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UCHWAŁA NR XV/88/2011 RADY MIEJSKIEJ W TRZEMESZNIE 

 z dnia 29 czerwca 2011 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzemeszna w części 
dotyczącej działek nr geod. 57/2 oraz 49/7, położonych w Trzemesznie przy ulicy Kasztanowej. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorzņdzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 
1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 
116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 
128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 
138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, 
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 
420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 
i 146, Nr 106, poz. 675) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 
z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. 
Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, 
poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. Nr 123, poz. 
803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, 
poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, 
Nr 106, poz. 675 oraz Nr 119, poz. 804) Rada Miej-
ska w Trzemesznie uchwala, co nastňpuje:  

§ 1. 1. Uchwala siň zmianň miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Trze-
meszna w czňŌci dotyczņcej działek nr geod. 57/2 
oraz 49/7, położonych w Trzemesznie przy ulicy 
Kasztanowej., zwanņ dalej „planem” stwierdzajņc 
zgodnoŌń planu z ustaleniami studium uwarunko-
waŊ i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go gminy Trzemeszno, zatwierdzonego uchwałņ nr 
XIX/132/99 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 30 
grudnia 1999r. 

2. Załņczniki do uchwały stanowiņ: 
- czňŌń graficzna planu w skali 1:1000, zwana 

dalej „rysunkiem planu” - załņcznik nr 1, 
- rozstrzygniňcie Rady Miejskiej 

w Trzemesznie o sposobie rozpatrzenia 
uwag do projektu planu - załņcznik nr 2, 

- rozstrzygniňcie Rady Miejskiej 
w Trzemesznie 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 finansach publicznych - załņcznik nr 3. 

3. Granice obszaru objňtego planem okreŌlo-
no na rysunku planu. 
 
§ 2. Ilekroń w uchwale jest mowa o: 

1) działce – należy przez to rozumień działkň 
budowlanņ w rozumieniu ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy 
przez to rozumień liniň ograniczajņcņ teren, 
na którym dopuszcza siň usytuowanie bu-
dynków; 

3) powierzchni zabudowy – należy przez to 
rozumień sumň powierzchni terenu wyzna-
czonņ przez rzut pionowy zewnňtrznych 
krawňdzi budynku w stanie wykoŊczonym; 

4) szyldzie – należy przez to rozumień ozna-
czenie jednostki organizacyjnej lub przed-
siňbiorcy, ich siedzib lub miejsc wykony-
wania działalnoŌci; 

5) tablicy informacyjnej – należy przez to ro-
zumień element systemu informacji gmin-
nej, turystycznej, przyrodniczej lub edukacji 
ekologicznej; 

6) urzņdzeniu reklamowym – należy przez to 
rozumień noŌnik reklamowy trwale zwiņza-
ny z gruntem lub zamontowany na elewacji 
budynku, wraz z elementami konstrukcyj-
nymi i zamocowaniami. 

 
§ 3. Ustala siň nastňpujņce przeznaczenie terenów: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, oznaczone symbolem 1MN, 2MN 
oraz 3MN; 

2) teren drogi wewnňtrznej, oznaczony sym-
bolem KDW. 

 
§ 4. Ustala siň nastňpujņce zasady ochrony 
i kształtowania ładu przestrzennego: 

1) zakaz lokalizacji urzņdzeŊ reklamowych; 
2) zakaz stosowania ogrodzeŊ betonowych 

i żelbetowych 
3) nakaz stosowania ogrodzeŊ ażurowych; 
4) nakaz stosowania koloru dachu zbliżonego 

do tradycyjnego koloru dachówki cera-
micznej; 

5) nakaz lokalizacji zabudowy w obszarze 
ograniczonym przez ustalone nieprzekra-
czalne linie zabudowy; 

6) dopuszczenie lokalizacji tablic informacyj-
nych; 

7) dopuszczenie lokalizacji szyldów 
o maksymalnej łņcznej powierzchni 1m2 na 
jednej działce budowlanej. 

 

§ 5. Ustala siň nastňpujņce zasady ochrony Ōrodo-
wiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) zakaz lokalizacji przedsiňwziňń mogņcych 
zawsze znaczņco oddziaływań na Ōrodowi-
sko oraz przedsiňwziňń mogņcych poten-
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cjalnie znaczņco oddziaływań na Ōrodowi-
sko, w rozumieniu przepisów odrňbnych, 
z wyłņczeniem inwestycji celu publicznego; 

2) zakaz przekraczania na terenach MN do-
puszczalnych poziomów hałasu wymaga-
nych dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, zgodnie z przepisami od-
rňbnymi. 

 
§ 6. Nie wyznacza siň terenów wymagajņcych 
okreŌlenia siň zasad ochrony dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 
 
§ 7. W zakresie wymagaŊ wynikajņcych z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych dopuszcza 
siň wprowadzenie powierzchni biologicznie czyn-
nej na wolnych od utwardzenia powierzchniach 
terenów dróg z uwzglňdnieniem przebiegu projek-
towanych sieci infrastruktury technicznej. 
 

§ 8. Dla terenów 1MN, 2MN oraz 3MN ustala siň 
nastňpujņce parametry i wskaźniki kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

1) rodzaj zabudowy: budynki mieszkalne jed-
norodzinne w zabudowie szeregowej; 

2) dopuszczenie lokalizacji budynku garażo-
wego wyłņcznie dobudowanego do budyn-
ku mieszkalnego; 

3) powierzchniň zabudowy nie wiňkszņ niż 
45% powierzchni działki; 

4) powierzchniň biologicznie czynnņ co naj-
mniej 15% powierzchni działki; 

5) dachy skoŌne dwuspadowe lub wielospa-
dowe, o kņcie nachylenia połaci dacho-
wych 30º–45º; 

6) zastosowanie dachówki ceramicznej albo 
materiału dachówkopodobnego, w kolorze 
ceglasto – czerwonym lub brņzowym; 

7) usytuowanie kalenicy głównej równolegle 
do frontu działki; 

8) wysokoŌń budynku mieszkalnego wraz 
z garażem nie wiňcej niż 9,0 m i nie wiňcej 
niż 2 kondygnacje nadziemne; 

9) dopuszczenie podpiwniczenia budynków, 
jeŌli pozwalajņ na to warunki gruntowo – 
wodne; 

10) posadowienie posadzki parteru nie wyżej 
niż 0,5 m nad poziomem terenu; 

11) lokalizacjň miejsc postojowych dla samo-
chodów osobowych tylko w obrňbie działki 
w iloŌci minimum 1 miejsce na każdy lokal 
mieszkalny. 

 

§ 9. Nie ustala siň granic i sposobów zagospoda-
rowania terenów lub obiektów podlegajņcych 
ochronie, na podstawie przepisów odrňbnych, 
w tym terenów górniczych, a także narażonych na 
niebezpieczeŊstwo powodzi oraz zagrożonych 
osuwaniem siň mas ziemnych. 
 

§ 10. 1. Nie okreŌla siň terenów, które wymagajņ 
wszczňcia procedury scalania i podziału nieru-
chomoŌci w rozumieniu przepisów odrňbnych. 

2. Ustala siň minimalnņ powierzchniň działki 
dla terenów MN - 200 m2. 

3. Ustala siň minimalnņ szerokoŌń frontu 
działki – 9,0 m. 
 
§ 11. W zakresie szczególnych warunków zago-
spodarowania terenów oraz ograniczeŊ w ich 
użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy ustala siň: 

1) zakaz lokalizacji przedsiňwziňń mogņcych 
pogorszyń istniejņce stosunki wodne na 
działkach sņsiednich; 

2) w przypadku kolizji sytuowanych obiektów 
z urzņdzeniami melioracyjnymi, nakaz ich 
przebudowy na warunkach i w uzgodnieniu 
z ich zarzņdcņ. 

 

§ 12. Ustala siň nastňpujņce zasady modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
i infrastruktury technicznej: 

1) w zakresie systemów komunikacji: 
a) teren drogi wewnňtrznej KD-W, o szeroko-

Ōci 6 metrów, 
b) zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej na 

terenach komunikacji, 
c) dopuszczenie realizacji nowych sieci 

i urzņdzeŊ infrastruktury technicznej 
w obrňbie pasów drogowych, 

d) obsługň komunikacyjnņ terenu 1MN z ist-
niejņcych dróg publicznych poza granicami 
planu, 

e) obsługň komunikacyjnņ terenów 2MN oraz 
3MN z drogi wewnňtrznej oznaczonej sym-
bolem KDW o szerokoŌci 6 metrów; 

2) podłņczenie do sieci wodociņgowej na za-
sadach okreŌlonych przez gestora sieci. 

3) w zakresie sieci kanalizacyjnej: 
a) odprowadzanie Ōcieków bytowych: 

a)docelowo do sieci kanalizacji sanitarnej; 
b)do czasu realizacji sieci kanalizacji sani-
tarnej dopuszczenie stosowania bezodpły-
wowych zbiorników na nieczystoŌci ciekłe 
z zapewnieniem ich regularnego wywozu 
przez koncesjonowanego przewoźnika do 
oczyszczalni Ōcieków; 
c)zakaz stosowania indywidualnych przy-
domowych oczyszczalni Ōcieków; 

b) zagospodarowanie wód opadowych i roz-
topowych: 
a)z połaci dachowych bezpoŌrednio do 
gruntu, 
b)z powierzchni utwardzonych dróg po-
przez zastosowanie urzņdzeŊ odwadniajņ-
cych oraz odprowadzajņcych wodň, zgod-
nie z przepisami odrňbnymi; 

4) w zakresie zaopatrzenia w ciepło: 
a) stosowanie paliw niskoemisyjnych spala-

nych w urzņdzeniach o wysokim stopniu 
sprawnoŌci z dopuszczeniem wprowadza-
nia alternatywnych żródeł energii, 
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b) zakaz stosowania wňgla i koksu; 
5) dopuszczenie budowy sieci gazowej, na 

warunkach okreŌlonych przez gestora sieci; 
6) w zakresie zasilania w energiň elektrycznņ: 
a) zasilanie z istniejņcej i projektowanej sieci 

i urzņdzeŊ na zasadzie przyłņczy do budyn-
ków; 

b) zakaz lokalizacji nowych napowietrznych 
linii elektroenergetycznych; 

7) nakaz magazynowania segregowanych 
odpadów w pojemnikach na posesji 
i zagospodarowanie ich zgodnie z gmin-
nym planem gospodarki odpadami 
i przepisami odrňbnymi; 

8) nakaz zagospodarowania mas ziemnych 
pochodzņcych z wykopów na terenie wła-
snej działki lub wywóz na miejsce wskaza-
ne przez odpowiednie służby gminne. 

 

§ 13. Nie ustala siň sposobów i terminów tymcza-
sowego zagospodarowania, urzņdzenia i użytko-
wania terenów. 
 
§ 14. Ustala siň stawkň służņcņ naliczeniu jednora-
zowych opłat, o jakich mowa w art. 36 ust. 
4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, w wysokoŌci 30 %. 
 
§ 15. Wykonanie uchwały powierza siň Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Trzemeszno. 
 
§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni 
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

 
Przewodniczņcy  

Rady Miejskiej  
(-) Wiesław Pokorski  
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Załņcznik nr 1 
do uchwały nr XV/88/2011 

Rady Miejskiej w Trzemesznie 
z dnia 29 czerwca 2011 r. 
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr XV/88/2011 

Rady Miejskiej w Trzemesznie 
z dnia 29 czerwca 2011 r. 

ROZSTRZYGNIŇCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA TRZEMESZNA W CZŇŋCI DOTYCZŅCEJ DZIAŁEK NR GEOD. 

57/2 ORAZ 49/7, POŁOŻONYCH W TRZEMESZNIE PRZY ULICY KASZTANOWEJ.. 
 
 Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) 
przedmiotowy projekt miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miasta Trzemeszna 
w czňŌci dotyczņcej działek nr geod. 57/2 oraz 49/7, 
położonych w Trzemesznie przy ulicy Kasztanowej 
został wyłożony do publicznego wglņdu w termi-
nie od dnia 04 maja 2011 r. do dnia 01 czerwca 
2011 r. 

Termin składania uwag upłynņł dnia 16 czerwca 
2011 r. 
 
W ustawowym terminie nie wniesiono żadnych 
uwag do projektu planu, w zwiņzku z czym Rada 
Miejska w Trzemesznie nie podejmuje rozstrzy-
gniňcia o sposobie ich rozpatrzenia, o którym mo-
wa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym. 
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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. 
 


