
Tabela nr 3

WYKAZ UCHWAŁ W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO - MIASTO I GMINA TRZCIANKA

stan na dzień 29.02.2016 r.

L.p. Nr ewid.  Tytuł uchwały o przystąpieniu
Nr i data

podjęcia uchwały
Przewidywana funkcja terenów

1 2 3 4 5
1. I. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego 

zagospodarowania przestrzennego gminy 
Trzcianka w obrębie wsi Dłużewo

X/109/99 
z dnia 27.05.1999r. 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2. III-A. w sprawie przystąpienia                           
do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
farmy wiatrowej w rejonie wsi Siedlisko, gmina 

Trzcianka

XII/127/08
z dnia 26.06.2008 r.

infrastruktura techniczna;
zespół elektrowni wiatrowych;

3. III-B. w sprawie przystąpienia                           
do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
farmy wiatrowej w rejonie wsi Siedlisko, gmina 

Trzcianka

XXII/127/08
z dnia 26.06.2008 r.

infrastruktura techniczna;
zespół elektrowni

wiatrowych;

4. VI. w sprawie przystąpienia                               
 do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 

w obrębie geodezyjnym Trzcianka, rejon jeziora 
Sarcz

XXII/128/08
z dnia 26.06.2008 r.

tereny sportu  i rekreacji;
zabudowa letniskowa;

tereny lasów;
tereny wód stojących;
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5. XI. w sprawie przystąpienia                          
  do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy 
Trzcianka na obszarze wsi Stobno

XXXIX/287/10
z dnia

25.03.2010 r.

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
zabudowa zagrodowa;

tereny obsługi produkcji w gospodarstwach 
rolno-hodowlanych;

zabudowa usługowo-produkcyjna;
tereny upraw polowych;

6. XIX. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Trzcianka 
na obszarze osady Wrząca

LVI/402/14
z dnia

30.01.2014 r.

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
zabudowa zagrodowa;

tereny obsługi produkcji w gospodarstwach 
rolno-hodowlanych;

tereny upraw polowych;

7. XXVI. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ulic: 
Konopnickiej, Reymonta, Rzemieślniczej

IV/25/15
z dnia

29.01.2015 r.

zabudowa mieszkaniowa jedno 
i wielorodzinna;

8. XXVII. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w południowej części 

miasta Trzcianki

XIII/96/15
z dnia

30.09.2015 r.

tereny obiektów produkcyjnych, składów
 i magazynów;
tereny usług;

9. XXVIII. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania miasta 

Trzcianki w rejonie Placu Pocztowego

XIV/104/15
z dnia

22.10.2015 r.

zabudowa mieszkaniowa jedno 
i wielorodzinna;

tereny usług;
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