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Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z 
pópniejszymi zmianami) Rada Miejska ZEotowa roz-
strzyga o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu 
planu. 

Nie wniesiono uwag do projektu miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego miasta ZEoto-
wa, terenu przy ul. KujaGskiej (ul. GEębinowa i ul. 
Wodociągowa).

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z pópniejszymi 
zmianami) Rada Miejska ZEotowa rozstrzyga co na-
stępuje: 

1) zadania w zakresie infrastruktury technicznej 
(sieci: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i desz-
czowej) a takre realizacji dróg publicznych przewi-
dzianych w planie, prowadzić będą wEa[ciwe jed-
nostki gminne. 

2) inwestycje realizowane mogą być etapowo w 
zalerno[ci od wielko[ci [rodków przeznaczonych na 
inwestycje. 

3) okre[la się zasady finansowania inwestycji z 
zakresu infrastruktury technicznej wymienione w 

punkcie 1) na obszarze objętym planem, zgodnie z 
przepisami o finansach publicznych, poprzez: 

a) wydatki z budretu gminy, 
b) wspóEfinansowanie [rodkami zewnętrznymi, 

poprzez budret gminy - w ramach m.in.: 
- dotacji unijnych, 
- dotacji samorządu województwa, 
- dotacji i poryczek z funduszy celowych, 
- kredytów i poryczek bankowych, 
- innych [rodków zewnętrznych. 
c) udziaE inwestorów w finansowaniu w ramach 

porozumieG o charakterze cywilno-prawnym lub w 
formie partnerstwa publiczno-prywatnego, a takre 
wEa[cicieli nieruchomo[ci.

ZaEącznik nr 3 
do uchwaEy Nr XXXVII/202/10 

Rady Miejskiej ZEotowa 
z dnia 23 marca 2010 r. 

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ ZDOTOWA O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH 
DO PROJEKTU PLANU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

MIASTA ZDOTOWA - TERENU PRZY UL. KUJAFSKIEJ (UL. GDĘBINOWA I UL. WODOCIĄGOWA)

ZaEącznik nr 4 
do uchwaEy Nr XXXVII/202/10 

Rady Miejskiej ZEotowa 
z dnia 23 marca 2010 r. 

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU IN-
FRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF WDASNYCH GMINY ORAZ O ZASADACH 
ICH FINANSOWANIA DO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

MIASTA ZDOTOWA -TERENU PRZY UL. KUJAFSKIEJ (UL. GDĘBINOWA I UL. WODOCIĄGOWA)

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 
poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r.: Dz.U. Nr 23 poz. 
220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 
poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.: Dz.U. Nr 
80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r.: Dz.U. 
Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r.: 
Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 
r.: Dz.U. Nr 17 poz. 128; z 2007 r.: Dz.U. Nr 173 

poz. 1218; z 2008 r.: Dz.U. Nr 180 poz. 1111, Nr 
223 poz. 1458; z 2009 r.: Dz.U. Nr 52 poz. 420 i 
Nr 157 poz. 1241) 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: 
z 2004 r.: Dz.U. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492; z 
2005 r.: Dz.U. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087; 
z 2006 r.: Dz.U. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz.1635; 
z 2008 r.: Dz.U. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 
1237 i Nr 220 poz. 1413) Rada Miejska ZEotowa 
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UCHWADA Nr XXXVII/204/10 RADY MIEJSKIEJ ZDOTOWA 

z dnia 23 marca 2010 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta ZEotowa, obszaru poEoro-
nego w rejonie ul. Norwida, Szpitalnej i Nieznanego qoEnierza (ul. Nieznanego qoEnierza)
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uchwala, co następuje: 

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego miasta ZEotowa, obszaru po-
Eoronego w rejonie ul. Norwida, Szpitalnej i Niezna-
nego qoEnierza, zwany dalej planem, po uprzednim 
stwierdzeniu jego zgodno[ci z ustaleniami Studium 
uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta ZEotowa, uchwalonym uchwaEą 
Nr XXI/138/05 Rady Miejskiej w ZEotowie z dnia 24 
marca 2005 roku. 

2. Granica opracowania - uchwalenia planu okre-
[lona zostaEa na rysunku planu. 

3. Integralną czę[cią uchwaEy są: 
1) rysunek planu na mapie zasadniczej w ska-

li 1:500, stanowiący zaEącznik nr 1 do niniejszej 
uchwaEy; 

2) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej o sposobie roz-
patrzenia uwag wniesionych do projektu miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego sta-
nowiące zaEącznik nr 2 do niniejszej uchwaEy; 

3) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej o sposobie re-
alizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które nalerą do zadaG 
wEasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych sta-
nowiące zaEącznik nr 3. 

§2. 1. Przedmiotem ustaleG planu są tereny ozna-
czone na rysunku literami: 

1) MN ｠ tereny zabudowy mieszkalnej jednoro-
dzinnej, 

2) MW ｠ tereny zabudowy mieszkalnej wieloro-
dzinnej, 

3) U ｠ tereny zabudowy usEugowej, 
4) KD ｠ tereny dróg publicznych, 
5) Kx ｠ tereny komunikacji pieszej i rowerowej. 
2. Zakres ustaleG obejmuje: 
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczają-

ce tereny o rórnych funkcjach lub rórnych zasadach 
zagospodarowania; 

2) zasady obsEugi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej; 

3) lokalne warunki, zasady i standardy ksztaEto-
wania zabudowy oraz zagospodarowania terenu. 

3. Ustala się jako obowiązujące ustalenia zawarte 
na rysunku planu: 

1) linie rozgraniczające tereny o rórnym sposobie 
zagospodarowania, 

2) nieprzekraczalne linie zabudowy, 
3) orientacja gEównej kalenicy.
4. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwa-

Ey mowa jest o: 
1) terenie ｠ nalery przez to rozumieć obszar ogra-

niczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, 
oznaczony symbolem funkcji zgodnym z oznacze-
niem graficznym na rysunku planu; 

2) powierzchni zabudowy ｠ nalery przez to ro-
zumieć Eączną powierzchnię poziomych rzutów 
wszystkich istniejących i projektowanych budyn-

ków oraz wiat na dziaEce, z wyEączeniem elementów 
nadwieszonych wystających poza obrys budynku 
jak balkony, wykusze, okapy, gzymsy itp.; 

3) powierzchni biologicznie czynnej - nalery przez 
to rozumieć powierzchnię nie utwardzoną, z wy-
tworzoną warstwą glebową, pokrytą trwaEą ro[lin-
no[cią; 

4) przeznaczeniu podstawowym ｠ nalery przez to 
rozumieć funkcję terenu, która przewara na obsza-
rze wyznaczonym liniami rozgraniczającymi; 

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy ｠ nalery przez 
to rozumieć linię dotyczącą wszystkich elementów 
budynku trwale związanych z gruntem, okre[lającą 
maksymalny zasięg zabudowy w obrębie dziaEki bu-
dowlanej; 

6) budynkach projektowanych ｠ nalery przez to 
rozumieć budynki nowo budowane lub istniejące - 
podlegające przebudowie, odbudowie, nadbudowie 
i rozbudowie; 

7) ogrodzeniu arurowym - nalery przez to rozu-
mieć ogrodzenie wykonane z elementów metalo-
wych, drewnianych lub ceramicznych, z bezwzględ-
nym wyEączeniem prefabrykatów betonowych; 

8) dachu stromym ｠ nalery przez to rozumieć 
dach o spadku poEaci min. 20°; 

9) usEugach nieuciąrliwych ｠ nalery przez to ro-
zumieć usEugi, których oddziaEywanie nie more po-
wodować przekroczenia standardów jako[ci [rodo-
wiska okre[lonych w przepisach odrębnych poza 
terenem, do którego inwestor posiada tytuE prawny. 

5. Na dziaEkach budowlanych, dla których nie wy-
znaczono linii zabudowy, wszelkie dziaEania budow-
lane normują przepisy odrębne. 

6. Na terenach objętych miejscowym planem za-
gospodarowania terenu wprowadza się zakaz lokali-
zacji masztów telefonii komórkowej. 

7. Do czasu realizacji zaEoreG planu tereny pozo-
stają w urytkowaniu dotychczasowym. 

§3. Ustala się ochronę warto[ci archeologicznych 
i architektonicznych na terenie objętym planem: 
wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przed-
mioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome i na-
warstwienia kulturowe podlegają ochronie prawnej 
(ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabyt-
ków i opiece nad zabytkami - Dz.U. z 2003 r. Nr 
162 poz. 1568 z pópniejszymi zmianami). 

§4. Ustalenia ekologiczne: 
1) Ustala się obowiązek podEączenia do sieci 

wodociągowej, kanalizacji [ciekowej i sieci elek-
trycznej; zabrania się budowy tymczasowych bez-
odpEywowych zbiorników na [cieki bytowe oraz 
przydomowych oczyszczalni [cieków. 

2) Obowiązuje stosowanie do celów grzewczych 
pródeE o sprawno[ci energetycznej powyrej 84%, 
wytwarzających energię w procesach spalania paliw 
ciekEych, gazowych i staEych, charakteryzujących 
się najnirszymi wskapnikami emisyjnymi substancji 
zanieczyszczających powietrze oraz alternatywnych 
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pródeE energii. 
3) Zagospodarowanie odpadów komunalnych: po-

siadacz odpadów jest obowiązany do ich selektyw-
nego gromadzenia w przeznaczonych do tego po-
jemnikach w celu poddania ich odzyskowi, a jereli 
z przyczyn technologicznych jest on niemorliwy lub 
nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub 
ekonomicznych, odpady te powinien przekazać do 
unieszkodliwienia w sposób zgodny z wymaganiami 
ochrony [rodowiska oraz gminnym planem gospo-
darki odpadami. 

4) Ustala się zakaz budowy indywidualnych studni 
wierconych. 

5) Zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych 
przez posiadacza odpadów z zachowaniem prze-
pisów wynikających z obowiązujących przepisów 
prawnych w zakresie gospodarowania odpadami. 

6) Ochrona powietrza - emisja zanieczyszczeG do 
atmosfery musi speEniać kryteria dopuszczalnych 
norm zgodnie z obowiązującymi przepisami prawny-
mi w zakresie ochrony powietrza. 

7) W celu zwiększenia powierzchni ekopozytyw-
nych na terenach mieszkalnych wykonanie na-
wierzchni utwardzonych (jak dojazdy do garary, 
[cierki rowerowe itp.) z materiaEów takich jak kost-
ka brukowa, betonowa itp., uEoronych w sposób 
umorliwiający infiltrację do gruntu wód opadowych 
i roztopowych. 

8) Ustala się następujący sposób postępowania z 
masami ziemnymi z wykopów budowlanych: 

a) warstwę próchniczą nalery wykorzystać do 
urządzenia terenów zielonych, 

b) nadwyrki ziemi nieorganicznej nalery wykorzy-
stać do rekultywacji, nasypów itp. w porozumieniu 
z administracją gminy. 

9) Wszelkie oddziaEywania związane z prowadzo-
ną dziaEalno[cią usEugową nie mogą powodować 
przekroczenia standardów jako[ci [rodowiska, okre-
[lonych przepisami odrębnymi, poza terenem do 
którego inwestor posiada tytuE prawny. 

§5. 1. Ustala się następujące zasady obsEugi w 
zakresie infrastruktury technicznej terenu objętego 
planem zagospodarowania przestrzennego: 

1) zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodocią-
gowej, 

2) obowiązek odprowadzenia [cieków do miejskiej 
sieci kanalizacji [ciekowej, 

3) odprowadzenie wód opadowych z terenów U, 
MW i KD do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, 

4) zaopatrzenie w energię elektryczną odbywać 
się będzie na warunkach okre[lonych przez gestora 
sieci, 

5) zakazuje się stosowania napowietrznych linii 
energetycznych i telekomunikacyjnych, 

6) ogrzewanie budynków w oparciu o indywidual-
ne kotEownie na paliwa niskoemisyjne (jak gaz pEyn-
ny, olej opaEowy) lub poprzez przyEączenie budyn-
ków do miejskiej sieci gazowej lub ciepEowniczej, 

7) zagospodarowanie odpadów komunalnych: 

gromadzenie odpadów na wEasnej dziaEce w przy-
stosowanych do tego celu pojemnikach i ich dalsze 
zagospodarowanie zgodnie gminnym planem gospo-
darki odpadami oraz przepisami odrębnymi. 

2. Uzbrojenie kolidujące z wyznaczonymi terenami 
zainwestowania nalery zlikwidować lub przeEoryć 
na zasadach okre[lonych w istniejących przepisach 
technicznych. 

3. Nowe odcinki sieci uzbrojenia technicznego na-
lery prowadzić w liniach rozgraniczających terenów 
komunikacji KD i Kx. 

§6. Ustala się następujące warunki zabudowy dla 
terenów oznaczonych MN: 

1) Przeznaczenie podstawowe ｠ budynki miesz-
kalne jednorodzinne z gararami wbudowanymi lub 
dobudowanymi. 

2) Zabrania się lokalizowania nowych budynków 
o funkcji wyEącznie usEugowej, dopuszcza się nie-
uciąrliwe usEugi wbudowane w partery budynków 
mieszkalnych. 

3) Dla terenów MN, dla których dopuszcza się sy-
tuowanie funkcji uzupeEniającej usEugowej, poziom 
haEasu nie more przekraczać dopuszczalnego pozio-
mu haEasu jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

4) Budowa w nieprzekraczalnych liniach zabudo-
wy. 

5) Budynki mieszkalne do III kondygnacji urytko-
wych w tym poddasze urytkowe w dachu stromym 
o spadku poEaci 30-35° lub 40-45°, z dopuszcze-
niem [cianki kolankowej o wysoko[ci max 0.80 m. 

6) Ustala się rzędną parteru na max 0.5 m ponad 
poziomem terenu przy wej[ciu gEównym do budyn-
ku. 

7) Ustala się morliwo[ć podpiwniczania budyn-
ków mieszkalnych, pod warunkiem speEnienia wy-
magaG zawartych w p. 2. 

8) Obowiązuje jednakowe nachylenie wszystkich 
poEaci dachu projektowanego budynku. 

9) Szeroko[ć elewacji od strony terenu KD ｠ 12.0 
do 16.0 m. 

10) Powierzchnia biologicznie czynna min. 70% 
powierzchni niezabudowanej dziaEki. 

11) Ogrodzenie arurowe o wysoko[ci 1.20 m. 
12) W razie konieczno[ci dopuszcza się morli-

wo[ć prowadzenia sieci infrastruktury technicznej 
przez tereny MN. 

13) Istniejące budynki gospodarcze przeznaczone 
do rozbiórki. 

§7. Ustala się następujące warunki zabudowy dla 
terenów oznaczonych MW: 

1) Przeznaczenie podstawowe ｠ teren zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej. 

2) Dopuszcza się dziaEalno[ć handlowo-usEugową 
zlokalizowaną w poziomie parteru budynków miesz-
kalnych. 

3) Poziom haEasu nie more przekraczać dopusz-
czalnego poziomu haEasu dla terenów zabudowy 
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mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbioro-
wego zgodnie z przepisami odrębnymi. 

4) Budowa w nieprzekraczalnych liniach zabudo-
wy. 

5) Zabrania się lokalizowania budynków gospo-
darczych i gararowych wolno stojących. 

6) Dopuszcza się garare wbudowane w budynki 
mieszkalne. 

7) Maksymalna wysoko[ć zabudowy 15.0 m. 
8) Przekrycie dachami o nachyleniu 30°. 
9) Powierzchnia biologicznie czynna min. 25% po-

wierzchni dziaEki budowlanej. 
10) W razie konieczno[ci dopuszcza się morli-

wo[ć prowadzenia sieci infrastruktury technicznej 
przez tereny MW. 

11) Zakaz dokonywania nowych podziaEów z wy-
jątkiem wyznaczania dziaEek pod budowę urządzeG 
infrastruktury technicznej. 

12) Zakaz grodzenia terenu. 
13) Zakaz dojazdu samochodów do terenu MW 

poprzez teren Kx. 

§8. Ustala się następujące warunki zabudowy dla 
terenów oznaczonych U: 

1) Przeznaczenie podstawowe: tereny usEug i ma-
gazynów. 

2) Wprowadza się zakaz lokalizowania przedsię-
wzięć mogących zawsze znacząco oddziaEywać na 
[rodowisko oraz przedsięwzięć mogących poten-
cjalnie znacząco oddziaEywać na [rodowisko, o któ-
rych mowa w przepisach odrębnych. 

3) Dla terenów U poziom haEasu nie more przekra-
czać dopuszczalnego poziomu haEasu jak dla tere-
nów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zgod-
nie z przepisami odrębnymi. 

4) Budowa w nieprzekraczalnych liniach zabudo-
wy. 

5) Zabudowa I-kondygnacyjna do wysoko[ci 6.0 
m n.p.t., przekrycie dachem o nachyleniu poEaci do 
10°. 

6) W razie konieczno[ci dopuszcza się morliwo[ć 
prowadzenia sieci infrastruktury technicznej przez 
tereny U. 

7) Obowiązek ogrodzenia terenu od strony KL mu-
rem izolującym akustycznie o wysoko[ci min. 3.0 
m. 

8) Zakaz obsEugi komunikacyjnej terenu od strony 
KL. 

§9. Ustala się następujące warunki zabudowy i 
zagospodarowania dla terenów oznaczonych KD: 

1) Przeznaczenie podstawowe: droga gminna w 
liniach rozgraniczających z umieszczonymi w nich 
elementami drogi oraz urządzeniami z nią związa-
nymi wynikającymi z funkcji drogi i uwarunkowaG 
terenowych. 

2) Szeroko[ć w liniach rozgraniczających 14.0 m. 
3) W liniach rozgraniczających morliwo[ć prowa-

dzenia podziemnych sieci infrastruktury technicznej. 
4) Obowiązek nasadzenia zieleni wysokiej w pasie 

drogowym wzdEur terenu U. 

§10. Ustala się następujące warunki zabudowy i 
zagospodarowania dla terenów oznaczonych Kx: 

1) Przeznaczenie podstawowe: gminne tereny ko-
munikacji pieszo-rowerowej. 

2) W liniach rozgraniczających terenów Kx morli-
wo[ć prowadzenia podziemnych sieci infrastruktury 
technicznej. 

3) Nawierzchnia przepuszczająca wody opadowe 
i roztopowe. 

§11. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym ustala się 30% stawkę sEurącą na-
liczeniu opEaty od wzrostu warto[ci nieruchomo[ci 
dla terenu wyznaczonego w miejscowym planie za-
gospodarowania przestrzennego. 

§12. Wykonanie uchwaEy powierza się Burmi-
strzowi Miasta ZEotowa. 

§13. Na obszarze objętym niniejszą uchwaEą tracą 
moc ustalenia wszystkich obowiązujących dotych-
czas miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego miasta ZEotowa. 

§14. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 
od daty jej ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Wielkopolskiego. 

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

(-) mgr Barbara Chorabik



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 129 ｠ 14018 ｠ Poz. 2451



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 129 ｠ 14019 ｠ Poz. 2451, 2452

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z 
pópniejszymi zmianami) Rada Miejska ZEotowa roz-
strzyga o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu 
planu. 

Nie wniesiono uwag do projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
ZEotowa obszaru poEoronego w rejonie ul. Norwida, 
Szpitalnej i Nieznanego qoEnierza (ul. Nieznanego 
qoEnierza). 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z pópniejszymi 
zmianami) Rada Miejska ZEotowa rozstrzyga o spo-
sobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalerą do zadaG wEasnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisa-
mi o finansach publicznych. 

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 
na obszarze objętym opracowaniem miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego nie zostaEy 
zaliczone do zadaG wEasnych gminy, a ich realizacja 
nie stanowi obciąrenia dla budretu Gminy Miasto 
ZEotów. 

ZaEącznik nr 2 
do uchwaEy Nr XXXVII/204/10 

Rady Miejskiej ZEotowa 
z dnia 23 marca 2010 r. 

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ ZDOTOWA O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH 
DO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA 

ZDOTOWA, OBSZARU PODOqONEGO W REJONIE UL. NORWIDA, SZPITALNEJ I NIEZNANEGO qODNIE-
RZA (UL. NIEZNANEGO qODNIERZA)

ZaEącznik nr 3 
do uchwaEy Nr XXXVII/204/10 

Rady Miejskiej ZEotowa 
z dnia 23 marca 2010 r. 

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU IN-
FRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF WDASNYCH GMINY ORAZ O ZASADACH 
ICH FINANSOWANIA DO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
MIASTA ZDOTOWA, OBSZARU PODOqONEGO W REJONIE UL. NORWIDA, SZPITALNEJ I NIEZNANEGO 

qODNIERZA (UL. NIEZNANEGO qODNIERZA)

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 
poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r.: Dz.U. Nr 23 poz. 
220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 
poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.: Dz.U. Nr 
80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r.: Dz.U. 
Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r.: 
Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 
r.: Dz.U. Nr 17 poz. 128; z 2007 r.: Dz.U. Nr 173 
poz. 1218; z 2008 r.: Dz.U. Nr 180 poz. 1111, Nr 
223 poz. 1458; z 2009 r.: Dz.U. Nr 52 poz. 420 i 
Nr 157 poz. 1241) 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: 

z 2004 r.: Dz.U. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492; z 
2005 r.: Dz.U. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087; 
z 2006 r.: Dz.U. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz.1635; 
z 2008 r.: Dz.U. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 
1237 i Nr 220 poz. 1413) Rada Miejska ZEotowa 
uchwala, co następuje: 

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego miasta ZEotowa, obszaru 
poEoronego przy ul. Le[nej i Wielatowskiej, zwany 
dalej planem, po uprzednim stwierdzeniu jego zgod-
no[ci z ustaleniami Studium uwarunkowaG i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego miasta ZEo-
towa, uchwalonym uchwaEą Nr XXI/138/05 Rady 
Miejskiej w ZEotowie z dnia 24 marca 2005 roku. 
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UCHWADA Nr XXXVII/206/10 RADY MIEJSKIEJ ZDOTOWA 

z dnia 23 marca 2010 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta ZEotowa, obszaru poEoro-
nego przy ul. Le[nej i Wielatowskiej


