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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 
2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 
2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, 
poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,Nr 223, 
poz. 1458 z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz. 
1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146), 
w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717, z 2004 r. Nr 6, 
poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 
954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, 
Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 
201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 
24, poz. 124) uchwala, co następuje:

RozdziaE I
Przepisy wstępne

§1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Zbąszy-
nia oraz czę[ci wsi Perzyny i Nowy Dwór, uchwalo-
nego uchwaEą Nr XXXIV/275/06 z dnia 7 kwietnia 
2006 r., w obszarze dziaEki nr ewidencyjny 1170/5 
w Zbąszyniu, zwaną dalej miejscowym planem, po 
stwierdzeniu jej zgodno[ci z ustaleniami studium 
uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy i miasta ZbąszyG, uchwalonym 
uchwaEą Nr XXI/137/2001 Rady Gminy i Miasta w 
Zbąszyniu z dnia 27 lutego 2001 r. ze zmianami.

2. Granice obszaru objętego miejscowym planem 
okre[la czę[ć graficzna.

3. Rozstrzyga się o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu miejscowego planu zgodnie z zaEączni-
kiem nr 2.

4. Rozstrzyga się o sposobie realizacji, zapisa-
nych w miejscowym planie, inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które nalerą do zadaG 
wEasnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych ｠ jak 
w zaEączniku nr 3.

§2. Integralnymi czę[ciami uchwaEy są:
1) zaEącznik nr 1 ｠ czę[ć graficzna, opracowana 

na mapie w skali 1:500, zwana dalej rysunkiem 

miejscowego planu;
2) zaEącznik nr 2 ｠ Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej 

w Zbąszyniu o sposobie rozpatrzenia uwag do pro-
jektu miejscowego planu;

3) zaEącznik nr 3 ｠ Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej 
w Zbąszyniu o sposobie realizacji, zapisanych w 
miejscowym planie, inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które nalerą do zadaG wEasnych 
gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z 
przepisami o finansach publicznych.

§3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) ｧnieuciąrliwej dziaEalno[ci usEugowejｦ ｠ nalery 

przez to rozumieć dziaEalno[ć, która nie powoduje 
przekroczenia standardów jako[ci [rodowiska okre-
[lonych w przepisach odrębnych poza teren, do któ-
rego inwestor posiada tytuE prawny;

2) ｧbudynkach pomocniczychｦ ｠ nalery przez to 
rozumieć budynki zawierające wyEącznie pomiesz-
czenia na wEasne cele przeznaczone do wykonywa-
nia czynno[ci związanych z zamieszkaniem; 

3) ｧnieprzekraczalnej linii zabudowyｦ ｠ nalery 
przez to rozumieć linię wyznaczającą najmniejszą 
dopuszczalną odlegEo[ć budynku od okre[lonych li-
nii rozgraniczających terenu;

4) ｧsieciach i urządzeniach infrastruktury tech-
nicznejｦ ｠ nalery przez to rozumieć wybudowane 
pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewody lub 
urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, ciepEow-
nicze, elektryczne, gazowe i telekomunikacyjne, z 
wyEączeniem stacji bazowych i anten telefonii ko-
mórkowej, w zakresie niezbędnym dla obsEugi bu-
dynków i innych obiektów budowlanych sytuowa-
nych na danym terenie.

RozdziaE II
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 

tereny o rórnym przeznaczeniu lub rórnych zasa-
dach zagospodarowania

§4. 1. Okre[la się następujące przeznaczenie te-
renów:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
i usEugowej, oznaczone symbolem MN,U;

2) tereny przej[cia pieszego i zieleni urządzonej, 
oznaczone symbolem KX,ZP.

2. Symbole graficzne przeznaczenia terenów oraz 
przebieg linii rozgraniczających tereny o rórnym 
przeznaczeniu lub rórnych zasadach zagospodaro-
wania okre[la rysunek miejscowego planu.
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RozdziaE III
Zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu przestrzen-

nego

§5. Zakazuje się wykonywania od strony terenów 
przej[cia pieszego i zieleni urządzonej KX,ZP ogro-
dzeG:

1) z prefabrykowanych przęseE betonowych lub 
relbetowych;

2) wyrszych nir 1,8 m.
2. Dopuszcza się stosowanie ogrodzeG murowa-

nych peEnych z cegEy klinkierowej, z cegEy liców-
ki lub tynkowanych, o ile zostaną one pokryte od 
strony przej[cia pieszego pnączami na przynajmniej 
30% powierzchni ogrodzenia.

3. Z zastrzereniem ust. 1, dopuszcza się lokalizo-
wanie budynków bezpo[rednio przy granicy z są-
siednią dziaEką budowlaną.

§6. Dopuszcza się umieszczanie szyldów, których 
formę nalery uzgodnić z wEa[ciwym wojewódzkim 
konserwatorem zabytków.

RozdziaE IV
Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajobra-

zu kulturowego

§7. 1. Wody opadowe i roztopowe w obszarze 
dziaEki budowlanej nalery odprowadzać do wód lub 
do ziemi w sposób nienaruszający naturalnego spEy-
wu wód i niezakEócający warunków gruntowo-wod-
nych na dziaEkach w jej otoczeniu. 

2. Zcieki w postaci wód opadowych i roztopo-
wych powstające na powierzchniach nieprzepusz-
czalnych nalery zagospodarować w sposób indywi-
dualny nie pogarszający stanu [rodowiska, zgodnie 
z przepisami odrębnymi w tym zakresie. 

§8. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej i usEugowej MN,U obowiązują dopuszczal-
ne poziomy haEasu okre[lone wskapnikami haEasu, 
zgodnie z przepisami odrębnymi, jak dla terenów 
mieszkaniowo-usEugowych.

§9. Nakazuje się:
1) zaopatrzenie obiektów w wodę z sieci wodo-

ciągowej, w tym do celów ga[niczych, zgodnie z 
przepisami odrębnymi w tym zakresie;

2) odprowadzanie [cieków bytowych do sieci ka-
nalizacji sanitarnej i dalej do gminnej oczyszczalni 
[cieków;

3) stosowanie do celów grzewczych energii elek-
trycznej, innych paliw niskoemisyjnych lub energii 
uzyskiwanej ze pródeE odnawialnych.

§10. 1. Ustala się gromadzenie segregowanych 
odpadów w przystosowanych do tego celu pojem-

nikach usytuowanych w wyznaczonych miejscach 
na terenie posesji i ich dalsze zagospodarowanie 
zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami i 
przepisami odrębnymi.

2. Nadmiar mas ziemnych usuwanych albo prze-
mieszczanych w związku z budową obiektów nale-
ry zagospodarowywać na miejscu pod warunkiem, 
re ich zastosowanie nie spowoduje przekroczeG 
wymaganych standardów jako[ci gleby i ziemi, o 
których mowa w przepisach odrębnych lub wywo-
zić w miejsce wskazane przez wEa[ciwą sEurbę ad-
ministracyjną.

RozdziaE V
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-

ków oraz dóbr kultury wspóEczesnej

§11. 1. Ochroną objęty jest ukEad urbanistyczno-
architektoniczny miasta Zbąszynia, wpisany do re-
jestru zabytków pod numerem 1371 decyzją z dnia 
12 stycznia 1981 r.

2. Obszar objęty miejscowym planem jest w ca-
Eo[ci poEorony w ukEadzie urbanistyczno-architekto-
nicznym, o którym mowa w ust. 1.

3. Inwestor winien uzgodnić zabudowę i zagospo-
darowanie terenu z wEa[ciwym wojewódzkim kon-
serwatorem zabytków.

4. Inwestor jest zobowiązany do prowadzenia ba-
daG archeologicznych podczas prac ziemnych przy 
realizacji inwestycji związanych z zabudowaniem i 
zagospodarowaniem terenu; przed otrzymaniem po-
zwolenia na budowę inwestor winien uzyskać po-
zwolenie wEa[ciwego wojewódzkiego konserwatora 
zabytków na prowadzenie badaG archeologicznych.

RozdziaE VI
Wymagania wynikające z potrzeb ksztaEtowania 

przestrzeni publicznych

§12. Nie okre[la się terenów wymagających 
wprowadzenia ustaleG wynikających z potrzeb 
ksztaEtowania przestrzeni publicznych, w rozumie-
niu przepisów ustawy.

RozdziaE VII
Parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudo-
wy, gabaryty obiektów i wskapniki intensywno[ci 

zabudowy

§13. 1. Okre[la się nieprzekraczalne linie zabudo-
wy, usytuowane w odlegEo[ci 5 m od linii rozgrani-
czających tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej i usEugowej MN,U.

2. Usytuowanie linii, o których mowa w ust. 1, 
okre[la rysunek miejscowego planu.
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§14. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej i usEugowej MN,U:

1) zakazuje się:
a) lokalizowania obiektów innych nir: budynki 

mieszkalne jednorodzinne, budynki mieszkalne jed-
norodzinne z lokalem urytkowym przeznaczonym 
na cele nieuciąrliwej dziaEalno[ci usEugowej, budyn-
ki pomocnicze i garare na samochody o no[no[ci do 
3,5 tony oraz obiekty maEej architektury,

b) sytuowania na dziaEce budowlanej czę[ci więcej 
nir jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
względnie czę[ci jednego budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z lokalem urytkowym oraz czę[ci 
jednego gararu, względnie czę[ci jednego budynku 
pomocniczego,

c) przeznaczania na cele lokalizowania budynków 
powierzchni większej nir 30% powierzchni dziaEki 
budowlanej, jednak nie więcej nir 50 m2 z jej po-
wierzchni oraz dodatkowo na cele nawierzchni 
utwardzonych nieprzepuszczających wód opado-
wych i roztopowych 10% powierzchni dziaEki bu-
dowlanej,

d) sytuowania budynków mieszkalnych jednoro-
dzinnych i mieszkalnych jednorodzinnych z loka-
lem urytkowym o wysoko[ci większej nir 10,5 m i 
większej nir 2 kondygnacje nadziemne, a budynków 
pomocniczych i garary ｠ wyrszych nir 7 m i więk-
szej nir 2 kondygnacje nadziemne;

2) nakazuje się:
a) przeznaczenie na cele terenu biologicznie czyn-

nego nie mniej nir 60% powierzchni dziaEki budow-
lanej,

b) zastosowanie w budynkach dachów dwu- lub 
wielospadowych o nachyleniu gEównych poEaci da-
chowych pod kątem zawartym pomiędzy 35º i 45º 
i gEównej kalenicy prostopadEej do przylegEego przej-
[cia pieszego,

c) zapewnienie miejsc postojowych w liczbie nie 
mniejszej nir 2 miejsca na jedno mieszkanie, w tym 
miejsca w gararach oraz dodatkowo 1 miejsce na 
karde 25 m2 powierzchni urytkowej lokalu urytko-
wego;

3) dopuszcza się:
a) lokalizowanie sieci i urządzeG infrastruktury 

technicznej w sposób nie powodujący kolizji z pla-
nowaną zabudową,

b) wykonywanie kondygnacji podziemnych,
4) obsEugę komunikacyjną zapewnić z przylegEych 

dróg, w tym docelowo ｠ planowanych na terenach 
przylegEych lub poprzez dziaEki budowlane, do któ-
rych doEączona zostanie dziaEka budowlana.

§15. Na terenach przej[cia pieszego i zieleni urzą-
dzonej KX,ZP:

1) zakazuje się:
a) lokalizowania obiektów innych nir sEurących 

komunikacji pieszej i rowerowej, obiektów maEej ar-
chitektury oraz sieci infrastruktury technicznej;

b) przeznaczania na cele lokalizowania obiektów 
powierzchni większej nir 90% powierzchni dziaEki 

budowlanej;
2) nakazuje się:
a) przeznaczenie na cele terenu biologicznie czyn-

nego nie mniej nir 10% powierzchni dziaEki budow-
lanej;

b) wykonywanie nawierzchni z kostki betonowej 
lub kamiennej;

c) stosowanie o[wietlenia typu parkowego;
3) wEączenie w zewnętrzny ukEad komunikacyjny 

w sposób dotychczasowy ｠ to jest poprzez dalszą 
czę[ć istniejącego przej[cia pieszego w ulicę 17 
Stycznia i planowaną drogę wewnętrzną, które są 
poEorone poza obszarem objętym miejscowym pla-
nem.

RozdziaE VIII
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a takre nararonych na niebezpieczeG-
stwo powodzi oraz zagroronych osuwaniem się 

mas ziemnych

§16. 1. Ochronie na zasadach okre[lonych w 
przepisach odrębnych podlega Obszar Chronionego 
Krajobrazu ｧPojezierze SEawskie, Pradolina Obry i 
Rynna ZbąszyGskaｦ.

2. Obszar objęty miejscowym planem jest poEo-
rony w caEo[ci w granicach Obszaru Chronionego 
Krajobrazu, o którym mowa w ust. 1. 

3. Lokalizowane przedsięwzięcia speEniać muszą 
wymogi ochrony okre[lone w przepisach odrębnych 
dla terenów poEoronych w granicach obszaru, o któ-
rym mowa w ust. 1.

RozdziaE IX
SzczegóEowe zasady i warunki scalania i podziaEu 

nieruchomo[ci objętych planem miejscowym

§17. Nie okre[la się terenów wymagających usta-
lenia szczegóEowych zasad i warunków scalania i 
podziaEu nieruchomo[ci w rozumieniu przepisów od-
rębnych.

RozdziaE X
Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich urytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy

§18. Nie okre[la się terenów wymagających usta-
lenia szczególnych warunków zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich urytkowaniu, w 
tym zakazu zabudowy.

RozdziaE XI
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mów komunikacji i infrastruktury technicznej
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§19. 1. Sieci infrastruktury technicznej nalery 
modernizować, rozbudowywać i budować na zasa-
dach okre[lonych w planach rozwoju sieci.

2. Sieci infrastruktury technicznej nalery prowa-
dzić jako sieci podziemne, uwzględniając ich stre-
fowanie na zasadach okre[lonych w przepisach od-
rębnych.

3. PodEączenia sieci wewnętrznych na dziaEce bu-
dowlanej do zewnętrznych sieci infrastruktury tech-
nicznej wykonywać nalery jako podEączenia pod-
ziemne.

4. PodEączenie budynków do sieci infrastruktury 
technicznej następować będzie na warunkach okre-
[lonych przez dysponenta sieci, na wniosek zainte-
resowanego podmiotu i umowy o przyEączenie do 
sieci.

RozdziaE XII
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-

nia, urządzania i urytkowania terenów

§20. Nie okre[la się terenów wymagających usta-
lenia sposobu i terminu tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i urytkowania.

RozdziaE XIII
Stawki procentowe, na podstawie których ustala 

się opEatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy

§21. Okre[la się stawki procentowe w wysoko[ci 
0%.

RozdziaE XIV
Przepisy koGcowe

§22. Wykonanie uchwaEy powierza się Burmi-
strzowi Zbąszynia.

§23. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 
od dnia ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) mgr StanisEaw Chlebowski
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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 ze zm.), Rada 
Miejska w Zbąszyniu, w oparciu o o[wiadczenie 
Burmistrza Zbąszynia w sprawie braku uwag do 
projektu zmiany miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego miasta Zbąszynia oraz czę[ci 
wsi Perzyny i Nowy Dwór, w obszarze dziaEki nr 
ewidencyjny 1170/5 w Zbąszyniu, wyEoronego do 
publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaEywania 
na [rodowisko, nie rozstrzyga o sposobie ich rozpa-
trzenia.

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 ze zm.), art. 7 
ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 
1591 ze zm.) i art. 216 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 
z 2009 r. Nr 157, poz. 1240), Rada Miejska w Zbą-
szyniu rozstrzyga, co następuje:

1. Sposób realizacji, zapisanych w miejscowym 
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-
nej nalerących do zadaG wEasnych gminy.

Do zadaG wEasnych Gminy nalery, zgodnie z usta-
wą o samorządzie gminnym, budowa dróg, sieci ka-
nalizacyjnej, sieci wodociągowej i o[wietlenia ulic. 
Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, o ile wyznaczaEby nowe tereny do 
zainwestowania, a takre okre[laE przebieg nowych 
dróg i infrastruktury technicznej, mogEoby spowo-
dować powstanie tego obowiązku na terenie obję-

tym planem. Jednocze[nie Gmina, z uwagi na ogra-
niczone [rodki budretowe, obowiązki te mogEaby 
rozEoryć w czasie.

Uchwalenie i realizacja zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Zbąszy-
nia oraz czę[ci wsi Perzyny i Nowy Dwór, w obsza-
rze dziaEki nr ewidencyjny 1170/5 w Zbąszyniu nie 
spowoduje kosztów po stronie gminy z uwagi na 
brak nowych dróg publicznych i dostępno[ć infra-
struktury technicznej w drogach publicznych poEo-
ronych w sąsiedztwie.

2. Finansowanie zapisanych w miejscowym pla-
nie wyrej wymienionych inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które nalerą do zadaG wEa-
snych gminy, podlega przepisom zawartym w art. 
216 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 
1240), przy czym limity wydatków budretowych na 
wieloletnie programy inwestycyjne są ujęte kardo-
razowo w budrecie gminy na dany rok.

ZaEącznik nr 2
do uchwaEy Nr XLIII/416/10
Rady Miejskiej w Zbąszyniu
z dnia 24 czerwca 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU

ZaEącznik nr 3
do uchwaEy Nr XLIII/416/10
Rady Miejskiej w Zbąszyniu
z dnia 24 czerwca 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE, INWESTYCJI Z 
ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF WDASNYCH GMINY, ORAZ 

ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH


