
UCHWAŁA NR XXI/217/12
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE

z dnia 31 maja 2012 r.

w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa 
i terenów funkcjonalnie z nim związanych – D – 54 – MU. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 
1591, ze zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zm.) Rada Miejska we Wschowie uchwala co następuje: 

Rozdział 1.
Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwaną dalej planem, po 
stwierdzeniu że projekt planu nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Wschowa, zatwierdzonego Uchwałą nr XIV/126/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 
27.10.2011 r. o uchwaleniu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Wschowa. 

2. Planem obejmuje się obszar o powierzchni ok. 1,40 ha położony przy ul. Pustej we Wschowie. 

3. Niniejsza uchwała obowiązuje na obszarze, którego granice określa rysunek, zwany dalej rysunkiem 
planu, opracowany w skali 1 : 1000 i zatytułowany: „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych – D – 54 - MU”, stanowiący 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

4. Załącznikiem nr 2 do uchwały jest rozstrzygnięcie sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu. 

5. Załącznikiem nr 3 do uchwały jest rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania. 

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o: 

1) planie - należy przez to rozumieć ustalenia planu, o których mowa w niniejszej uchwale; 

2) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą Uchwałę Rady Miejskiej we Wschowie; 

3) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; 

4) obszarze - należy przez to rozumieć obszar objęty planem, w granicach przedstawionych na rysunku 
planu; 

5) terenie – należy przez to rozumieć część obszaru wydzieloną liniami rozgraniczającymi wraz 
z odpowiednim symbolem; 

6) działce budowlanej – należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę terenu, której 
wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury 
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technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów 
prawa miejscowego; 

7) urządzeniu reklamowym – należy przez to rozumieć budowlę w jakimkolwiek materialnym wykonaniu, 
ze stałą lub zmienną powierzchnią ekspozycyjną, nieoświetloną, oświetloną lub podświetloną służącą do 
eksponowania reklamy; 

8) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię określającą najmniejszą odległość, 
w jakiej mogą znaleźć się budynki od linii rozgraniczającej terenu; 

9) powierzchni terenu biologicznie czynnej – oznacza powierzchnię terenu określoną w rozporządzeniu 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 

10) intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć stosunek powierzchni całkowitej zabudowy do 
powierzchni całkowitej działki budowlanej; 

11) usługach nieuciążliwych – należy przez to rozumieć usługi, dla których sporządzenie raportu 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko nie jest obligatoryjne oraz których oddziaływanie nie 
powoduje przekroczenia standardów jakości środowiska określonych przepisami odrębnymi, poza terenem 
do którego inwestor posiada tytuł prawny; 

12) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć obowiązujące w trakcie realizacji planu przepisy ustaw 
wraz z aktami wykonawczymi. 

Rozdział 2.
Przepisy szczegółowe 

Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 
zagospodarowania 

§ 3. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy usługowej, oznaczonego na rysunku 
planu symbolem MW/U, ustala się: 

1) lokalizację zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 

2) lokalizację zabudowy usługowej; 

3) dopuszcza się lokalizację tylko usług nieuciążliwych, w szczególności usług handlu, gastronomii i innych 
bezpośrednio związanych z obsługą terenów mieszkaniowych; 

4) lokalizacja usług jako wbudowanych w parterach budynków mieszkalnych lub jako odrębne budynki 
usługowe; 

5) dopuszcza się realizację dróg wewnętrznych o szerokości min. 5,0 m. 

§ 4. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej, oznaczonego na rysunku 
planu symbolem MN/U, ustala się: 

1) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) lokalizację zabudowy usługowej; 

3) dopuszcza się lokalizację tylko usług nieuciążliwych, w szczególności usług handlu, gastronomii i innych 
bezpośrednio związanych z obsługą terenów mieszkaniowych; 

4) adaptuje się w planie istniejącą zabudowę w skład, której wchodzi budynek mieszkalny i budynki 
gospodarcze o wartościach zabytkowych; 

5) dla budynków o których mowa w pkt. 4) dopuszcza się zmianę funkcji, przebudowy, remonty, rozbudowy 
i nadbudowy. 

§ 5. Na obszarze objętym planem dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej i realizację 
obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej służących obsłudze terenu oraz dróg wewnętrznych. 

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

§ 6. 1. Przy realizacji nowo projektowanych budynków należy uwzględnić: 

1) nieprzekraczalną linię zabudowy; 
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2) zapewnienie obsługi komunikacyjnej obszaru, poprzez dostęp do istniejących i projektowanych dróg; 

3) lokalizację zabudowy w odniesieniu do granic działki i zabudowy sąsiedniej z uwzględnieniem 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie. 

2. Ustala się zakaz stosowania ogrodzeń o wysokości większej niż 1,8 m. 

3. Zakazuje się stosowania ogrodzeń pełnych i wykonanych z prefabrykowanych elementów żelbetowych. 

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

§ 7. 1. Do nowych nasadzeń zieleni na terenie objętym planem należy używać gatunki drzew i krzewów 
najlepiej przystosowanych do warunków lokalnych, z udziałem gatunków zimozielonych. 

2. Masy ziemne, w szczególności wierzchnie, najbardziej żyzne warstwy gleby, przemieszczane w trakcie 
prowadzonych prac budowlanych, należy w pierwszej kolejności zagospodarować w granicach działki, a w 
sytuacji, gdy nie będą mogły być w ten sposób wykorzystane, traktować jako odpad zagospodarowując zgodnie 
z wojewódzkim planem gospodarki odpadami. 

3. Ustala się zakaz lokalizowania inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko z wyjątkiem 
infrastruktury technicznej, do której należy zaliczyć drogi i sieci. 

4. Zakazuje się odprowadzania zanieczyszczeń, szczególnie substancji biogennych, organicznych 
i toksycznych do gruntu. 

5. Gromadzenie i zagospodarowywanie odpadów musi być prowadzone w sposób zgodny z wojewódzkim 
planem gospodarki odpadami oraz przepisami odrębnymi, w tym ustawą o odpadach. 

6. Ustala się nakaz segregacji odpadów. 

7. Z zakresu ochrony przed hałasem na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy 
usługowej – MW/U oraz terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej – MN/U 
obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych, zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. 

8. Zagospodarowanie terenu objętego planem musi uwzględniać jego położenie w obszarze o znacznych 
zasobach wód podziemnych w obrębie piętra czwartorzędowego „Zbiornik Wschowa” – Główny Zbiornik Wód 
Podziemnych nr 306, objętego reżimem wysokiej ochrony i być zgodne z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami, w szczególności w zakresie prowadzenia właściwej gospodarki wodno – ściekowej. 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

§ 8. 1. Obszar objęty planem jest położony w otoczeniu zabytku – zespołu architektoniczno – 
urbanistycznego miasta Wschowa wpisanego do rejestru zabytków nr 694/134 i 1295/2181/A i znajduje się 
w strefie „K” krajobrazowej ochrony konserwatorskiej podlegającej ochronie na podstawie ustawy o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami. 

2. Na terenie objętym planem znajduje się budynek mieszkalny oraz budynki gospodarcze o wartościach 
zabytkowych. 

3. W przypadku przebudowy, remontów, rozbudowy lub nadbudowy obiektów o których mowa w ust.2 
ustala się obowiązek zachowania pokrycia dachów z dachówki ceramicznej typu karpiówka oraz 
w maksymalnym stopniu ceglanych elewacji. 

4. W przypadku stwierdzenia występowania śladów stanowisk archeologicznych podczas prowadzenia prac 
ziemnych należy niezwłocznie powiadomić właściwego konserwatora zabytków, który określi warunki 
prowadzenia inwestycji. 

5. Zakaz realizacji inwestycji o negatywnym wpływie na chronione walory widokowe zabytkowego 
zespołu staromiejskiego miasta Wschowa. 

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 

§ 9. 1. Na obszarze objętym planem dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury, urządzeń 
technicznych oraz zieleni, pod warunkiem nie kolidowania z układem komunikacyjnym oraz sieciami 
infrastruktury technicznej. 
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2. Ustala się zakaz realizacji wolnostojących urządzeń reklamowych trwale lub nietrwale związanych 
z gruntem. 

3. Realizację reklam dopuszcza się na elewacjach budynków, usytuowanych na parterze budynku, w liczbie 
max. 1 reklama dla 1 punktu usługowego zlokalizowanego w danym budynku. 

4. Dopuszcza się lokalizację tablic informacyjnych związanych z miejskim systemem informacji 
przestrzennej. 

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy 

§ 10. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej, oznaczonego na rysunku planu 
symbolem MW/U ustala się: 

1) lokalizacja zabudowy z uwzględnieniem nieprzekraczalnych linii zabudowy, określonych na rysunku 
planu; 

2) od sieci infrastruktury technicznej ustala się zachowanie nieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie 
z przepisami odrębnymi; 

3) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki - min. 0,05, max. 0,6 dla zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej; 

4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 20 % powierzchni działki budowlanej dla zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej; 

5) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – min. 0,07, max. 0,5 dla zabudowy 
usługowej; 

6) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 20 % powierzchni działki budowlanej dla zabudowy 
usługowej; 

7) dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej ukształtowanie dachów jako dwu,- lub 
wielospadowe, o symetrycznym spadku dla wszystkich połaci, i kącie ich nachylenia od 20° do 40°; 

8) wysokość budynków dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej od II do V kondygnacji nadziemnych 
w tym poddasze użytkowe, z zakazem realizacji budynków o wysokości powyżej 18,0 m; 

9) wysokość budynków dla zabudowy usługowej do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
użytkowe z zakazem realizacji budynków o wysokości powyżej 8,0 m; 

10) w przypadku realizacji zabudowy mieszkaniowej garaże wbudowane w budynek mieszkalny; 

11) ustala się obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych w ramach własnej posesji, z uwzględnieniem 
potrzeb osób niepełnosprawnych. 

§ 11. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej, oznaczonego na rysunku 
planu symbolem MN/U ustala się: 

1) wysokość budynków mieszkalnych i usługowych – do II kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
użytkowe; 

2) zakaz realizacji budynków o wysokości powyżej 8,0 m w kalenicy dachu; 

3) dopuszcza się realizację wolnostojących budynków garażowych i gospodarczych; 

4) wysokość wolnostojących budynków gospodarczo-garażowych – I kondygnacja, max. wysokość kalenicy 
dachu do 7,0 m; 

5) dla budynków mieszkalnych i gospodarczo-garażowych rozwiązanie dachów jako dwu,- lub wielospadowe, 
symetryczne, kryte dachówką ceramiczną w kolorze grafitowym, ceglanym lub brązowym i nachyleniu 
połaci dachowych od 300do 400; 

6) dla budynków usługowych i związanych z nimi budynkami gospodarczo-garażowymi rozwiązanie dachów 
jako dwu,- lub wielospadowe, symetryczne, kryte dachówką ceramiczną w kolorze grafitowym, ceglanym 
lub brązowym i nachyleniu połaci dachowych od 200do 400, 

8) poziom parteru budynków nie wyższy niż 0,8 m od poziomu terenu; 

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 4 – Poz. 1515



9) stosowanie ogrodzeń ażurowych, z zakazem realizacji ogrodzeń z prefabrykatów żelbetowych; 

10) dopuszcza się realizację budynków garażowych, bezpośrednio w granicy działki, zgodnie 
z obowiązującymi warunkami technicznymi. 

11) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 35 % powierzchni działki; 

12) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – min. 0,09, max.0,6. 

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 

§ 12. Nie określa się granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie 
z uwagi na brak takich terenów lub obiektów na obszarze objętym planem. 

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym 

§ 13. 1. Na obszarze objętym planem dopuszcza się podział terenu na działki budowlane, pod warunkiem 
zachowania minimalnej powierzchni działki: 

a) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - 2000 m2, 

b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 850 m2, 

c) dla zabudowy usługowej – 700 m2, 

2. Ustala się minimalną szerokość frontu działki – 20,0 m. 

3. Każda działka budowlana musi mieć bezpośredni wjazd z istniejących lub projektowanych dróg. 

4. Granice nowo wydzielanych działek muszą być usytuowane pod kątem prostym w stosunku do pasa 
drogowego, z dopuszczeniem tolerancji +/- 20 %. 

5. Na obszarze objętym planem dopuszcza się możliwość scalania działek, gdy istniejąca powierzchnia 
działki według granic własności, jej kształt lub dostęp do drogi i infrastruktury, uniemożliwia jej wykorzystanie 
dla określonych w planie celów i zadań. 

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy 

§ 14. Nie ustala się ze względu na brak występowania na obszarze planu. 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

§ 15. 1. W zakresie kształtowania dróg ustala się: 

1) obsługę komunikacyjną obszaru poprzez ul. Pustą, Zacisze, publiczny ciąg pieszo - jezdny oraz układ dróg 
wewnętrznych; 

2) w przypadku realizacji nowoprojektowanej drogi publicznej lokalnej dopuszcza się obsługę komunikacyjną 
terenu od drogi publicznej lokalnej; 

3) powiązania z zewnętrznym układem drogowym zgodnie z przepisami odrębnymi. 

2. W zakresie kształtowania sieci infrastruktury technicznej ustala się: 

1) ustala się powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do 
sieci zgodnie z przepisami odrębnymi; 

2) budowę sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych w planach rozwoju sieci; 

3) nakaz prowadzenia sieci infrastruktury technicznej oraz przyłączy jako sieci podziemnych; 

4) podłączenie budynków do sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych w przepisach 
odrębnych. 

3. W zakresie kształtowania sieci wodociągowej ustala się dostawę wody z istniejącej i projektowanej sieci 
wodociągowej na warunkach określonych przez właściciela sieci, z zapewnieniem bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego oraz w oparciu o przepisy odrębne. 
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4. W zakresie kształtowania sieci kanalizacji sanitarnej ustala się: odprowadzanie ścieków komunalnych do 
oczyszczalni ścieków poprzez istniejącą i projektowaną sieć kanalizacji, na warunkach określonych przez 
właściciela sieci oraz w oparciu o przepisy odrębne. 

5. Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej lub zagospodarowanie 
w granicach nieruchomości, stosując rozwiązania indywidualne, bez naruszania interesu osób trzecich. 

6. W zakresie kształtowania sieci infrastruktury elektroenergetycznej ustala się: 

1) zasilanie w energię elektryczną odbywać się będzie z istniejącej i projektowanej sieci 
elektroenergetycznej; 

2) zezwala się w trakcie realizacji planu na całym obszarze opracowania, lokalizację zadań dla realizacji 
inwestycji celu publicznego, i wydzielanie terenu dla ich potrzeb w rozumieniu ustawy o gospodarce 
nieruchomościami i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

3) na terenie gdzie wystąpi zwiększone zapotrzebowanie w zakresie zasilania w energię elektryczną, 
a zasilanie z istniejącej sieci nie będzie możliwe, dopuszcza się budowę sieci zasilających średniego 
napięcia oraz niskiego napięcia odpowiednio do zbilansowanych potrzeb, i zgodnie z warunkami wydanymi 
przez przedsiębiorstwo energetyczne; 

4) określenie ostatecznej rozbudowy sieci będzie możliwe po określeniu zapotrzebowania na moc; 

5) dopuszcza się przebudowę sieci elektroenergetycznej z kolidującym planowanym zagospodarowaniem 
terenu; sposób i warunki przebudowy sieci określi zarządca sieci; 

6) dla usytuowania urządzeń elektroenergetycznych nie jest wymagane zachowanie linii zabudowy. 

7. W zakresie kształtowania innych sieci infrastruktury technicznej dopuszcza się: 

1) zaopatrzenie obszaru planu w gaz poprzez budowę sieci gazowej; 

2) budowę sieci teletechnicznych w formie kablowych linii. 

8. Zaopatrzenie w ciepło: 

1) realizacja źródeł ciepła na paliwo gazowe, płynne lub paliwa stałe w tym drewno i biomasa oraz 
wykorzystanie energii elektrycznej i odnawialnych źródeł ciepła do celów grzewczych; 

2) stosowanie urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń. 

9. Gospodarka odpadami: 

1) ustala się obowiązek gromadzenia odpadów komunalnych z posesji w wydzielonych miejscach w sposób 
zgodny z wojewódzkim planem gospodarki odpadami oraz przepisami odrębnymi; 

2) ustala się obowiązek prowadzenia segregacji odpadów. 

10. Należy zapewnić odpowiednią liczbę miejsc do parkowania realizowanych w ramach własnej posesji: 

1) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – min. 1 stanowisko na 1 mieszkanie; 

2) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – min. 1 stanowisko na 1 budynek mieszkalny; 

3) dla zabudowy usługowej – min. 2 stanowiska na każde 100 m2 powierzchni użytkowej. 

Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania trenów 

§ 16. Nie określa się terenów wymagających ustalenia sposobu i terminu ich tymczasowego 
zagospodarowania, urządzenia i użytkowania. 

Rozdział 3.
Przepisy końcowe 

§ 17. Dla terenu objętego planem ustala się 25 % stawkę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
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§ 18. Traci moc uchwała Nr XX/166/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 14 lutego 2008 roku 
w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów 
funkcjonalnie z nim związanych (Dz.Urz.Woj.Lub. Nr 25,poz.573), na obszarze i w zakresie objętym 
niniejszym planem. 

§ 19. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa. 

§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Franciszek Baśczyn
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 Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXI/217/12
Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 31 maja 2012r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z 
nim związanych – D – 54 – MU.

Przedmiotowy projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych – D – 54 - MU został wyłożony 
do publicznego wglądu w terminie od 26 marca 2012 r. do 16 kwietnia 2012 r. Zgodnie z 
ustawą               z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu    i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) uwagi były przyjmowane do dnia  30 kwietnia 2012 r.

W ustawowym terminie, wniesiono 1 uwagę, która została przez Burmistrza 
rozpatrzona pozytywnie,  w związku z czym Rada Miejska we Wschowie nie podejmuje 
rozstrzygnięcia                   o sposobie rozpatrzenia wniesionych uwag, o których mowa w art. 
11, pkt 12 w/w ustawy.

Uwaga złożona przez: Globiss Poland Sp. z o.o. ul. Marcinkowskiego 11/4, 64-100 Leszno 
o treści: „W § 15 ust. 10 pkt. Proszę o zmianę wskaźnika przeliczenia miejsc parkingowych 
dla zabudowy usługowej z min. 3 stanowisk na każde 100 m2  powierzchni użytkowej na 2 
stanowiska na każde  100 m2 powierzchni użytkowej”.
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Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXI/217/12
Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 31 maja 2012r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania do zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów 
funkcjonalnie z nim związanych – D – 54 – MU.

§ 1. Na podstawie art. 20. ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu                          
i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80, poz. 717 z z późn. zm) Rada Miejska we 
Wschowie określa następujący sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej należących do zadań własnych Gminy oraz zasad ich finansowania 

§ 2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służącej zaspokojeniu zbiorowych 
potrzeb stanowią zadania własne gminy

§ 3. 1. Sposób realizacji, zapisanych w planie inwestycji należących do zadań 
własnych gminy

1) realizacja w oparciu o obowiązujące przepisy w tym Prawo zamówień publicznych,
2) w oparciu o inne przepisy branżowe, np. prawo energetyczne.
3) terminy realizacji poszczególnych zadań – etapowane,
4) pozostałe inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej w granicach planu, nie 
należące do zadań własnych gminy, będą finansowane ze środków własnych 
inwestorów, na zasadach określonych przepisami odrębnymi.
2. Realizacja inwestycji musi być zgodna z obowiązującymi przepisami i normami.
3.Realizację sieci uzbrojenia technicznego w zakresie sieci wodociągowej, 

kanalizacyjnej, energetycznej i gazowej będą prowadzić właściwej przedsiębiorstwa, zgodnie 
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz na podstawie 
przepisów odrębnych.

4. Zadania w zakresie gospodarki odpadami realizowane będą zgodnie  z planem 
gospodarki odpadami, na podstawie przepisów odrębnych oraz  ustaleniami miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego.

5. Sposób realizacji inwestycji może ulec modyfikacji wraz z dokonującym się 
postępem techniczno-technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najlepszej dostępnej 
techniki.

§ 4. 1. Finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej należącej do 
zadań własnych gminy, podlega przepisom ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

2. Możliwe zasady finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, zgodnie z przepisami o 
finansach publicznych:

1) z budżetu gminy zgodnie z uchwałą budżetową,
2) współfinansowanie środkami zewnętrznymi, poprzez budżet gminy – w 
ramach, m.in.
a) dotacji unijnych,
b) dotacji samorządu województwa,
c) dotacji i pożyczek z funduszy celowych,
d) z kredytów i pożyczek bankowych,
e) z udziału inwestorów zewnętrznych na podstawie odrębnych porozumień,
f) innych środków zewnętrznych.
3. Inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii 

elektrycznej lub ciepła realizowane będą w sposób określony w art. 7 ustawy z dnia 10 
kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z  2006 r.  Nr 89, poz. 625 z 
późn. zm.) i nie będą obciążały budżetu  gminy.
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