
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 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 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, Nr 157, poz. 
1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, 
Nr 106 poz. 675) oraz art. 20 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu 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, z 2007r. Nr 
127, poz. 880, z 2008 r., Nr 199, poz. 1227, Nr 
201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 
24, poz. 124, nr 75 poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 
119, poz. 804, nr 149, poz. 996) uchwaEa się co 
następuje: 

§1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego terenu zabudowy 
letniskowej, na dziaEkach o nr ewid. 87/3 i 87/4 w 
Strzyrewie, gmina ZbąszyG przyjętego uchwaEą Nr 
XXVII/226/05, z dnia 3 sierpnia 2005 r. Rady Miej-
skiej w Zbąszyniu w sprawie miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego terenu zabudowy 
letniskowej, na dziaEkach o nr ewid. 87/3 i 87/4 w 
Strzyrewie, gm. ZbąszyG po stwierdzeniu zgodno-
[ci ze studium (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 145, z dnia 
14 papdziernika 2005 r. poz. 4009). 

2. Granice obszaru objętego zmianą planu przed-
stawiono na rysunku planu, o którym mowa w § 2 
pkt. 1, niniejszej uchwaEy.

§2. Integralną czę[cią zmiany planu są: 
1) rysunek zmiany planu, w skali 1 : 1000 ｠ za-

Eącznik nr 1 do uchwaEy; 
2) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Zbąszyniu do 

wniesionych uwag do projektu planu ｠ zaEącznik nr 
2 do 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 ustawy o finansach pu-
blicznych ｠ zaEącznik nr 3 do uchwaEy. 

§3. 1. Przedmiotowa zmiana planu polega na wry-
sowaniu linii zabudowy, zgodnie z § 21 ust. 2 pkt 2 
planu miejscowego. 

2. Zmienia się rysunek planu w ten sposób re: 
1) zostaje na nim wrysowana linia zabudowy, 

zgodnie z § 21 ust. 2 pkt 2 planu miejscowego; 
2) wyrarenie ｧFragment rysunkuｦ zastosowane 

przy wyrysie ze studium zastępuje się wyrareniem 
ｧwyrys ze studiumｦ oraz dopisuje się oznaczenia ze 
studium dla terenów objętych zmianą planu.

§4. 1. Traci warno[ć rysunek miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu zabudo-
wy letniskowej, na dziaEkach o nr ewid. 87/3 i 87/4 
w Strzyrewie, gmina ZbąszyG przyjętego uchwaEą 
Nr XXVII/226/05, z dnia 3 sierpnia 2005 r. przez 
Radę Miejską w Zbąszyniu (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 
145, z dnia 14 papdziernika 2005 r. poz. 4009). 

2. Zachowują warno[ć ustalenia miejscowego 
planu, o którym mowa w ust 1.

§5. Okre[la się stawkę procentową, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysoko[ci 30 %. 

§6. Wykonanie uchwaEy powierza się Burmistrzo-
wi Zbąszynia. 

§7. 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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UCHWADA NR XLV/438/10 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNIU

 z dnia 6 wrze[nia 2010 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy letniskowej, 
na dziaEkach o nr ewid. 87/3 i 87/4 w Strzyrewie, gmina ZbąszyG
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Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 250 ｠ 26935 ｠ Poz. 4605

Przedmiotowy projekt zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego zostaE wyEorony 
do publicznego wglądu w terminie od 07.06.2010 
r. do 28.06.2010 r. W dniu 22 czerwca 2010 r. od-
byEa się dyskusja publiczna nad przyjętymi w miej-
scowym planie rozwiązaniami. Zgodnie z ustawą z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-

rowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze 
zm.) uwagi byEy przyjmowane do 15 lipca 2010 r.

W ustawowym terminie, nie wniesiono radnych 
uwag, w związku z tym Rada Miejska w Zbąszyniu 
nie podejmuje rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrze-
nia wniesionych uwag.

Zgodnie 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 ze zm.), Rada 
Miejska w Zbąszyniu, w oparciu o obowiązujące 
przepisy, w tym:

- ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o docho-
dach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 
2008r.Nr 88 poz. 539);

- ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r.Nr 142, poz. 1591 ze 
zm.);

- ustawę z dnia z dnia 13 wrze[nia 1996 r. o 
utrzymaniu czysto[ci i porządku w gminach (Dz. U. 
z 2005r. nr 236 poz. 2008 ze zm.);

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

- ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo ener-
getyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 ze zm.);

- ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geo-
logiczne i górnicze (Dz. U. z 2005r. Nr 228, poz. 
1947 ze zm.);

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

- prognozę skutków finansowych uchwalenia 
przedmiotowego planu miejscowego;

oraz ustalenia planu, rozstrzyga co następuje:

§1. Realizacja zamierzeG inwestycyjnych, przewi-
dzianych w przedmiotowym planie, nie obciąry bu-
dretu Gminy ZbąszyG.

§2.1. W zmienianym planie nie ustala się terenów 
publicznych, których koszty realizacji miaEyby w 
przyszEo[ci obciąryć gminę Zaniemy[l.

2. Kosztami zagospodarowania terenów objętych 
planem, zgodnie z jego zapisami, obciąrony będzie 
inwestor.

ZaEącznik nr 2
do uchwaEy nr XLV/438/10
Rady Miejskiej w Zbąszyniu

z dnia 6 wrze[nia 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLA-
NU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU ZABUDOWY LETNISKOWEJ, NA DZIADKACH O 

NR EWID. 87/3 I 87/4 W STRZYqEWIE, GMINA ZBĄSZYF

ZaEącznik nr 3
do uchwaEy nr XLV/438/10
Rady Miejskiej w Zbąszyniu

z dnia 6 wrze[nia 2010 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


