
Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 134 ｠ 14718 ｠ Poz. 2544, 2545

Na podstawie art. 22 ust.6 ustawy z dnia 27 
wrze[nia 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej (Dz.U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544 z 
pópn. zm.) zarządza się, co następuje:

§1. Tworzy się w na terenie gminy Mosina obwód 
gEosowania Nr 20, dla wyborców przebywających 
w dniu wyborów w Wielkopolskim Centrum Pulmo-
nologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zey-
landów, Szpital w Ludwikowie, 62-050 Mosina

§2. Ustala się siedzibę obwodowej Komisji Wybor-
czej Nr 20 w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii 
i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów, 
Szpital w Ludwikowie, 62-050 Mosina

§3. Wykonanie uchwaEy powierza się Burmistrzo-
wi Gminy Mosina,

§4. Zarządzenie wchodzi w rycie z dniem pod-
jęcia i podaje się do publicznej wiadomo[ci w spo-
sób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Mosina i 
podlega ogEoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego.

Wojewoda Wielkopolski
(-) Piotr Florek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 
l 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 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 
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), w związku z 
art. 20 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 
z 2003 r., 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, Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, 
poz. 1237, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) 
uchwala, co następuje:

§1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego terenu zabudowy- usEugowej na 
dziaEce o nr- ewid. 846 w Domnicy, gm. ZbąszyG.

§2. Miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego, o którym mowa w §1, są ustalenia bę-

dące tre[cią niniejszej uchwaEy.

§3. Integralną czę[cią planu są:
1) rysunek planu w skali 1:1000 - zaEącznik nr 1 

do niniejszej uchwaEy;
2) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Zbąszyniu o 

sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu - za-
Eącznik nr 2 do niniejszej uchwaEy;

3) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Zbąszyniu o 
sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które nalerą do 
zadaG wEasnych Gminy oraz zasady ich finansowa-
nia, zgodnie z przepisami o finansach publicznych 
- zaEącznik nr 3 do mniejszej uchwaEy.

DziaE I
Postanowienia ogólne

§4. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 
uchwaEy jest mowa o:

1) planie - nalery przez to rozumieć ustalenia pla-
nu, o których mowa w §2 uchwaEy, o ile z tre[ci 
przepisu nie wynika inaczej;

2) uchwale - nalery przez to rozumieć niniejszą 
uchwaEę Rady Miejskiej w Zbąszyniu, o ile z tre[ci 
przepisu nie wynika inaczej;

3) terenie - nalery przez to rozumieć obszar o 
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ZARZĄDZENIE Nr 179/10 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 7 maja 2010 r.

w sprawie utworzenia obwodu gEosowania w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. 
Eugenii i Janusza Zeylandów, Szpital w Ludwikowie, 62-050 Mosina
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UCHWADA Nr XXXVI/333/09 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNIU

z dnia 18 grudnia 2009 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usEugowej na dziaEce 
o nr ewid. 846 w Domnicy, gm. ZbąszyG
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okre[lonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, 
wyznaczony na rysunku planu liniami rozgranicza-
jącymi;

4) przeznaczeniu podstawowym - nalery przez to 
rozumieć takie przeznaczenie, które powinno prze-
warać na danym terenie;

5) funkcji uzupeEniającej - nalery przez to rozumieć 
funkcje, które uzupeEniają przeznaczenie podstawo-
we i nie powodują ich wzajemnej kolizyjno[ci, tzn. 
nie powoduj ą obnirenia jako[ci [rodowiska i stan-
dardów przestrzeni;

6) funkcji terenu - nalery przez to rozumieć syno-
nim przeznaczenia;

7) wskapniku zabudowy - nalery przez to rozu-
mieć stosunek powierzchni zabudowanej obiektami 
kubaturowymi do powierzchni terenu, wyrarony w 
procentach;

8) linii zabudowy - nalery przez to rozumieć linię 
w jakiej nalery sytuować zabudowę, wyznaczoną w 
okre[lonych planem odlegEo[ciach, mierzonych od 
dominujących [cian budynków do granic dziaEki z 
drogą lub innym elementem; obowiązek zachowania 
wyznaczonych planem linii zabudowy nie dotyczy 
takich elementów budynków jak: okapy, gzymsy, 
balkony, galerie, werandy, przedsionki, tarasy lub 
schody zewnętrzne, ponadto nieprzekraczalna linia 
zabudowy to linia okre[lająca najmniejszą odlegEo[ć 
w jakiej morna lokalizować zabudowę;

9) uciąrliwo[ci dla [rodowiska - nalery przez to 
rozumieć zjawiska fizyczne lub stany utrudniające 
rycie albo dokuczliwe dla otaczającego [rodowiska, 
a zwEaszcza haEas, wibracje, zanieczyszczenie po-
wietrza, gleby, wody i zanieczyszczenie odpadami.

§5. Uryte w planie okre[lenia i nazewnictwo zo-
staEo zdefiniowane między innymi w następujących 
przepisach:

1) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pu-
blicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.);

2) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budow-
lane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.);

3) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usy-
tuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 ze zm.);

4) ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne 
(Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.);

5) ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie grun-
tów rolnych i le[nych (Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 
1266 ze zm.);

6) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo 
ochrony [rodowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 
150 ze zm.);

7) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach 
(Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zm.);

8) ustawa z dnia 13 wrze[nia 1996 r. o utrzyma-
niu czysto[ci i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 
r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.);

9) ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
przeciwporarowej (Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz. 

1380);
10) rozporządzenie Ministra Spray/ Wewnętrz-

nych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w 
sprawie ochrony przeciwporarowej budynków, in-
nych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 
80, poz. 563);

11) ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodar-
ce nieruchomo[ciami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 
2603 ze zm.);

12) ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie za-
bytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 
1568 ze zm.);

13) rozporządzenie Ministra Transportu i Gospo-
darki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowia-
dać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, 
poz. 430);

14) rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 
21 listopada 2005 r. w sprawie warunków - tech-
nicznych -jakim powinny odpowiadać bazy i stacje 
paliw pEynnych, rurociągi przesyEowe dalekosięrne 
sEurące do transportu ropy naftowej i produktów 
naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 243, poz. 
2063 ze zm.);

15) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 li-
stopada 2004 r. w sprawie okre[lenia rodzajów 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaEywać 
na [rodowisko oraz szczegóEowych uwarunkowaG 
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do 
sporządzenia raportu o oddziaEywaniu na [rodowi-
sko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.);

§6. 1. Przedmiotem planu jest ustalenie przezna-
czenia i zasad zagospodarowania terenu na obsza-
rze nim objętym.

2. Zakres ustaleG planu wynika z uchwaEy Nr 
XV/127/04 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 30 
czerwca 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenu zabudowy usEugowej, na dziaEce 
o nr ewid. 846 w Domnicy, gm. ZbąszyG.

3. Ustalenia niniejszej uchwaEy są zgodne z usta-
leniami studium uwarunkowaG i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Zbą-
szyG, zatwierdzonego uchwaEą Nr XXI/137/2001 
Rady Gminy i Miasta w Zbąszyniu, z dnia 27 lutego 
2001 r., ze zmianami wprowadzonymi uchwaEą Nr 
XXVIII/218/05 z dnia 3 sierpnia 2005 r.

§7. 1. Planem objęto obszar o powierzchni 0,88 
ha.

2. Obszar, o którym mowa w ust. 1, poEorony jest 
we wschodniej czę[ci gminy ZbąszyG, na gruntach 
wsi Domnica, w pobliru granicy z wsią Chro[nica, 
przy skrzyrowaniu drogi wojewódzkiej Brudzewo - 
ZbąszyG - Nowy Tomy[l z drogą powiatową prowa-
dzącą między innymi do Domnicy. Obejmuje dziaEkę 
oznaczoną numerem ewid. 846.

§8. Granice obszaru objętego planem przedsta-
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wiono na rysunku planu, o którym mowa w §3 pkt 
1, stanowią one granice zatwierdzenia.

DziaE II
Ustalenia szczegóEowe

RozdziaE I
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 

tereny o rórnym przeznaczeniu lub rórnych zasa-
dach zagospodarowania

§9. l. Na obszarze objętym planem ustala się, jako 
przeznaczenie podstawowe, zabudowę usEugową - 
teren oznaczony na rysunku planu symbolem U.

2. W[ród funkcji usEugowych dopuszcza się reali-
zację:

1) dziaEalno[ci związanej z dystrybucją paliw i 
gazu, z usEugami gastronomicznymi, z hotelarstwem 
(np. motel) oraz z handlem - o powierzchni sprzeda-
rowej ponirej 2000 m2, (np. salon samochodowy);

2) dziaEalno[ci handlowej typu hurtowego, np. 
handel materiaEami budowlanymi, w tym - handel 
wyrobami hutniczymi lub metalowymi;

3) dziaEalno[ci związanej z odzyskiwaniem surow-
ców wtórnych, z zastrzereniem, re nie more to być 
dziaEalno[ć związana z przetwarzaniem odpadów 
niebezpiecznych.

3. Z zastrzereniem §12 ust. 2, w ramach funk-
cji podstawowej dopuszcza się równier stosowanie 
funkcji uzupeEniających.

§10. Linią ciągEą oznaczono na rysunku planu linię 
rozgraniczającą tereny o rórnych funkcjach i rór-
nych zasadach zagospodarowania okre[lonych w 
niniejszej uchwale.

§11. Niniejszym planem zmienia się przeznacze-
nie: gruntów ornych kl. V o powierzchni 0,88 ha na

cele okre[lone w uchwale.

RozdziaE II
Zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu przestrzen-

nego

§12. 1. Na obszarze planu ustala się zachowanie 
zasad ksztaEtowania Eadu przestrzennego, w tym 
ustaleG RozdziaEów 6 i 9.

2. Funkcja uzupeEniająca nie more zajmować po-
wierzchni większej nir 30% powierzchni terenu, ob-
jętego funkcję podstawową.

3. Plan dopuszcza zmianę sposobu urytkowania 
budynków oraz zmianę zagospodarowania terenu, 
przy zachowaniu przepisów i ustaleG planu.

RozdziaE III
Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajobra-

zu kulturowego

§13. 1. Z zastrzereniem ust. 2 na obszarze ob-
jętym planem nalery zapobiegać i przeciwdziaEać 
zmianom powierzchni ziemi. W tym celu zakazuje 
się niszczenia lub uszkadzania powierzchni ziemi, 
gleby i rzepby terenu, poprzez niekorzystne prze-
ksztaEcanie ich budowy oraz przez niewEa[ciwe 
zbieranie odpadów i odprowadzanie [cieków.

2. Zapisy ust. 1 nie dotyczą prowadzenia dziaEaG 
związanych z realizacja ustaleG planu na etapie bu-
dowy.

§14. 1. Na obszarze objętym planem ustala się 
wyposarenie w:

1) miejsca zbierania odpadów;
2) oznakowane pojemniki na nie segregowane od-

pady;
3) oznakowane, szczelne i zamykane pojemniki na 

odpady, które podlegają unieszkodliwianiu; odpady 
te muszą być zbierane selektywnie.

2. Ustala się kierowanie odpadów w pierwszej ko-
lejno[ci do odzysku, zgodnie z przepisami prawa.

§15. Na obszarze objętym planem zakazuje się:
1) prowadzenia prac naruszających, w sposób 

trwaEy i niekorzystny, panujące na obszarze nim ob-
jętym oraz w jego sąsiedztwie, stosunki gruntowo-
wodne;

2) lokalizacji przedsięwzięć, dla których obowiąz-
kowym jest sporządzenie raportu oddziaEywania 
przedsięwzięcia na [rodowisko, innych nir wymie-
nione w planie;

3) lokalizacji zabudowy mieszkaniowej, z wyEącze-
niem mieszkania funkcyjnego.

§16. 1. Przy realizacji stacji paliw na obszarze ob-
jętym planem, zgodnie z §9 ust. 2 pkt 1, ustala się 
obowiązek posiadania instalacji i urządzeG zabezpie-
czających przed:

1) przenikaniem produktów naftowych do gruntu i 
wód gruntowych oraz pobliskich rowów;

2) emisją par produktów naftowych I klasy nie-
bezpieczeGstwa porarowego do powietrza atmos-
ferycznego w procesach napeEniania zbiorników 
magazynowych stacji paliw oraz wydawania tych 
produktów do zbiorników pojazdów samochodo-
wych.

2. Dla pozostaEych kategorii zagospodarowania 
wymienionych w §9 ust. 2 pkt 2 i 3 ustala się obo-
wiązek zastosowania rozwiązaG technicznych ogra-
niczających wpEyw na [rodowisko przyrodnicze.

§17. Okre[lone w przepisach prawa lub w §4 pkt 
9 uciąrliwo[ci dla [rodowiska, związane z prowa-
dzoną na obszarze objętym planem dziaEalno[cią 
usEugową nie mogą wykraczać poza granice nieru-
chomo[ci zajmowanej przez inwestycje je wywoEu-
jące.
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RozdziaE IV
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-

ków oraz dóbr kultury wspóEczesnej

§18. W przypadku odkrycia, przy prowadzeniu 
prac budowlanych, przedmiotu, co do którego ist-
nieje przypuszczenie, re jest on zabytkiem nalery 
wstrzymać wszelkie prace oraz powiadomić odpo-
wiednie sEurby ochrony zabytków, zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami.

RozdziaE V
Wymagania wynikające z potrzeb ksztaEtowania 

przestrzeni publicznej

§19. Zastosowanie mają przepisy §28 i §29.

RozdziaE VI
Parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 

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

zabudowy

§20. l. Z zastrzereniem ust. 2 ustala się, re zago-
spodarowanie terenu będzie podyktowane wymo-
gami wynikającymi z potrzeb dla poszczególnych 
funkcji wymienionych w §9 ust. 2.

2. Dla stacji paliw plan dopuszcza zagospodaro-
wanie terenu między innymi w następujące obiekty:

1) budynek stacji paliw z pomieszczeniami handlo-
wymi i socjalnymi;

2) dopuszcza się lokalizację motelu z czę[cią ga-
stronomiczną lub samego budynku gastronomiczne-
go;

3) dystrybutory;
4) zadaszenie nad dystrybutorami;
5) zbiorniki paliwa i gazu;
6) myjnia samochodowa w systemie zamkniętym 

(z oczyszczalnią [cieków);
7) salon samochodowy lub komis samochodów 

urywanych;
8) warsztat samochodowy;
9) inne nie wymienione wyrej obiekty i urządzenia 

związane z prowadzoną dziaEalno[cią;
10) drogi wewnętrzne, place manewrowe, parkin-

gi i place postojowe;
11) urządzenia ochrony przeciwporarowej;
12) instalacje i urządzenia techniczne;
13) zieleG.
3. Dla dziaEalno[ci związanej z dziaEalno[cią han-

dlową, okre[loną w §9 ust. 2 pkt 2 plan dopuszcza 
zagospodarowanie terenu miedzy innymi w nastę-
pujące obiekty:

1) obiekt handlowy, o powierzchni sprzedarowej 
ponirej 2000 m2 z placem handlowym;

2) obiekt magazynowy lub place magazynowe;
3) budynek z pomieszczeniami administracyjno-

socjalnymi;
4) inne obiekty i urządzenia związane z prowadzo-

ną dziaEalno[cią handlową typu hurtowego;
5) drogi wewnętrzne, place manewrowe, parkingi 

i place postojowe;
6) urządzenia ochrony przeciwporarowej;
7) instalacje i urządzenia techniczne;
8) zieleG.
4. Dla pozostaEych funkcji zagospodarowanie 

ksztaEtować zgodnie z przepisami i potrzebami oraz 
przy zachowaniu ustaleG planu.

5. W przypadku realizacji budynków zamieszka-
nia zbiorowego ustala się obowiązek wykorzysta-
nia materiaEów budowlanych, zapewniających wEa-
[ciwą izolację akustyczną pomieszczeG, zgodnie z 
przepisami prawa.

§21. Ustala się, re na obszarze objętym planem 
zabudowę oraz zagospodarowanie terenu nalery 
ksztaEtować w sposób zapewniający zachowanie 
przepisów oraz następujących warunków:

1) ustala się realizację budynku stacji paliw i gazu:
a) wysoko[ć zabudowy: do jednej kondygnacji na-

ziemnej, dopuszcza się podpiwniczenie,
b) dach dwu lub wielospadkowy: o kącie nachyle-

nia od 18° do 35°, dopuszcza się dach pEaski;
2) dla obiektów magazynowych ustala się:
a) wysoko[ć zabudowy: do 16,00 m, liczona od 

poziomu terenu do gzymsu,
b) dach pEaski;
3) dla pozostaEej zabudowy ustala się:
a) wysoko[ć zabudowy: do trzech kondygnacji lub 

do 11,50 m liczone od powierzchni terenu do kale-
nicy, dopuszcza się podpiwniczenie budynków,

b) dach o nachyleniu: od 18° do 35°, pobycie 
z dachówki lub materiaEów dachówko- podobnych,

4) ustala się realizację dróg wewnętrznych i miejsc 
postojowych, przy czym:

a) drogi wewnętrzne powinny tworzyć ukEad za-
mknięty i speEniać wymogi dla dróg porarowych,

b) konstrukcja nawierzchni jezdni musi charak-
teryzować się odpowiednią no[no[cią, trwaEo[cią, 
równo[cią i odporno[cią na powstawanie kolein,

c) przy projektowaniu nawierzchni nalery przyjąć 
obciąrenia od pojedynczej osi napędowej pojazdu 
nie mniejsze nir 80 kN,

d) minimalne promienie wewnętrzne krawędzi 
jezdni: 10,00 m, pozostaEe parametry jezdni zgodnie 
z przepisami i Polskimi Normami,

e) stanowiska postojowe zaprojektować w za-
lerno[ci od usytuowania w stosunku do krawędzi 
jezdni, w sposób okre[lony w przepisach oraz w 
Polskich Normach,

f) konstrukcja nawierzchni stanowisk postojo-
wych musi charakteryzować się odpowiednią no-
[no[cią, trwaEo[cią, równo[cią oraz odporno[cią na 
deformacje spowodowane punktowymi obciąrenia-
mi statycznymi.

§22. Ustala się obowiązek realizacji min. 2 miejsc 
parkingowych na karde 100 m2 usEug.
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§23. Na obszarze objętym planem ustala się:
1) wskapnik zabudowy: do 50% powierzchni 

dziaEki:
2) powierzchnia terenu biologicznie czynna: od 

25% powierzchni dziaEki.

§24. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy: 
zgodnie z rysunkiem planu, przy czym nalery za-
chować:

1) 20,00 m od krawędzi jezdni drogi wojewódz-
kiej;

2) 15,00 m od krawędzi jezdni drogi powiatowej;
3) 20,00 m od granicy lasu.

§25. Na obszarze planu ustala się stosowanie ko-
lorystyki elewacji zharmonizowanej z otoczeniem, 
zgodnie z projektem architektonicznym

RozdziaE VII
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

§26. W celu ochrony wód gruntowych ustala się 
obowiązek wykonania, zgodnych z przepisami, za-
bezpieczeG przed przenikaniem, do gleby i do wód, 
związków szkodliwych, szczególnie ropopochod-
nych.

RozdziaE VIII
SzczegóEowe zasady i warunki scalania i podziaEu 
nieruchomo[ci objętych planem miejscowym

§27. 1. Z zastrzereniem ust. 2 na obszarze obję-
tym planem dopuszcza się podziaE nieruchomo[ci, 
przy czym powstaEe po podziale nieruchomo[ci:

1) nie mogą być mniejsze nir 2000,00 m2;
2) muszą mieć zapewniony dostęp do drogi pu-

blicznej, przy czym zgodnie z przepisami more to 
być wyznaczenie odpowiedniej sEurebno[ci drogo-
wej;

3) granice będą prowadzone pod kątem prostym 
lub zblironym do prostego w stosunku do dróg i 
powstaEych granic;

4) min. szeroko[ć frontu dziaEki 30,00 m.
2. Zapisów ust. 1 nie stosuje się w przypadku 

wydzielenia dziaEki pod stację.-transformatorową, o 
której mowa w §31 pkt 5 lit. b.

RozdziaE IX
Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich urytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy

§28. Na obszarze objętym planem ustala się:
1) zakaz ustawiania reklam i tablic informacyjnych 

w miejscach i w sposób utrudniający czytelno[ć in-
formacji drogowskazowej;

2) o[wietlenie stacji paliw oraz pozostaEych obiek-
tów zrealizowanych na obszarze planu nie more 
wpEywać ujemnie na bezpieczeGstwo ruchu na dro-
dze wojewódzkiej oraz powiatowej, a w szczególno-
[ci nie powinno powodować ol[nienia lub dezorien-
tacji urytkowników ruchu;

3) plan dopuszcza sytuowanie reklam i tablic infor-
macyjnych [wietlnych staEych i pulsujących, jednak 
zakazuje się ustawiania ich w sposób powodujący 
dezorientację na drodze lub ol[nienie.

§29. Zakazuje się realizacji peEnego ogrodzenia w 
obrębie skrzyrowania drogi wojewódzkiej i powiato-
wej oraz innego zagospodarowania ograniczającego 
warunki widoczno[ci.

RozdziaE X
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mów komunikacji i infrastruktury technicznej

§30. 1. ObsEugę komunikacyjną ustala się z drogi 
powiatowej, przy zachowaniu przepisów.

2. Zjazdy z drogi powiatowej wymagają uzgodnie-
nia z zarządcą drogi, który okre[li szczegóEowe wa-
runki realizacji zjazdów, np. realizację dodatkowych 
pasów ruchu.

3. Zjazdy realizować zgodnie z przepisami, w 
szczególno[ci warunkami bezpieczeGstwa, w tym 
warunkami widoczno[ci.

4. Ustala się zakaz budowy zjazdu z drogi woje-
wódzkiej.

§31. Ustala się korzystanie z istniejącej infrastruk-
tury technicznej oraz realizację nowej infrastruktury 
w granicach obszaru objętego planem, przy zacho-
waniu przepisów oraz następujących warunków:

1) [cieki sanitarne:
a) docelowo ustala się odprowadzanie [cieków 

sanitarnych do sieci kanalizacyjnej,
b) plan dopuszcza realizację myjni, która będzie 

pracować w ukEadzie zamkniętym; dlatego rozwią-
zania nalery zastosować separator i zbiornik za-
mknięty jako osobny ukEad, jedynie nadmiar wody 
będzie usuwany w sposób okre[lony wyrej;

2) kanalizacja deszczowa:
a) z powierzchni parkingów i terenów utwardzo-

nych dopuszcza się odprowadzenie wód deszczo-
wych do gruntu, po wcze[niejszym podczyszczeniu 
w odpowiednich urządzeniach i doprowadzeniu do 
parametrów zgodnych z przepisami oraz uzyskaniu 
wEa[ciwych pozwoleG,

b) z dachów - do chEonnych studzienek lub do ka-
nalizacji deszczowej,

c) zakazuje się powierzchniowego odprowadzania 
wód deszczowych poza granice nieruchomo[ci;
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3) zaopatrzenie w wodę:
a) z sieci wodociągowej, z wykorzystaniem ist-

niejących komunalnych urządzeG zaopatrzenia w 
wodę,

b) dopuszcza się do czasu realizacji sieci wEasne 
ujęcie wody, po wcze[niejszym uzyskaniu odpo-
wiednich pozwoleG;

4) zaopatrzenie w wodę do celów przeciwporaro-
wych: jak w pkt 3, przy czym plan dopuszcza reali-
zację jednego lub dwóch zbiorników ppor.;

5) urządzenia elektroenergetyczne:
a) z istniejących urządzeG elektroenergetycznych,
b) plan dopuszcza realizację więcej nir jednej stacji 

transformatorowej, lokalizację oraz ilo[ć stacji usta-
loną na podstawie bilansu mocy zapotrzebowanej 
przy realizacji nowych funkcji nalery skonsultować 
z odpowiednim dysponentem sieci elektroenerge-
tycznej,

c) realizację przyEączy energetycznych oraz usu-
nięcie jakichkolwiek kolizji z istniejącą i projektowa-
ną infrastrukturą elektroenergetyczną nalery wyko-
nać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

6) zaopatrzenie w ciepEo: przy ogrzewaniu budyn-
ków zastosować pródEa zasilane takimi paliwami jak: 
gaz, olej opaEowy lub paliwa staEe, np. drewno, cha-
rakteryzujące się niskimi wskapnikami emisji; plan 
dopuszcza wykorzystanie niekonwencjonalnych i 
odnawialnych pródeE energii;

7) inne elementy uzbrojenia: na warunkach okre-
[lonych w przepisach.

RozdziaE XI
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-

nia, urządzania i urytkowania terenów

§32. Dopuszcza się, do czasu realizacji sieci kana-
lizacyjnej, korzystanie ze szczelnego zbiornika bez-
odpEywowego.

§33. Do czasu realizacji sieci wodociągowej, do-
puszcza się realizację i korzystanie z wEasnego uję-
cia wody.

RozdziaE XII
Stawki procentowe

§34. Ustala, się stawkę procentową, sEurącą nali-
czeniu jednorazowej opEaty od wzrostu warto[ci nie-
ruchomo[ci, o której mowa w art. 36 ust, 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
w wysoko[ci 30%.

DziaE III
Przepisy koGcowe

§35. Plan zachowuje warno[ć, równier wtedy je-
[li nastąpi zmiana lub nowelizacja któregokolwiek 
z wymienionych w §5 przepisów, chyba re z ich 
tre[ci będzie wynikaE obowiązek dokonania zmiany 
planu oraz nastąpi zmiana wymienionego w planie 
numeru ewidencyjnego dziaEki.

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

§37. 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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Przedmiotowy projekt miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego zostaE wyEorony do 
publicznego wglądu w terminie od 28 wrze[nia 
2009 r. do 19 papdziernika 2009 r. W dniu 16 pap-
dziernika 2009 r. odbyEa się dyskusja publiczna nad 
przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami. Zgod-
nie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 
80, poz. 717 z pópniejszymi zmianami) uwagi byEy 
przyjmowane do 2 listopada 2009 r. W dniu 16 pap-
dziernika 2009 r. podczas dyskusji publicznej nad 

rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego zgEoszono 
uwagę w formie ustnej do protokoEu. Przedmiotowa 
uwaga, zgEoszona przez PrzemysEawa KaGduEę, do-
tyczyEa usunięcia zakazu lokalizowania zjazdu z dro-
gi wojewódzkiej, okre[lonego w §30 ust. 4 projektu 
planu miejscowego.

Rada Miejska w Zbąszyniu rozstrzyga o odrzu-
ceniu uwagi i nie wprowadzaniu zmiany do tekstu 
uchwaEy.

Zgodnie z art. 20 ust. l ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), 
Rada Miejska w Zbąszyniu, w oparciu o obowiązu-
jące przepisy, w tym:

- ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach 
jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednoli-
ty z 2008 r., Dz.U. Nr 88 poz. 539 z pópniejszymi 
zmianami);

- ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity z 2001 r., Nr 142, poz. 
1591 z pópniejszymi zmianami);

- ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
[cieków (tekst jednolity z 2006 r., Dz.U. Nr 123, 
poz. 858 z pópniejszymi zmianami);

- ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo ener-
getyczne (tekst jednolity z 2006 r., Dz.U. Nr 89, 
poz. 625 z pópniejszymi zmianami);

- prognozę skutków finansowych uchwalenia 
przedmiotowego planu miejscowego; oraz ustalenia 
planu, rozstrzyga co następuje:

§1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicz-
nej sEurące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb miesz-
kaGców stanowią, zgodnie z art. 7 ust. l ww. usta-
wy o samorządzie gminnym, zadania wEasne gminy.

§2. Zrodki na realizację infrastruktury technicznej 
gmina more uzyskać wykorzystując następujące 
pródEa finansowania:

- dochody wEasne gminy;
- fundusze strukturalne z Unii Europejskiej;
- dotacje;
- poryczki preferencyjne;
- opEaty adiacenckie ponoszone przez wEa[cicieli;
[rodki wEasne zarządców dróg.

§3. 1. Wykonanie stacji transformatorowej lub 
przyEącza energetycznego lery w gestii dysponenta 
sieci, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 
1997 r. Prawo energetyczne. Zaopatrzenie w ciepEo 
jest obowiązkiem inwestora, w zalerno[ci od wy-
boru sposobu ogrzewania, niezbędne będzie poro-
zumienie z wEa[ciwym dysponentem sieci, zgodnie 
z ww. ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 
energetyczne.

§4. 1. ObsEuga komunikacyjna terenu objętego 
planem odbywać się będzie z istniejących dróg.

2. Realizacja indywidualnych zjazdów nalery do 
zadaG inwestora lub wEa[cicieli.

ZaEącznik nr 2
do uchwaEy Nr XXXVI/333/09

Rady Miejskiej w Zbąszyniu
z dnia 18 grudnia 2009 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU ZABUDOWY USDUGOWEJ NA DZIADCE O NR EWID. 846 

W DOMNICY, GM. ZBĄSZYF

ZaEącznik nr 3
do uchwaEy Nr XXXVI/333/09

Rady Miejskiej w Zbąszyniu
z dnia 18 grudnia 2009 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE SPOSOBU REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU IN-
FRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF WDASNYCH GMINY ORAZ ZASADY ICH 

FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH


