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5701 – nr XII/74/2011 z dnia 10 listopada 2011 r. Rady Gminy Grodziec w spra-
wie poboru podatku rolnego, podatku leŌnego i podatku od nierucho-
moŌci od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasen-
tów i okreŌlenia wysokoŌci wynagrodzenia za inkaso 33270 

UCHWAŁY RAD POWIATÓW  

5702 – nr XIV/69/11 z dnia 28 października 2011 r. Rady Powiatu KrotoszyŊskie-
go w sprawie okreŌlenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wnio-
sków o realizacjň zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 33271 

5703 – nr XI/69/2011 z dnia 27 października 2011 r. Rady Powiatu Miňdzychodz-
kiego zmieniajņca Uchwałň Nr XLI/259/2010 Rady Powiatu Miňdzy-
chodzkiego z dnia 9 wrzeŌnia 2010 r. w sprawie zasad udzielania dotacji 
na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 33275 

5704 – nr XI/70/201 z dnia 27 października 2011 r. Rady Powiatu Miňdzychodz-
kiego zmieniajņca Uchwałň Nr XIV/100/2008 Rady Powiatu Miňdzy-
chodzkiego z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie zasad i trybu przyzna-
wania nagród finansowych osobom wyróżniajņcym siň w dziedzinie 
sportu i kultury 33275 

5705 – nr XI/71/2011 z dnia 27 października 2011 r. Rady Powiatu Miňdzychodz-
kiego zmieniajņca Uchwałň Nr II/14/2010 Rady Powiatu Miňdzychodz-
kiego dnia9 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania 
dotacji z budżetu powiatu niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym 
o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznym placówkom 
oŌwiatowym i trybu ich rozliczania 33276 

SPRAWOZDANIE  Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU 

5706 – nr 43/2011 z dnia 23 marca 2011 r. Zarzņdu Powiatu Wņgrowieckiego w 
sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu 
Wņgrowieckiego, sprawozdania Powiatowej Biblioteki Publicznej i Ze-
społu Opieki Zdrowotnej za 2010 rok oraz przedstawienia informacji o 
stanie mienia Powiatu Wņgrowieckiego 33280 
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UCHWAŁA NR XII/73/2011 RADY MIEJSKIEJ W TRZEMESZNIE 

 z dnia 25 maja 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowego 

jednorodzinnego, obejmujący działkę nr geod. 80 we wsi Wymysłowo, gmina Trzemeszno 

Na podstawie art. 20 ust. 1, ustawy z 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. 
zm.), art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 
marca 1990 r. o samorzņdzie gminnym (Dz. U. 
z 2001r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miej-
ska w Trzemesznie uchwala, co nastňpuje:  

§ 1. 1. Stwierdza siň zgodnoŌń planu z ustaleniami 
Studium uwarunkowaŊ i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Trzemeszno, za-

twierdzonym uchwałņ Rady Miejskiej 
w Trzemesznie nr XIX/132/99 z dnia 30 grudnia 
1999 r. – wyrys ze studium na rysunku planu. 

2. Uchwala siň „Miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego terenu budownictwa 
mieszkaniowego jednorodzinnego, obejmujņcy 
działkň nr geod. 80 we wsi Wymysłowo, gmina 
Trzemeszno”, zwany dalej planem. 
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§ 2. Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego, o którym mowa w § 1, składa siň 
z ustaleŊ bňdņcych treŌciņ niniejszej uchwały oraz: 

1) rysunku planu, w skali 1:1000, bňdņcego 
załņcznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 

2) rozstrzygniňcia Rady Miejskiej w Trze-
mesznie o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu planu, bňdņcego załņcznikiem nr 
2 do niniejszej uchwały; 

3) rozstrzygniňcia Rady Miejskiej w Trze-
mesznie o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należņ do zadaŊ wła-
snych gminy oraz o zasadach ich finanso-
wania, zgodnie z przepisami o finansach 
publicznych, bňdņcego załņcznikiem nr 
3 do niniejszej uchwały. 

 
DZIAŁ I 

Przepisy ustaleń ogólnych 

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

1) działce budowlanej – należy przez to rozu-
mień działkň budowlanņ w rozumieniu 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

2) terenie – należy przez to rozumień obszar 
o okreŌlonym rodzaju przeznaczenia pod-
stawowego, wyznaczony na rysunku planu 
liniami rozgraniczajņcymi; 

3) powierzchni zabudowy ̂ należy przez to ro-
zumień powierzchniň terenu wyznaczonņ 
przez rzut pionowy zewnňtrznych krawňdzi 
budynku w stanie wykoŊczonym; 

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy 
przez to rozumień liniň wyznaczajņcņ naj-
mniejszņ dopuszczalnņ odległoŌń sytuowa-
nia skrajnej Ōciany budynku od linii rozgra-
niczajņcej drogi, rowu lub innego obiektu 
lub elementu liniowego, w stosunku do 
którego linia ta została okreŌlona. 

 

§ 4. Podstawņ opracowania miejscowego planu 
jest uchwała Nr XLIV/268/2009 Rady Miejskiej 
w Trzemesznie z dnia 25 marca 2009r. w sprawie 
przystņpienia do sporzņdzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu budow-
nictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, obej-
mujņcy działkň nr geod. 80 we wsi Wymysłowo, 
gmina Trzemeszno. 
§ 5. Granice obszaru objňtego planem przedsta-
wiono na rysunku planu, o którym mowa w §2, 
i stanowiņ one granice uchwalenia planu. 

 

 

 

 

 

 
DZIAŁ II 

Ustalenia szczegółowe 

Rozdział I 
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 

tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych 
zasadach zagospodarowania 

§ 6. Na obszarze planu ustala siň podstawowe 
przeznaczenie: 

1) teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, oznaczony na rysunku planu sym-
bolem MN, 

2) teren drogi publicznej klasy dojazdowej, 
oznaczony na rysunku planu symbolem 
KDD. 

 
§ 7. Liniņ ciņgłņ oznaczono na rysunku planu liniň 
rozgraniczajņcņ tereny o różnym przeznaczeniu lub 
różnych zasadach zagospodarowania, okreŌlone 
w niniejszej uchwale. 

 

Rozdział II 
Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego 

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

1) zakaz budowy ogrodzeŊ z betonowych 
elementów prefabrykowanych; 

2) sytuowanie budynków w obszarach wy-
znaczonych nieprzekraczalnymi liniami za-
budowy; 

3) dopuszczenie sytuowania przed wyznaczo-
nymi liniami zabudowy schodów ze-
wnňtrznych, balkonów i wykuszy o głňbo-
koŌci nieprzekraczajņcej 1,2 m od lica Ōcia-
ny budynku, 

4) zakaz lokalizacji wolnostojņcych urzņdzeŊ 
reklamowych o powierzchni powyżej 4,0 
m2. 

Rozdział III 
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego 

§ 9. 1. Nakazuje siň wyposażenie działek w miejsca 
i urzņdzenia do tymczasowego, selektywnego 
gromadzenia odpadów, zgodnie z obowiņzujņcym 
gminnym planem gospodarki odpadami i przepi-
sami odrňbnymi w tym zakresie. 

2. Obowiņzuje dostosowanie posadowienia 
budynków do ukształtowania terenu z możliwoŌciņ 
zmian deniwelacji terenu działki w obrňbie bryły 
budynku, wjazdów do obiektów budowlanych, 
dróg, chodników i placów oraz zjazdów na drogi. 

3. Na terenach zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, obowiņzujņ dopuszczalne poziomy 
hałasu, okreŌlone w przepisach odrňbnych. 
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Rozdział IV 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

§ 10. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa 
kulturowego, podczas prac ziemnych zwiņzanych 
z zabudowaniem bņdź zagospodarowaniem terenu 
ustala siň obowiņzek prowadzenia badaŊ arche-
ologicznych, zakres których inwestor winien 
uzgodniń z Wielkopolskim Wojewódzkim Konser-
watorem Zabytków w Poznaniu, przed uzyskaniem 
pozwolenia na budowň. 

 

Rozdział V 
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznej 

§ 11. Wyznacza siň jako przestrzeŊ publicznņ ogól-
nodostňpnņ teren drogi publicznej klasy dojazdo-
wej. 

Rozdział VI 
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 

zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki 
intensywności zabudowy 

§ 12. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej, oznaczonym symbolem MN, ustala 
siň: 

1) realizacjň zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej, 

2) dopuszcza siň realizacjň budynków gara-
żowych oraz towarzyszņcych, obiektów ma-
łej architektury oraz przyłņczy sieci infra-
struktury technicznej, 

3) lokalizacjň zabudowy w obszarach wyzna-
czonych nieprzekraczalnymi liniami zabu-
dowy, 

4) minimalnņ powierzchniň działki budowla-
nej – 800,0 m2, 

5) wysokoŌń zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej – do 2 kondygnacji nadziemnych; 
maksymalna wysokoŌń budynków 9,0 m, 

6) wysokoŌń zabudowy garażowej – 
I kondygnacja nadziemna; maksymalna 
wysokoŌń budynku 6,5 m, 

7) poziom posadzki parteru budynków miesz-
kalnych nie wyższy niż 1,0 m nad po-
wierzchniň terenu przed głównym wej-
Ōciem do budynku, 

8) dopuszczenie podpiwniczenia budynków 
mieszkalnych jeżeli pozwalajņ na to warun-
ki gruntowo-wodne, 

9) dopuszczenie dachów płaskich i stromych 
lub kombinacji dachów płaskich i stromych 
o kņcie nachylenia głównych połaci da-
chowych od 250 do 450, 

10) pokrycie z dachówki, materiałów bitumicz-
nych – papy termozgrzewalnej, gontów bi-
tumicznych, blachy, blachodachówki lub 
materiałów dachówko-podobnych, 

11) dopuszczenie realizacji wystawek w projek-
towanej zabudowie oraz lukarn w poła-
ciach dachowych o kņtach zbliżonych do 
kņtów wyznaczonych dla głównych połaci 
dachowych, 

12) powierzchniň zabudowy nie wiňkszņ niż 
40% powierzchni działki budowlanej, 

13) powierzchniň terenu biologicznie czynnņ 
nie mniejszņ niż 40% powierzchni działki 
budowlanej, 

14) nieprzekraczalnņ liniň zabudowy od drogi 
publicznej klasy dojazdowej KDD, w odle-
głoŌci 6,0 m od linii rozgraniczajņcej drogi, 

15) dopuszczenie realizacji obiektów małej ar-
chitektury, obiektów infrastruktury tech-
nicznej oraz miejsc parkingowych poza 
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, 

16) nakaz zapewnienia minimum 2 miejsc par-
kingowych dla samochodów osobowych, 
wliczajņc miejsca postojowe w garażach, 

17) przeprowadzenie badaŊ geotechnicznych 
warunków posadowienia obiektów budow-
lanych zgodnie z przepisami odrňbnymi dla 
lokalizacji podpiwniczenia budynków. 

2. Dla terenu drogi publicznej klasy dojazdo-
wej KDD, ustala siň nastňpujņce zasady zagospo-
darowania: 

1) lokalizacjň sieci i urzņdzeŊ infrastruktury 
technicznej, 

2) lokalizacjň chodnika, 
3) stosowanie parametrów jezdni, chodników, 

Ōcieżek rowerowych i innych elementów 
infrastruktury komunikacyjnej zgodnie 
z przepisami odrňbnymi, 

4) dopuszczenie lokalizacji miejsc postojo-
wych pod warunkiem zapewnienia przej-
Ōcia i przejazdu, 

5) zakaz lokalizacji reklam i szyldów, 
6) dopuszczenie lokalizacji obiektów małej ar-

chitektury i tablic informacyjnych. 
 

Rozdział VII 
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów 

górniczych, a także narażonych na 
niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych 

§ 13. Nie ustala siň granic i sposobów zagospoda-
rowania terenów lub obiektów podlegajņcych 
ochronie, ustalonych na podstawie odrňbnych 
przepisów, w tym terenów górniczych, a także 
narażonych na niebezpieczeŊstwo powodzi oraz 
zagrożonych osuwaniem siň mas ziemnych. 
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Rozdział VIII 
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości objętych planem miejscowym 

§ 14. 1. W planie nie okreŌla siň terenów wymaga-
jņcych wszczňcia procedury scalania w rozumieniu 
przepisów odrňbnych i szczegółowych zasad 
i warunków scalania nieruchomoŌci. 

2. Ustala siň zachowanie zasad podziału te-
renu MN, zgodnie z wielkoŌciami okreŌlonymi 
w §12, ust. 1 pkt 4. 

 

Rozdział IX 
Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 

zakaz zabudowy 

§ 15. Nie ustala siň szczególnych warunków zago-
spodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 
użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy. 

 

Rozdział X 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej 

§ 16. 1. Ustala siň obsługň komunikacyjnņ przed-
miotowego terenu z drogi publicznej klasy dojaz-
dowej KDD oraz drogi publicznej, znajdujņcej siň 
poza granicami obszaru objňtego planem. 

2. Wyznacza siň do obsługi komunikacyjnej 
terenu drogň publicznņ klasy dojazdowej KDD 
o szerokoŌci 10,0 m w liniach rozgraniczajņcych, 
zakoŊczonņ placem nawrotu. 

3. Ustala siň zasady włņczenia zjazdu na dro-
gi publiczne z zachowaniem przepisów szczegól-
nych. 
 
§ 17. Ustala siň podłņczenie budynków i obiektów 
do istniejņcej i projektowanej infrastruktury tech-
nicznej, na zasadach okreŌlonych w przepisach 
odrňbnych z zachowaniem nastňpujņcych ustaleŊ, 
w tym: 

1) w zakresie zaopatrzenia w wodň, w tym do 
celów przeciwpożarowych, ustala siň ko-
rzystanie z istniejņcej i projektowanej sieci 
wodociņgowej; dopuszcza siň do czasu re-
alizacji sieci wodociņgowej korzystanie 
z własnych ujňń wody zlokalizowanych 
w obszarze działki, 

2) w zakresie odprowadzania Ōcieków byto-
wych, ustala siň docelowe odprowadzanie 
Ōcieków bytowych do oczyszczalni Ōcieków 
za pomocņ kanalizacji sanitarnej; dopusz-
cza siň do czasu realizacji kanalizacji sani-
tarnej stosowanie szczelnych zbiorników 
bezodpływowych i wywóz Ōcieków przez 
koncesjonowanego przewoźnika do 
oczyszczalni Ōcieków, 

3) w zakresie zagospodarowania wód opa-
dowych i roztopowych, ustala siň ich zago-

spodarowanie w obszarze działki, zgodnie 
z obowiņzujņcymi przepisami, 

4) w zakresie zagospodarowania wód opa-
dowych i roztopowych z terenów komuni-
kacji ustala siň ich docelowe odprowadza-
nie do systemu kanalizacji deszczowej; 
zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami; do-
puszcza siň rozwiņzana alternatywne – pro-
filowanie konstrukcji drogowej przy roz-
prowadzaniu wód opadowych w ramach 
pasa odwadniajņcego lub sieci lokalnych 
studzienek drenarskich a także poprzez za-
stosowanie specjalnego rodzaju przepusz-
czalnej nawierzchni drogowej, zgodnie 
z obowiņzujņcymi przepisami, 

5) w zakresie zasilania w energiň elektrycznņ 
ustala siň zasilanie z istniejņcych i projek-
towanych urzņdzeŊ elektroenergetycznych; 
dopuszcza siň lokalizacjň stacji transforma-
torowych słupowych w obszarze terenu 
drogi publicznej klasy dojazdowej, na wa-
runkach uzyskanych od właŌciciela sieci 
elektroenergetycznej oraz zgodnie z przepi-
sami odrňbnymi, 

6) w zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala siň 
stosowanie źródeł energii o ograniczonej 
emisji; dopuszcza siň wykorzystanie nie-
konwencjonalnych i odnawialnych źródeł 
energii 

7) w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala siň 
docelowe podłņczenie do sieci gazowej, 

8) w zakresie sieci i urzņdzeŊ telekomunika-
cyjnych ustala siň zachowanie istniejņcej 
infrastruktury telekomunikacyjnej z możli-
woŌciņ jej przebudowy i rozbudowy oraz 
docelowe podłņczenie do istniejņcej lub 
projektowanej sieci i urzņdzeŊ telekomuni-
kacyjnych. 

 

Rozdział XI 
Sposób i termin tymczasowego 

zagospodarowania, urządzania i użytkowania 
terenów 

§ 18. Nie ustala sposobu i terminu tymczasowego 
zagospodarowania, urzņdzania i użytkowania tere-
nów. 

Rozdział XII 
Stawki procentowe, na podstawie których ustala 

się opłatę, o której mowa w art. 36, ust. 4 

§ 19. Ustala siň stawkň procentowņ, służņcņ nali-
czeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartoŌci 
nieruchomoŌci, o której mowa w art. 36 ust. 
4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, w wysokoŌci 30%. 
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DZIAŁ III 

Przepisy końcowe 

§ 20. Wykonanie uchwały powierza siň Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Trzemeszno. 

§ 21. Uchwała wchodzi w życie 30 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Województwa 
Wielkopolskiego. 
 

Przewodniczņcy  
Rady Miejskiej  

(-) Wiesław Pokorski  
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Załņcznik nr 1 
do uchwały nr XII/73/2011 

Rady Miejskiej w Trzemesznie 
z dnia 25 maja 2011 r. 
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr XII/73/2011 

Rady Miejskiej w Trzemesznie 
z dnia 25 maja 2011 r. 

 
Rozstrzygniňcie Rady Miejskiej Trzemeszno o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, 
obejmujņcy działkň nr geod. 80 we wsi Wymysłowo, gmina Trzemeszno 
 
 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z 
późn. zm.), Rada Miejska Trzemeszno, rozstrzyga 
co nastňpuje: 
 
Przedmiotowy projekt planu oraz prognoza oddzia-
ływania na Ōrodowisko do niniejszego planu, 
zgodnie art. 17 ust. 10 ustawy o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 
2003r. (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 ze zm.) oraz 
art. 39 ust. 2 i art. 41 ustawy z dnia 3 października 
2008r. (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) o 
udostňpnianiu informacji o Ōrodowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeŊstwa w ochronie Ōro-
dowiska oraz o ocenach oddziaływania na Ōrodo-
wisko został wyłożony do publicznego wglņdu w 

terminie od  07. 02. 2011r. do 07. 03. 2011r. W dniu 
07. 03. 2011r. odbyła siň dyskusja publiczna. 
 Zgodnie z ustawņ z dnia 27 marca 2003r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz ustawņ 
z dnia 3 października 2008r. (Dz. U. z 2008r. Nr 199 
poz. 1227 ze zm.) o udostňpnianiu informacji o 
Ōrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeŊstwa 
w ochronie Ōrodowiska oraz o ocenach oddziały-
wania na Ōrodowisko, uwagi były przyjmowane do 
dnia 22. 03. 2011r. 
 W ustawowym terminie 14 dni, po zakoŊ-
czeniu wyłożenia planu i prognozy oddziaływania 
na Ōrodowisko do publicznego wglņdu, nie wnie-
siono uwag do projektu planu, w zwiņzku z czym 
Rada Miejska Trzemeszno nie podejmuje rozstrzy-
gniňcia o sposobie rozpatrzenia wniesionych 
uwag, o których mowa w art. 20 ust. 1 ww. usta-
wy. 
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Rady Miejskiej w Trzemesznie 
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ROZSTRZYGNIŇCIE O SPOSOBIE REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, 
KTÓRE NALEŻŅ DO ZADAŉ WŁASNYCH GMINY, ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA. 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym  
z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 
717 ze zm.) w oparciu o obowiņzujņce przepisy, w 
tym: 
1) ustawň z dnia 26 listopada 1998r. o finan-
sach publicznych (Dz. U. z 1998r. Nr 155, poz. 1014 
ze zm.), 
2) ustawň z dnia 8 marca 1990r. o samorzņ-
dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.. 
1591 ze zm.), 
3) ustawň z dnia 7 czerwca 2001r. o zbioro-
wym zaopatrzeniu w wodň i zbiorowym i odpro-
wadzaniu Ōcieków (j.t. Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 
858), 
4) ustawň z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo 
energetyczne (j.t. Dz. U. z 2006r. nr 89, poz.. 625 ze 
zm.), 
5) ustawň o drogach publicznych z dnia 21 
marca 1985r. (j.t. Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115), 
6) rozporzņdzenie Ministra Transportu i Go-
spodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.  
w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadań drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. 
U. z 1999r. Nr 43, poz. 430), 
7) prognozň skutków finansowych uchwale-
nia przedmiotowego planu 
oraz w oparciu o ustalenia planu, Rada Miejska 
Trzemeszno okreŌla sposób realizacji inwestycji  
z zakresu infrastruktury technicznej, należņcych do 
zadaŊ własnych gminy oraz zasady ich finansowa-
nia: 
 
§1. Uchwalenie przedmiotowego miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dotyczy 
terenu nieuzbrojonego w podstawowe sieci infra-
struktury technicznej i komunikacyjnej. 
 
§2. Sposób realizacji inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które należņ  
do zadaŊ własnych gminy: 
1. Realizowane bňdzie uzbrojenie terenu 
zgodnie z przepisami prawa materialnego i finan-
sowego w tym zakresie. 
2. Realizacja inwestycji przebiegań bňdzie 
zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami, w tym m.in. 

ustawņ prawo budowlane, samorzņdzie gminnym, 
gospodarce komunalnej i o ochronie Ōrodowiska. 
3. Wydatki na poszczególne zadania realiza-
cji uzbrojenia terenu bňdņ wymagały zabezpiecze-
nia Ōrodków finansowych w budżecie gminy po-
chodzņcych z dochodów własnych gminy i innych 
źródeł. 
4. Podstawň przyjňcia do realizacji zadaŊ 
okreŌlonych w miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego, które należņ do zadaŊ wła-
snych gminy, stanowiń bňdņ zapisy Planu Rozwoju 
Lokalnego oraz plany rozwoju inwestycyjnego 
Miasta i Gminy Trzemszno. 
5. W przypadku zadaŊ publicznych wyłonie-
nie wykonawcy powinno odbywań siň w trybie i na 
zasadach okreŌlonych w ustawie  - Prawo zamó-
wieŊ publicznych. 
6. Inwestycje realizowane mogņ byń etapo-
wo w zależnoŌci od wielkoŌci Ōrodków przezna-
czonych na inwestycje. 
 
§3. Zasady finansowania inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej, które należņ do zadaŊ 
własnych gminy: 
1. Powyższe zadania realizowane bňdņ z 
Ōrodków krajowych i unijnych. ŋrodki krajowe 
pochodziń bňdņ ze Ōrodków własnych gminy i 
budżetu paŊstwa, funduszy i dotacji celowych, 
pożyczek, kredytów,  Ōrodków instytucji pozabu-
dżetowych.  
2. Finansowanie inwestycji bňdzie odbywań 
siň poprzez: 
a. wydatki z budżetu gminy; 
b. współ finansowanie Ōrodkami zewnňtrz-
nymi, poprzez budżet gminy – w ramach m.in.: 
- dotacji unijnych, 
- dotacji samorzņdu województwa, 
- dotacji i pożyczek z funduszy celowych, 
- kredytów i pożyczek bankowych, 
- innych Ōrodków zewnňtrznych. 
3. Rozstrzygniňcie nie jest uchwałņ budże-
towņ w sprawach planowanych wydatków na 
inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 
tylko propozycjņ do rozważenia przy uchwalaniu 
budżetu gminy w tej czňŌci. 
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