
 

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/381/14 

RADY MIEJSKIEJ ZBĄSZYNIA 

z dnia 31 marca 2014 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obszarze części 

wsi Nądnia i Strzyżewo 

Na podstawie art. 20 ust. 1, ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. 

Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), Rada Miejska Zbąszynia uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Stwierdza się, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy i miasta Zbąszyń, zatwierdzonego uchwałą Nr XXI/137/2001 Rady Gminy i Miasta 

w Zbąszyniu z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Zbąszyń, wraz ze zmianami - wyrys ze studium na rysunku 

planu. 

2. Uchwala się „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obszarze części 

wsi Nądnia i Strzyżewo”, zwany dalej planem. 

§ 2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w § 1, składa się z ustaleń 

będących treścią niniejszej uchwały oraz: 

1) rysunku planu, w skali 1:2000, będącego załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 

2) rozstrzygnięcia Rady Miejskiej Zbąszynia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, 

będącego załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały; 

3) rozstrzygnięcia Rady Miejskiej Zbąszynia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie 

z przepisami o finansach publicznych, będącego załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 

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

1) terenie – należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, 

wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi; 

2) reklamie – należy przez to rozumieć nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie 

wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, nie będący szyldem, tablicą informacyjną lub znakiem 

w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach drogowych; 

3) szyldzie – należy przez to rozumieć oznaczenie jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy, ich siedzib 

lub miejsc wykonywania działalności; 

4) tablicy informacyjnej – należy przez to rozumieć element systemu informacji gminnej, turystycznej, 

przyrodniczej lub edukacji ekologicznej oraz tablicę z oznaczeniem sieci infrastruktury technicznej; 
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5) kanale technologicznym – należy przez to rozumieć ciąg osłonowych elementów obudowy, studni 

kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służący umieszczeniu podziemnych urządzeń infrastruktury 

technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, w szczególności 

linii telekomunikacyjnych; 

6) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw z aktami wykonawczymi oraz 

ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych; 

7) przepisach szczególnych – należy przez to rozumieć obowiązujące normy branżowe. 

§ 4. Granice obszaru objętego planem przedstawiono na rysunku planu, o którym mowa w §2, i stanowią 

one granice uchwalenia planu. 

§ 5. W zakresie przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub 

różnych zasadach zagospodarowania ustala się: 

1) tereny rolnicze, oznaczone na rysunku planu symbolami od 1R do 28R; 

2) lasy, oznaczone na rysunku planu symbolami od 1ZL do 8ZL; 

3) tereny wód powierzchniowych śródlądowych, oznaczone na rysunku planu symbolami od 1WS do 

13WS; 

4) tereny dróg publicznych klasy głównej, oznaczone na rysunku planu symbolami od 1KDG do 4KDG; 

5) tereny dróg publicznych klasy zbiorczej, oznaczone na rysunku planu symbolami od 1KDZ do 3KDZ; 

6) tereny dróg publicznych klasy lokalnej, oznaczone na rysunku planu symbolami od 1KDL do 4KDL; 

7) tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, oznaczone na rysunku planu symbolami od 1KDD do 

11KDD. 

§ 6. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się: 

1) zakaz budowy ogrodzeń na terenach dróg; 

2) zakaz lokalizacji reklam w liniach rozgraniczających dróg; 

3) możliwość sytuowania obiektów małej architektury, szyldów, reklam i tablic informacyjnych. 

§ 7. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się: 

1) zakaz przekształcania naturalnego ukształtowania terenu, za wyjątkiem lokalizacji infrastrukturalnych 

inwestycji celu publicznego; 

2) zakaz wydobywania kopalin; 

3) nakaz ochrony powierzchni ziemi i gleby przed zanieczyszczeniami, a w przypadku ich 

zanieczyszczenia, rekultywację przy uwzględnieniu zapisów planu i zgodnie z przepisami odrębnymi; 

4) nakaz ochrony walorów krajobrazowych lasu; 

5) nakaz utrzymania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

6) nakaz podczyszczenia wód opadowych i roztopowych pochodzących z zanieczyszczonej powierzchni 

dróg publicznych, przed wprowadzeniem do wód lub ziemi, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

7) nakaz zagospodarowania mas ziemnych pochodzących z wykopów na terenie inwestycji lub zgodnie 

z przepisami odrębnymi; 

8) dopuszczenie lokalizacji ogrodzeń związanych z prowadzoną gospodarką leśną i planem urządzania lasu, 

9) w przypadku wystąpienia kolizji planowanej infrastruktury transportowej z naturalnymi torami migracji 

zwierząt nakaz lokalizacji przejść dla zwierząt. 

§ 8. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

nie ustala się: 

1) nakaz wykonania, na etapie przygotowania projektu, archeologicznych badań rozpoznawczo-

powierzchniowych określających ilość stanowisk archeologicznych i rodzaj form ich ochrony; 
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2) nakaz przeprowadzenia, przed przystąpieniem do realizacji inwestycji, archeologicznych badań 

ratowniczo-wykopaliskowych na wytypowanych stanowiskach archeologicznych; 

3) nakaz wykonania, na etapie odhumusowania terenu pomiędzy znanymi stanowiskami archeologicznymi, 

badań archeologicznych w formie stałego nadzoru, a w uzasadnionym przypadku ratowniczych badań 

wykopaliskowych; 

4) nakaz uzyskania pozwolenie właściwego konserwatora zabytków na wszystkie badania archeologiczne. 

§ 9. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych dopuszcza się 

wprowadzenie nasadzeń drzew i krzewów oraz zieleni niskiej na wolnych od utwardzenia powierzchniach 

terenów dróg, z zachowaniem przepisów odrębnych. 

§ 10. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalna i minimalna 

intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni 

działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do 

powierzchni działki budowlanej, maksymalna wysokość zabudowy, minimalna liczba miejsc do parkowania 

i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów: 

1. Dla terenów dróg publicznych 1KDG, 2KDG, 3KDG, 4KDG, 1KDZ. 2KDZ, 3KDZ, 1KDL, 2KDL, 

3KDL, 4KDL, 1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD, 5KDD, 6KDD, 7KDD, 8KDD, 9KDD, 10KDD i 11KDD, ustala 

się: 

1) szerokość dróg w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu; 

2) zakaz lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów na terenach 1KDG, 2KDG, 3KDG, 4KDG, 

1KDZ. 2KDZ, 3KDZ, 1KDL, 2KDL, 3KDL, 4KDL; 

3) nakaz uwzględnienia wymagań technicznych i zasad wynikających z lokalizacji istniejących urządzeń 

infrastruktury technicznej; 

4) dopuszczenie lokalizacji obiektów inżynierskich, urządzeń oraz instalacji stanowiących całość 

techniczno-użytkową drogi; 

5) dopuszczenie lokalizacji chodników i ścieżek rowerowych lub ciągu pieszo-rowerowego; 

6) dopuszczenie lokalizacji zjazdów, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

7) dopuszczenie lokalizacji skrzyżowań typu rondo; 

8) dopuszczenie lokalizacji zieleni przydrożnej; 

9) dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

10) dopuszczenie zastosowania środków ochrony przed hałasem w postaci np. barier akustycznych, zieleni 

izolacyjnej, rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych i funkcjonalnych poszczególnych obiektów i terenów. 

2. Dla terenów wód powierzchniowych śródlądowych, oznaczonych symbolami 1WS, 2WS, 3WS, 4WS, 

5WS, 6WS, 7WS, 8W, 9WS, 10WS, 11WS, 12WS i 13WS ustala się: 

1) nakaz zachowania istniejących cieków wodnych; 

2) dopuszczenie ich częściowego lub całkowitego przebudowania, przekrycia lub skanalizowania, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami odrębnymi oraz zgodnie z ustaleniami §13 pkt 2 ppkt a); 

3) dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

3. Dla lasów, oznaczonych symbolami 1ZL, 2ZL, 3ZL, 4ZL, 5ZL, 6ZL, 7ZL, 8ZL, ustala się: 

1) zakaz wznoszenia budynków oraz obiektów budowlanych z zastrzeżeniem pkt 4); 

2) nakaz zachowania dotychczasowego sposobu zagospodarowania istniejących obszarów leśnych; 

3) nakaz prowadzenia gospodarki leśnej zgodnie z planem urządzenia lasu; 

4) dopuszczenie realizacji budowli i urządzeń takich jak: 

a) drogi techniczne dla służb leśnych, 

b) dukty leśne przeznaczone dla ruchu pieszego i rowerowego oraz rekreacyjnej jazdy konnej, 
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c) sieci i obiekty infrastruktury technicznej, 

d) obiekty małej architektury, w tym służące rekreacji lub utrzymaniu porządku przy duktach leśnych 

przeznaczonych dla ruchu pieszego, rowerowego i konnego. 

4. Dla terenów rolniczych, oznaczonych symbolami 1R, 2R, 3R, 4R, 5R, 6R, 7R, 8R, 9R, 10R, 11R, 12R, 

13R, 14R, 15R, 16R, 17R, 18R, 19R, 20R, 21R, 22R, 23R, 24R, 25R, 26R, 27R, 28R, ustala się: 

1) zakaz wznoszenia budynków oraz obiektów budowlanych z zastrzeżeniem pkt 6); 

2) zakaz innego niż rolny sposobu użytkowania; 

3) nakaz przeznaczenia terenu pod uprawy rolnicze, ogrodnicze i sadownicze; 

4) zachowanie istniejących i lokalizację nowych zadrzewień śródpolnych, o charakterze krajobrazowym 

i wiatrochronnym, w szczególności wzdłuż istniejących i projektowanych dróg; 

5) dostęp dla samochodów oraz pojazdów i maszyn rolniczych do dróg publicznych, zgodnie z przepisami 

odrębnymi; 

6) dopuszczenie lokalizacji sieci infrastruktury technicznej, ścieżek rowerowych i szlaków pieszych oraz 

dojść i dojazdów. 

§ 11. W zakresie granic i sposobów 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, ustala się czasowe objęcie 

przedmiotowego terenu, koncesją na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego: 

„Świebodzin – Wolsztyn” nr 24/95/p z dnia 03.08.1995 r. – ważną do dnia 31.12.2012 r., z możliwością jej 

przedłużenia oraz realizacji inwestycji przewidzianych w granicach obszaru objętego planem, w czasie 

ważności koncesji. 

§ 12. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem 

nie podejmuje się ustaleń. 

§ 13. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, 

w tym zakazu zabudowy: 

1) zakazuje się: 

a) realizacji obiektów budowlanych i budowli nie związanych z podstawową funkcją terenu; 

b) realizacji obiektów budowlanych przeznaczonych na stały pobyt ludzi w pasach technicznych od linii 

elektroenergetycznych oraz pasie technicznym od gazociągu z możliwością odstępstwa od tego zakazu na 

warunkach określonych przez właściciela linii i sieci; 

c) tworzenia hałd i nasypów w pasach technicznych; 

d) sadzenia roślinności wysokiej pod liniami elektroenergetycznymi; 

2) nakazuje się: 

a) zachowanie drożności cieków wodnych oraz urządzeń melioracji szczegółowej, z możliwością ich 

przebudowy, na warunkach uzyskanych od właściwego zarządcy cieku, sieci i urządzeń; 

b) uzgadnianie lokalizacji wszelkich obiektów w pasach technicznych z właścicielem linii 

elektroenergetycznej oraz sieci gazowej, który określi warunki lokalizacji obiektów budowlanych; 

c) uzgadnianie lokalizacji budowli zawierających materiały niebezpieczne pożarowo w bezpośrednim 

sąsiedztwie pasa technicznego z właścicielem linii elektroenergetycznej; 

3) ustala się możliwość eksploatacji, modernizacji, przebudowy i likwidacji istniejącej sieci i urządzeń 

infrastruktury technicznej; 

4) ustala się przeprowadzenie badań geotechnicznych w granicach obszaru objętego planem w zakresie 

nośności gruntów oraz występowania wód gruntowych i ich agresywności; 

5) tereny kolejowe, posiadające status terenów zamkniętych, oznaczone na rysunku planu symbolami 1TZ 

i 2TZ, nie są objęte ustaleniami niniejszego planu, zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
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6) dopuszcza się realizację wiaduktu drogowego w ciągu drogi publicznej klasy głównej 1KDG i 2KDG, 

nad terenem kolejowym 1TZ, posiadającym status terenu zamkniętego, w uzgodnieniu z właściwymi organami 

i instytucjami oraz zgodnie z przepisami odrębnymi. 

§ 14. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej ustala się: 

1) zachowanie ciągłości powiązań przestrzennych i funkcjonalnych jezdni, pieszo-jezdni, chodników 

i ścieżek rowerowych z istniejącym i projektowanym układem sieci drogowo-ulicznej; 

2) zakaz lokalizacji urządzeń i obiektów przesłaniających i utrudniających ruch pieszych, rowerzystów 

i pojazdów samochodowych; 

3) na terenach komunikacji stosowanie organizacji ruchu i rozwiązań umożliwiających sprawne i najmniej 

kolizyjne poruszanie się wszystkich uczestników ruchu; 

4) uwzględnienie wymagań technicznych wynikających z oświetlenia terenów komunikacji oraz lokalizacji 

istniejących i planowanych urządzeń infrastruktury technicznej; 

5) dopuszczenie realizacji kanałów technologicznych w liniach rozgraniczających dróg, zgodnie 

z przepisami odrębnymi. 

§ 15. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury 

technicznej: 

1) dopuszczenie budowy, przebudowy i rozbudowy istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; 

2) zachowanie ciągłości powiązań sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz 

zapewnienie dostępu do sieci zgodnie z przepisami odrębnymi; 

3) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni dróg poprzez zastosowanie urządzeń 

odwadniających oraz odprowadzających wodę, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

4) zakaz lokalizacji nowych napowietrznych linii elektroenergetycznych. 

§ 16. Nie ustala się sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania 

terenów. 

§ 17. Ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości 

nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

w wysokości: 

- tereny 1KDG, 2KDG, 3KDG, 4KDG, 1KDZ. 2KDZ, 3KDZ, 1KDL, 2KDL, 3KDL, 4KDL, 1KDD, 

2KDD, 3KDD, 4KDD, 5KDD, 6KDD, 7KDD, 8KDD, 9KDD, 10KDD i 11KDD – 0,01%; 

- tereny 1WS, 2WS, 3WS, 4WS, 5WS, 6WS, 7WS, 8W, 9WS, 10WS, 11WS, 12WS i 13WS – 0,01%; 

- tereny 1ZL, 2ZL, 3ZL, 4ZL, 5ZL, 6ZL, 7ZL, 8ZL – 0,01%; 

- tereny 1R, 2R, 3R, 4R, 5R, 6R, 7R, 8R, 9R, 10R, 11R, 12R, 13R, 14R, 15R, 16R, 17R, 18R, 19R, 20R, 

21R, 22R, 23R, 24R, 25R, 26R, 27R, 28R – 0,01%. 

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zbąszynia. 

§ 19. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego 

 

 

Przewodniczący Rady  

(-) Marek Furman
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