymagany lub 
przedsięwzięciach mogących znacząco oddzia-

Eywać na [rodowisko, wymagających sporzą-

dzenia raportu o oddziaEywaniu na [rodowisko 
- nalery przez to rozumieć przedsięwzięcia wy-

mienione w rozporządzeniu Rady Ministrów z 
dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okre[lenia 
rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaEywać na [rodowisko oraz szczegóEo-

wych uwarunkowaG związanych z kwalifiko-

waniem przedsięwzięcia do sporządzania ra-

portu o oddziaEywaniu na [rodowisko (Dz.U. z 
2004 r. Nr 257, poz. 2573 ze zmian.).

8) Siedlisku przyrodniczym - nalery przez to ro-

zumieć obszar lądowy lub wodny, naturalny 
lub póEnaturalny, wyodrębniony w oparciu o 
cechy geograficzne, abiotyczne i biotyczne, 
okre[lony w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 
r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 
z 2004 r. ze zmian); dostosowanie ro[liny do 
[rodowiska przyrodniczego oznacza zgodno[ć 
z wEa[ciwymi dla niej wymaganiami w miejscu 
planowanego nasadzenia - podEore gruntowe, 
stosunki wodne, nasEonecznienie, pochylenie 
terenu itp.

9) Obszarze górniczym - nalery przez to rozumieć 
przestrzeG, w granicach której przedsiębiorca 
jest uprawniony do wydobywania kopaliny na 

podstawie koncesji.

10) Teren eksploatacji kruszywa naturalnego - na-

lery przez to rozumieć obszar objęty przewidy-

wanymi wpEywami związanymi z eksploatacją 
powierzchniową kruszywa.

11) Pasie ochronnym - nalery przez to rozumieć 
pas terenu, w granicach którego ze względu 
na ochronę oznaczonych dóbr, wydobywania 
kopalin nie more być prowadzone zgodnie z 
Polską Normą ｧPN-G-02100 - Górnictwo Od-
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krywkowe. Szeroko[ć pasów ochronnych wy-

robisk odkrywkowych.ｦ
12) Uciąrliwo[ć dla [rodowiska - nalery przez to 

rozumieć zjawiska fizyczne utrudniające rycie 
lub dokuczliwe dla otaczającego [rodowiska, 
takie jak haEas, wibracje, zanieczyszczenie po-

wietrza, gleby, wody.
13) Przepisach szczególnych - nalery przez to ro-

zumieć przepisy ustaw wraz z aktami wyko-

nawczymi.

14) Pasie technicznym względnie pasie techno-

logicznym - nalery przez to rozumieć pojęcie 
okre[lane w §5 pkt 4 i 5 niniejszej uchwaEy.

15) Istniejącym zagospodarowaniu - nalery przez 
to rozumieć stan istniejący w dniu wej[cia 
w rycie niniejszego planu zagospodarowania 
przestrzennego.

§3.1. Zakres opracowania planu obejmuje problema-
tykę okre[loną w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym w zbiegu z tre[cią wymogów zawartych w Uchwa-
le Rady Miasta w Trzemesznie nr VII/31/2007 w sprawie 
przystąpienia do opracowania niniejszego planu.

2. Zakres opracowania planu nie obejmuje okre-

[lenia granic i sposobów zagospodarowania tere-

nów i obiektów podlegających ochronie, ustalonych 
na podstawie przepisów odrębnych z uwagi na nie 
występowanie ich w obszarze opracowywanym.

§4.1. Następujące oznaczenia graficzne są obo-

wiązującym i ustaleniami planu:
1) Granica uchwalenia planu,
2) Linie rozgraniczające tereny, tworzące jednost-

ki o rórnym sposobie zagospodarowania wraz 
z oznaczeniami literowymi,

3) Nieprzekraczalne linie zabudowy,
2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku 

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

go KDW - droga publiczna rangi gminnej, klasy 
lokalnej wraz z istniejącą w niej liniową infra-

strukturą techniczną.
2) Sąsiadujące z obszarem planu tereny, oznaczo-

ne symbolem LZ, stanowiące tereny zadrze-

wione i zakrzewione,
3) Znajdujący się w obszarze stycznym do planu, 

oznaczony symbolem W, akwen wodny-jezioro 
Kamionek (MEynek).

ROZDZIAD II
Przepisy szczegóEowe

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

czeniu

1. Ustala się teren górniczy, oznaczony graficznie 
na rysunku planu symbolem 1PG:

1) Teren przeznaczony jest pod eksploatację, typu 
odkrywkowego, kruszywa naturalnego.

2) Po zakoGczeniu eksploatacji zEora teren winien 
być zrekultywowany dla celów zalesienia we-

dEug wymagaG zaistniaEego [rodowiska przy-

rodniczego, na podstawie projektu zalesienia.
2. Ustala się teren górniczy, oznaczony graficznie 

na rysunku planu symbolem 2 PG.
1) Teren przeznaczony jest, poza wymienionymi 

w §5 pkt 2.1 urządzeniami technicznymi, pod 
eksploatację typu odkrywkowego, kruszywa 
naturalnego.

2) Teren poEorony jest w obszarze granic strefy 
technicznej istniejącego tranzytowego gazo-

ciągu wysokiego ci[nienia, oznaczonego gra-

ficznie na rysunku planu symbolem GDN 1400 
wraz z towarzyszącą infrastrukturą technicz-
ną, w tym linią [wiatEowodową, o symbolu ry-

sunku planu T, oraz w obszarze granic pasa 
technologicznego projektowanego przebiegu 
elektroenergetycznej sieci wysokiego napięcia 
400 kV, oznaczonej graficznie na rysunku pla-

nu symbolem EWN.
3) Po zakoGczeniu eksploatacji zEora, teren winien 

być zrekultywowany dla celów zalesienia, na 
podstawie sporządzonego projektu zalesienia z 
uwzględnieniem wymagaG zaistniaEego [rodo-

wiska naturalnego oraz uwzględniając przebieg 
istniejącej i projektowanej infrastruktury tech-

nicznej oraz wynikające z tego ograniczenia w 
urytkowaniu.

3. Ustala się teren pasa ochronnego szeroko[ci 
10,0 m, oznaczony graficznie na rysunku planu 
symbolem 1 PO, od linii rozgraniczającej pas drogi 
publicznej rangi gminnej, oznaczonej symbolem KDL 
oraz od granicy terenu zadrzewionego o symbolu ry-

sunku planu LZ, nie podlegający eksploatacji.
4. Ustala się teren pasa ochronnego, oznaczony 

graficznie na rysunku planu symbolem 2 PO, szero-

ko[ci pasa 50,00 m od granicy dziaEki, stanowiącej 
brzeg jeziora Kamionek (MEynek), nie podlegający 
eksploatacji.

5. Ustala się pas techniczny szeroko[ci 200,0 m 
dla istniejącego gazociągu tranzytowego wysokiego 
ci[nienia, o symbolu graficznym rysunku planu GDN 
1400, wraz z jego strukturą towarzyszącą, w tym 
kabel [wiatEowodowy oznaczony graficznie symbo-

lem T.

6. Ustala się pas technologiczny szeroko[ci 70,0 
m dla projektowanej elektroenergetycznej linii prze-

syEowej wysokiego napięcia 400 kV, relacji Plewiska 
- Mogilno - Bydgoszcz Zachód, oznaczony graficznie 
na rysunku planu symbolem EWN.

7. Ustala się pas drogowy o symbolu graficznym 
rysunku planu 1KDL, który jest poszerzeniem ist-
niejącej, stycznej do granicy planu, drogi gminnej o 
symbolu rysunku planu KDL

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

1. Przy realizacji zagospodarowania terenu obję-

tego planem ustala się zachowanie zasad ochrony 
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i ksztaEtowania Eadu przestrzennego, okre[lonych w 
niniejszej uchwale, a w szczególno[ci w §10.

§7. Ustala się następujące zasady ochrony [rodo-

wiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.
1. Nie nalery dopuszczać do zanieczyszczenia po-

wierzchni ziemi oraz wód powierzchniowych i pod-

ziemnych, przez niewEa[ciwe gromadzenie odpadów 
i odprowadzanie [cieków.

2. Na obszarze objętym planem ustala się wypo-

sarenie w odpowiednio przygotowane miejsca do 
gromadzenia odpadów z okresowym ich wywozem, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi 
oraz regulaminem gminy.

3. Zakazuje się lokalizacji obiektów szkodliwych 
dla [rodowiska oraz inwestycji mogących pogorszyć 
stan [rodowiska, innych nir okre[lone w niniejszym 
planie.

4. Uciąrliwo[ci dla [rodowiska przyrodniczego nie 
mogą wykraczać poza granice nieruchomo[ci zaj-
mowanej przez inwestycje je wywoEujące i przekra-

czać warunków normowych.
5. Realizowane przedsięwzięcie nie more naruszać 

istniejącego systemu melioracyjnego. W razie natra-

fienia i uszkodzenia podziemnych urządzeG meliora-

cyjnych, urządzenia te winny być przywrócone pod 
nadzorem jego dysponenta.

6. W zakresie pródeE ciepEa nalery stosować pa-

liwa czyste ekologicznie, w szczególno[ci energię 
elektryczną, gaz lub olej opaEowy a takre paliwa al-
ternatywne.

§8. Ustala się następujące zasady ochrony dzie-

dzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
wspóEczesnej.

1. W granicach planu nie znajdują się obiekty pod-

legające ochronie konserwatorskiej, a takre brak 
stref ochrony konserwatorskiej.

2. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kul-
turowego ustala się w obrębie szeroko pEaszczyzno-

wego zadania inwestycyjnego, obowiązek przepro-

wadzenia:
1) rozpoznawczych badaG powierzchniowo-son-

darowych,
2) ratowniczych badaG wykopaliskowych, wy-

przedzających inwestycję na wytypowanych 
stanowiskach archeologicznych,

3) badaG archeologicznych na nowych obiektach 
archeologicznych,

4) staEego nadzoru archeologicznego podczas od-

humusowania terenu.
3. Wszystkie prace archeologiczne muszą być 

uzgodnione pozwoleniem Wojewódzkiego Urzędu 
Ochrony Zabytków w Poznaniu, przed uzyskaniem 
pozwolenia na budowę.

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

1. Ustala się zachowanie pasów ochronnych wol-
nych od eksploatacji okre[lonych w §5 pkt 3, 4.

2. Ustala się zachowanie pasa ochronnego wolne-

go od eksploatacji w ramach obszaru okre[lonego w 
§5 pkt 5 i 6 w zakresie i na warunkach okre[lonych 
przez dysponenta sieci gazowej i dysponenta pro-

jektowanej linii energetycznej.

§10. Ustala się następujące parametry i wskapni-
ki ksztaEtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu, w tym linie rozgraniczające.

1. Na obszarze o symbolu graficznym rysunku 
planu 1PG oraz 2PG, eksploatację zEora kruszywa 
naturalnego nalery prowadzić zachowując warunki 
zawarte w koncesji i przepisach szczególnych, w 
tym w Polskich Normach.

2. Nalery przestrzegać następujących zasad:
1) W ramach obsEugi procesu eksploatacji kruszy-

wa naturalnego, w obszarze o symbolu gra-

ficznym 1PG i 2PG, mogą powstać obiekty o 
charakterze tymczasowym: obiekty socjalne, 
sanitarne, techniczne. Maksymalna wysoko[ć 
obiektów 9,00 m; sytuowanie obiektów tym-

czasowych winno być zgodne z uwarunkowa-

niami wynikającymi z istniejącej infrastruktury 
technicznej.

2) Zdejmowane nadkEady nalery sukcesywnie gro-

madzić na tymczasowych zwaEowiskach.
3) Podczas eksploatacji i rekultywacji, w odniesie-

niu do przemieszczanych mas ziemnych, win-

na być prowadzona gospodarka bezodpadowa. 
NadkEad w caEo[ci winien być wykorzystany 
dla celów rekultywacji, zgodnie z osobnym jej 
programem.

4) Stycznie do drogi publicznej, o symbolu gra-

ficznym KDL, granic terenów zadrzewionych, 
jeziora i terenów infrastruktury technicznej, 
ustala się pasy ochronne na podstawie przepi-
sów szczególnych.

5) Eksploatację nalery prowadzić przy zachowaniu 
warunków bezpieczeGstwa, szczególnie odno-

si się to do ksztaEtowania zboczy wyrobiska, 
które nalery formować w zalerno[ci od jego 
gEęboko[ci oraz zaistniaEych uwarunkowaG 
gruntowo-wodnych, zachowując kąt stoku na-

turalnego.

3. Na obszarze o symbolu graficznym rysunku planu 
2PG eksploatacji zEora kruszywa naturalnego morna 
dokonać pod warunkiem uwzględnienia uwarunko-

waG zawartych w §10 pkt 4 i 5 niniejszej uchwaEy.
4. Na obszarze o symbolu graficznym rysunku pla-

nu GDN, stanowiącym strefę techniczną przebiegu 
tranzytowego gazociągu wysokiego ci[nienia DN 
1400, PR 8,4 Mpa wraz z towarzyszącą mu infra-

strukturą techniczną, w tym linią [wiatEowodową, o 
symbolu na rysunku planu T, ustala się następujące 
warunki eksploatacji kruszywa:

1) WzdEur gazociągu, po obu jego stronach, wy-

znacza się strefę techniczną o szeroko[ci pasa 
po 100,0 m, w sumie 200,0 m, która stanowi 
obszar ograniczeG w sposobie jego urytkowa-

nia.
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2) W strefie technicznej ustala się obowiązek 
uzgadniania z wEa[cicielem gazociągu tranzy-

towego wszelkich inwestycji, prac budowla-

nych i zmian w sposobie zagospodarowania, 
w tym zalesieG i nasadzeG zieleni wysokiej, 
szczególnie w zblireniu lub skrzyrowaniu z ga-

zociągiem.
3) Dopuszcza się:

- zmianę szeroko[ci strefy technicznej, w poro-

zumieniu z wEa[cicielem gazociągu,
- modernizację i rozbudowę obiektów i urządzeG 

związanych z gazociągiem i prowadzenie prac 
eksploatacyjnych w uzgodnieniu z wEa[cicie-

lem terenu i zgodnie z przepisami szczególny-

mi.

4) WzdEur gazociągu zabrania się zalesiania tere-

nów oraz prowadzenia upraw sadowniczych w 
odlegEo[ci mniejszej nir 4,0 m od jego osi oraz 
1,0 m od osi kabla [wiatEowodowego.

5) W strefie technicznej gazociągu dopuszcza się 
budowę kopalni odkrywkowej kruszywa bu-

dowlanego, pod warunkiem uzyskania koncesji 
i uzgodnienia projektów prac geologicznych i 
zagospodarowania zEora z wEa[cicielem ga-

zociągu. Podczas prac nalery zachować pasy 
ochronne zgodnie z normą ｧPN-G-02100:1996 
Górnictwo odkrywkowe. Szeroko[ć pasów 
ochronnych wyrobisk odkrywkowychｦ

5. Na obszarze o symbolu graficznym rysunku pla-

nu EWN, stanowiącym teren pasa technologiczne-

go projektowanego przebiegu elektroenergetycznej 

linii przesyEowej wysokiego napięcia 400 kV, relacji 
Plewiska - Mogilno - Bydgoszcz Zachód, ustala się 
następujące warunki eksploatacji kruszywa:

1) w okresie poprzedzającym budowę linii morli-
wa jest eksploatacja kruszywa w pasie techno-

logicznym pod warunkiem równomiernego ob-

nirania rzędnej terenu maksymalnie o 10,0 m, 
z pozostawieniem Eagodnych skarp na granicy 
terenu eksploatacji,

2) przebieg linii oraz granice jej pasa technologicz-
nego szeroko[ci 70,0 m - po 35,0 m od osi 
linii w obu kierunkach - pokazano graficznie na 
rysunku planu,

3) szczegóEowe warunki eksploatacji zEora pod li-
nią i w jej sąsiedztwie na etapie budowy linii 
zostaną okre[lone na podstawie wystąpienia 
eksploatatora do wEa[ciciela linii,

4) zakazuje się lokalizacji budynków mieszkalnych 
i innych przeznaczonych na pobyt ludzi; teren 
ten nie more być kwalifikowany jako teren 
przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową,

5) nalery uzgadniać warunki lokalizacji wszelkich 
obiektów z wEa[cicielem linii,

6) nie nalery sadzić ro[linno[ci wysokiej pod linią 
i w odlegEo[ci 20 m od osi linii w obu kierun-

kach,
7) zalesienia terenów w pasie technologicznym 

mogą być przeprowadzone w uzgodnieniu z 
wEa[cicielem linii,

8) lokalizacja budowli zawierających materiaEy nie-

bezpieczne porarowo, stacji paliw i stref zagro-

ronych wybuchem oraz konstrukcji wysokich 
w bezpo[rednim sąsiedztwie wymaga uzgod-

nienia z wEa[cicielem linii,
9) wszelkie zmiany w kwalifikacji terenu w ob-

rębie pasa technologicznego i jego bezpo[red-

nim sąsiedztwie winny być zaopiniowane przez 
wEa[ciciela linii,

6. Ustala się obsEugę komunikacyjną terenu po-

przez drogę publiczną gminną, klasy lokalnej, ozna-

czoną graficznie na rysunku planu symbolem KDL, 
przebiegającą stycznie do wschodniej granicy pla-

nu.

1) Zjazdy z drogi nalery wykonać z zachowaniem 
warunków widoczno[ci, okre[lonych w prze-

pisach szczególnych oraz wytycznych dyspo-

nenta,
2) Szeroko[ć zjazdów minimum 6,0 m, utwardzo-

nych w sposób chroniący drogę publiczną,
3) Zapewnić ciągEo[ć odwodnienia zjazdu wzdEur 

drogi publicznej,
4) Drogi wewnętrzne w obrębie terenu eksploa-

tacji oraz wjazdy winny być urządzone sukce-

sywnie w miarę potrzeb,
5) Transport kruszywa poprzez drogi publiczne 

winien się odbywać zgodnie z uwarunkowa-

niami okre[lonymi w przepisach szczególnych, 
w uzgodnieniu z dysponentem drogi, uwzględ-

niając w szczególno[ci nacisk osi na drogę. 
Przekroczenie okre[lonego prawem, dla danej 
drogi, dopuszczalnego nacisku osiowego, wy-

maga uzyskania pozwolenia jej dysponenta.

7. Po zakoGczeniu eksploatacji kruszywa natural-
nego nalery dokonać rekultywacji terenu, w celu 
wytworzenia morliwo[ci jego zalesienia na podsta-

wie projektu uwzględniającego wymogi [rodowiska 
naturalnego oraz innych uwarunkowaG zawartych 
w niniejszej uchwale.

8. Linie rozgraniczające poszczególne przeznacze-

nia terenu pokazano graficznie na zaEączniku gra-

ficznym.
9. Tereny pasów ochronnych, o symbolu graficz-

nym na rysunku planu 1 PO, 2 PO, nalery obsadzić 
zielenią zimozieloną, w minimalnej odlegEo[ci 3,0 m 
od granicy wEasno[ciowej dziaEki.

§11. Granice i sposoby zagospodarowania tere-

nów lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-

nych na podstawie przepisów odrębnych, w tym 
terenów górniczych a takre nararanych na nie-

bezpieczeGstwo powodzi oraz osuwaniem się mas 
ziemnych.

Nie ustala się, poniewar nie występują na obsza-

rze objętym planem.

§12. Zasady podziaEu i warunki scalania nieru-

chomo[ci objętych planem miejscowym.
1. Plan dopuszcza podziaE nieruchomo[ci wynika-

jący z przepisów szczególnych oraz potrzeb zmian 
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wEasno[ci pod warunkiem zachowania dostępno[ci 
do komunikacji zewnętrznej i nie naruszania praw 
osób trzecich.

2. Brak potrzeb scalania nieruchomo[ci.

§13. Szczególne warunki zagospodarowania te-

renu oraz ograniczenia w ich urytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy.

Stwierdza się brak szczególnych uwarunkowaG w 
obszarze planu.

§14. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

1. Komunikację zewnętrzną stanowi droga gminna 
o symbolu graficznym na rysunku planu KDL, lerąca 
poza granicami opracowania planu.

1) Przy jej urytkowaniu winny być zachowane 
przepisy szczególne oraz Polskie Normy.

2) W ramach planu ustala się pas szeroko[ci 3,0 
m o symbolu graficznym 1KDL, stanowiący 
poszerzenie istniejącej drogi o symbolu graficz-
nym KDL.

2. Ustala się korzystanie z istniejącej najblirszej in-

frastruktury technicznej na warunkach okre[lonych 
przez jej dysponenta.

1) dopuszcza się korzystanie ze szczelnych zbior-
ników bezodpEywowych, z okresowym wy-

wozem nieczysto[ci pEynnych - [cieków byto-

wych, do gminnej oczyszczalni [cieków.
2) do czasu doprowadzenia wodociągu miejskie-

go dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z ujęcia 
wEasnego.

3) ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną 
z abonenckich urządzeG elektroenergetycznych 
oraz linii [redniego i niskiego napięcia, prowa-

dzonych w pasach dróg, w zalerno[ci od wa-

runków okre[lonych przez dysponenta sieci,
4) inne elementy infrastruktury technicznej nalery 

urządzić na warunkach okre[lonych w przepi-
sach szczególnych.

5) uzbrojenie techniczne winno być realizowane 
na podstawie projektów branrowych.

§15. Sposób i termin tymczasowego zagospoda-

rowania, urządzania i urytkowania terenu.
Do czasu realizacji ustaleG zawartych w niniej-

szym planie, teren nim objęty more być urytkowany 
w sposób dotychczasowy, tzn. rolniczo.

ROZDZIAD III
Przepisy koGcowe

§16. 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 z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

w wysoko[ci 30%.

§17. Ustalenia planu, zawarte w niniejszej uchwa-

le wraz z zaEącznikami, stanowiącymi integralną 
czę[ć uchwaEy, podlegają publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

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

§19. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 
od dnia ogEoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(-) MichaE Gwiazda
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UCHWADA NR XXX/160/2008 

RADY GMINY W BIDGORAJU

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-

SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU EKSPLOATACJI KRUSZYWA NATURALNEGO, OBEJMU-

JĄCEGO TEREN CZĘZCI DZIADKI 257, ARK. 2 WE WSI WYDARTOWO, GMINA TRZEMESZNO

ZaEącznik nr 2
do uchwaEy Nr XLIX/298/2009
Rady Miejskiej w Trzemesznie

z dnia 27 maja 2009 r.

Przedmiotowy projekt planu zostaE wyEorony do 
publicznego wglądu w terminie od 6.10.2008 roku 
do 3.11.2008 roku. W dniu 21 kwietnia 2009 r. 
odbyEa się dyskusja publiczna.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 
Nr 80, poz. 717 ze zmian.) uwagi byEy przyjmowane 
do dnia 13.05.2009 r.

W ustawowym terminie nie wniesiono radnych 
uwag, w związku z czym Rada Miejska w Trzemesz-
nie nie podejmuje rozstrzygnięcia o sposobie rozpa-

trzenia wniesionych uwag, o których mowa w art. 
20 ust. 1 ww. ustawy.
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UCHWADA NR XXX/160/2008 

RADY GMINY W BIDGORAJU

SPOSÓB REALIZACJI INWESTYCJI ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO TERENU EKSPLOATACJI KRUSZYWA NATURALNEGO, OBEJMUJĄCEGO  

TEREN CZĘZCI DZIADKI 257, ARK. 2 WE WSI WYDARTOWO, GMINA TRZEMESZNO Z ZAKRESU  
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF WDASNYCH GMINY  

ORAZ ZASADY ICH FINANSOWANIA

ZaEącznik nr 3
do uchwaEy Nr XLIX/298/2009
Rady Miejskiej w Trzemesznie

z dnia 27 maja 2009 r.

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 1997 r. Prawo ener-
getyczne (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 wEas-
nych 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. z 
2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zmian.).

§4.1. W związku z uchwaleniem przedmiotowego 
planu nie zachodzi konieczno[ć wydzielania nowych 
dróg publicznych, a tym samym poniesienia przez 
Gminę kosztów związanych z wykupem gruntów 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.


