
 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR VII/77/2015 

RADY MIEJSKIEJ ZBĄSZYNIA 

z dnia 20 lipca 2015 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zbąszynia oraz części 

wsi Perzyny i Nowy Dwór w obszarze działki nr ewidencyjny 1348 w Zbąszyniu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013r. 

poz. 594 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 199 ze zm.), dalej zwanej „Ustawą”, Rada Miejska Zbąszynia uchwala, 

co następuje: 

§ 1. 1 Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zbąszynia oraz 

części wsi Perzyny i Nowy Dwór w obszarze działki nr ewidencyjny 1348 w Zbąszyniu, uchwalonego uchwałą 

Nr XXIX/283/13 Rady Miejskiej Zbąszynia z dnia 26 marca 2013r.
1
, po stwierdzeniu, że nie narusza ona 

ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Zbąszyń, 

uchwalonego uchwałą Nr XXI/137/2001 Rady Gminy i Miasta w Zbąszyniu z dnia 27 lutego 2001r. z późn. 

zm. 

2.Załączniki do uchwały stanowią: 

1)załącznik nr 1 – Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Zbąszynia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu 

zmiany miejscowego planu; 

2)załącznik nr 2 – Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Zbąszynia o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie 

miejscowego planu, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, 

oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

§ 2. 1. Zmiana miejscowego planu, o której mowa w § 1, polega na: 

1)dopisaniu w rozdziale 3, w § 5, punktu 4 o treści: 

”4) możliwość lokalizowania budynków bezpośrednio przy granicy działki budowlanej.” 

2)zmianie treści ustalenia w rozdziale 11, §16, które otrzymuje brzmienie: 

„Obszar położony w granicach miejscowego planu jest objęty koncesją na poszukiwanie i rozpoznawanie 

złóż ropy naftowej i gazu ziemnego: koncesja „Świebodzin – Wolsztyn” nr 24/95/p z dnia 03.08.1995r., ważną 

do dnia 31.12.2015r.”. 

2. Pozostałe ustalenia miejscowego planu, w tym rysunek miejscowego planu, nie ulegają zmianie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zbąszynia. 

                                                      
1] 

publikacja: Dz. U. Woj. Wlkp. z dnia 21 maja 2013r., poz. 3638 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 5 sierpnia 2015 r.

Poz. 4820



§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

Przewodniczący Rady  

(-) Marek Furman  
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