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UCHWADA Nr XXXII/295/2009 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNIU

z dnia 30 wrze[nia 2009 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo - usEu-

gowej, na dziaEkach o nr ewid. 509, 511, 513, 517/2 i 518/6 w Przyprostyni, gm. ZbąszyG.

Na podstawie art. 20 ust. 1 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 2008 r. Nr 
123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 
1237, Nr 220, poz. 1413), w związku z 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 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, Nr 167, poz. 1759, 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) po stwierdzeniu zgodno[ci ze 
Studium uwarunkowaG i kierunków zagospodaro-

wania przestrzennego Gminy i Miasta ZbąszyG, za-

twierdzonego UchwaEą Nr XXI/137/2001 z dnia 27 
lutego 2001 r., ze zm. uchwala, co się następuje:

§1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowa-

nia przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo 
- usEugowej, na dziaEkach o nr ewid. 509, 511, 513, 
517/2 i 518/6 w Przyprostyni, 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;
2) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Zbąszyniu, 

dotyczące uwag wniesionych do projektu pla-

nu - zaEącznik nr 2;
3) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Zbąszyniu o 

sposobie realizacji, zapisanych w planie, in-

westycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które nalerą do zadaG wEasnych Gminy oraz 
zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o 
finansach publicznych - zaEącznik nr 3.

DZIAD 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 
okre[lonym rodzaju przeznaczenia, wyznaczo-

ny na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;
4) przeznaczeniu podstawowym   nalery przez to 

rozumieć takie przeznaczenie, które powinno 
przewarać na danym terenie;

5) funkcji terenu   nalery przez to rozumieć syno-

nim przeznaczenia;
6) przeznaczeniu uzupeEniającym   nalery przez to 

rozumieć rodzaje przeznaczenia inne nir pod-

stawowe, które uzupeEniają lub wzbogacają 
przeznaczenie podstawowe;

7) wskapniku zabudowy   nalery przez to rozumieć 
stosunek powierzchni zabudowanej obiektami 
kubaturowymi do powierzchni terenu, wyraro-

ny w procentach;
8) dziaEalno[ci usEugowej   nalery przez to rozu-

mieć dziaEalno[ć usEugową, a w szczególno[ci 
dziaEalno[ć okre[loną jako ｧdrukowanie i dzia-

Ealno[ć usEugowa związana z poligrafiąｦ i han-

dlową za wyjątkiem wielkopowierzchniowych 
obiektów handlowych;

9) linii zabudowy - nalery przez to rozumieć umow-

ną linię, w ciągu której nalery sytuować zabu-

dowę, w okre[lonych w planie odlegEo[ciach, 
mierzonych od dominujących [cian budynków 
do granicy dziaEki z drogą lub innym elemen-

tem; obowiązek zachowania okre[lonych w 
planie linii zabudowy nie dotyczy takich ele-

mentów budynków jak: okapy, gzymsy, bal-
kony, galerie, werandy, przedsionki, tarasy lub 
schody zewnętrzne ｠ przy czym w planie wy-

rórnia się:
a) nieprzekraczalne linie zabudowy, okre[lające 

najmniejszą odlegEo[ć w jakiej morna lokalizo-

wać zabudowę,
b) obowiązujące linie zabudowy, okre[lające od-

legEo[ć w jakiej obowiązkowo zabudowa musi 
być zlokalizowana;

10) uciąrliwo[ci dla [rodowiska ｠ nalery przez to 
rozumieć zjawiska fizyczne lub stan powodują-

cy przekroczenie standardów jako[ci [rodowi-
ska okre[lonych w przepisach prawa;

11) dziaEce budowlanej ｠ nalery przyjąć definicję 
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zgodną z ustawą o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym.

§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 
publicznych (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 
technicznych, jakim powinny odpowiadać bu-

dynki i ich usytuowanie (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 2002 r. Nr 147, 
poz. 1229 ze zm.);

10) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. 
w sprawie ochrony przeciwporarowej budyn-

ków, innych 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 spra-

wie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
(Dz.U. Nr 43, poz. 430);

14) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 li-
stopada 2004 r. w sprawie okre[lenia rodza-

jów przedsięwzięć mogących znacząco od-

dziaEywać na [rodowisko oraz szczegóEowych 
uwarunkowaG związanych z kwalifikowaniem 
przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o od-

dziaEywaniu na [rodowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 
2573 ze zm.);

§6.1. Przedmiotem planu jest ustalenie przezna-

czenia i zasad zagospodarowania terenu na obsza-

rze objętym planem.
2. Zakres ustaleG planu wynika z uchwaE Rady 

Miejskiej w Zbąszyniu: Nr XV/121/04 z dnia 30 
czerwca 2004 r., Nr XXVII/228/05 z dnia 3 sierpnia 
2005 r. oraz Nr XXXVIII/307/06 z dnia 22 sierpnia 
2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego terenu zabudowy mieszkaniowo-usEugowej, 
na dziaEkach o nr ewid. 509, 511, 513, 517/2 i 
518/6 w Przyprostyni, gm. ZbąszyG.

§7.1. Planem objęto obszar o powierzchni ok. 
1,95 ha. 

2. Obszar, o którym mowa w ust. 1, poEorony jest 
we wschodniej czę[ci gminy ZbąszyG, w miejsco-

wo[ci Przyprostynia i obejmuje dziaEki oznaczone 
numerami ewidencyjnymi: 509, 511, 513, 517/2 
i 518/6.

§8. Granice obszaru objętego planem przedsta-

wiono na rysunku planu, o którym mowa w §3 pkt 
1, stanowią one granice zatwierdzenia.

DZIAD II
Ustalenia szczegóEowe

ROZDZIAD I
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 

tereny o rórnym przeznaczeniu lub rórnych zasa-

dach zagospodarowania

§9.1. Na obszarze planu ustala się przeznacze-

nie:
1) tereny zabudowy mieszkaniowo - usEugowej, 

oznaczone na rysunku planu symbolami 1MN/
U, 2MN/U, 3MN/U i 4MN/U, gdzie funkcja 
mieszkaniowa (MN) stanowi przeznaczenie 
podstawowe, a funkcja usEugowa (U) stanowi 
przeznaczenie uzupeEniające;

2) tereny dróg publicznych, oznaczone na rysunku 
planu symbolem KD, gdzie funkcja KD stanowi 
przeznaczenie podstawowe;

3) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na ry-

sunku planu symbolem KDW, gdzie funkcja 
KDW stanowi przeznaczenie podstawowe.

2. W ramach terenów MN/U, dopuszcza się sy-

tuacje, w których dziaEalno[ć usEugowa będzie sta-

nowiEa maksymalnie 80% powierzchni zabudowy 
wyznaczonej zgodnie z §30.

3. W ramach funkcji uzupeEniającej ustala się for-
my dziaEalno[ci usEugowej, okre[lone w przepisach 
prawa a w szczególno[ci w §4 pkt 8 uchwaEy.

§10. Z zastrzereniem §25, na obszarze objętym 
planem wyznacza się tereny publiczne, którymi są 
drogi publiczne, realizowane jako ulice dojazdowe, 
oznaczone na rysunku planu symbolem KD.

§11. Niniejszym planem zmienia się przeznacze-

nie: 
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1) urytków rolnych zabudowanych klasy V - o 
pow. 0,2400 ha,

2) gruntów ornych klasy V - o pow. 0,6500 ha,
3) Eąk trwaEych klasy IV - o pow. 0,0900 ha,
4) gruntów ornych klasy VI - o pow. 0,5590 ha,
5) sadów na urytkach rolnych klasy V - o pow. 

0,4080 ha, na cele okre[lone w uchwale.

§12. Linią ciągEą oznaczono na rysunku linię roz-
graniczającą tereny o rórnym przeznaczeniu lub rór-
nych zasadach zagospodarowania, okre[lonych w 
niniejszej uchwale.

ROZDZIAD II
Zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu 

przestrzennego

§13. Na obszarze planu ustala się zachowanie za-

sad ksztaEtowania Eadu przestrzennego, w tym w 
szczególno[ci ustaleG RozdziaEu 6.

§14. W ramach terenów MN/U dopuszcza się sy-

tuację, w której, w ramach dziaEki budowlanej re-

alizowana będzie wyEącznie zabudowa mieszkanio-

wa.

§15. Z zastrzereniem §9 ust. 2 dopuszcza się 
sytuację, w której, w ramach dziaEek budowlanych 
funkcja podstawowa i uzupeEniająca realizowane 
będą w postaci odrębnych budynków.

§16. Ustala się, re rórnice w parametrach zabu-

dowy, odnoszące się do:
1) wysoko[ci zabudowy, nie mogą odbiegać wię-

cej nir o 5% od warto[ci okre[lonych w pla-

nie;
2) kąta nachylenia poEaci dachowych, nie mogą 

odbiegać więcej nir o 5° od warto[ci okre[lo-

nych w planie.

ROZDZIAD III
Zasady ochrony [rodowiska, przyrody 

i krajobrazu kulturowego

§17. Na obszarze objętym planem ustala się zakaz 
lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaEywać na [rodowisko, za wyjątkiem inwesty-

cji infrastrukturalnych przewidzianych do realizacji 
w planie, w tym m.in. związanych z zaopatrzeniem 
w wodę i odprowadzaniem [cieków.

§18.1. Z zastrzereniem ust. 2 na obszarze obję-

tym planem ustala się zakaz uszkadzania powierzch-

ni terenu poprzez zmianę jego rzepby.
2. Zapisy ust. 1 nie dotyczą prowadzenia dziaEaG 

niezbędnych dla realizacji ustaleG planu.

§19.1. Na obszarze objętym planem ustala się 
wyposarenie nieruchomo[ci w odpowiednio przy-

gotowane miejsca do zbierania odpadów, zgodnie z 

przepisami prawa.
2. Ustala się obowiązek prowadzenia selektywnej 

zbiórki odpadów.
3. Ustala się kierowanie odpadów w pierwszej ko-

lejno[ci do odzysku, zgodnie z przepisami prawa.

§20. Zakazuje się prowadzenia prac trwale i nie-

korzystnie naruszających panujące na obszarze ob-

jętym planem i w jego sąsiedztwie stosunki grunto-

wo-wodne.

§21.1. Z zastrzereniem ust. 2 uciąrliwo[ci dla 
[rodowiska, związane z prowadzoną na terenie 
objętym planem, dziaEalno[cią usEugową nie mogą 
wykraczać poza teren do którego inwestor posiada 
tytuE prawny.

2. W przypadku braku morliwo[ci speEnienia wy-

magaG, o których mowa w ust. 1 ustala się obo-

wiązek stosowania rozwiązaG technicznych w bu-

dynkach, zapewniających speEnienie standardów 
jako[ci [rodowiska okre[lonych w przepisach od-

rębnych poza terenem do którego inwestor posiada 
tytuE prawny.

ROZDZIAD IV
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej

§22. 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 prawa.

§23. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa 
kulturowego ustala się obowiązek uzgadniania, z 
wEa[ciwymi sEurbami ochrony zabytków, prac ziem-

nych związanych z zabudowaniem i zagospodaro-

waniem terenu, w celu ustalenia obowiązującego 
inwestora zakresu badaG archeologicznych.

ROZDZIAD V
Wymagania wynikające z potrzeb ksztaEtowania 

przestrzeni publicznych

§24. Dla terenów dróg publicznych, oznaczonych 
na rysunku planu symbolem KD, ustala się:

1) szeroko[ć w liniach rozgraniczających: 10,00 
m;

2) jezdnię o utwardzonej nawierzchni i szeroko[ci 
min. 5,00 m, dla której ustala się realizację na-

wierzchni w oparciu o przepisy prawa;
3) przy zjazdach zachować odpowiednie, wynika-

jące z przepisów prawa, pola widoczno[ci;
4) utwardzone zjazdy muszą posiadać szeroko[ć 

wynikającą z przepisów prawa, a takre nale-

ry zapewniać ciągEo[ć odwodnienia zjazdów 
wzdEur ulic;

5) ustala się realizację minimum jednostronnego 
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chodnika lub [cierki rowerowej;
6) pozostaEe, nie wymienione parametry realizo-

wać z zachowaniem obowiązujących przepi-
sów prawa.

§25. Ustala się, re nowo wydzielona dziaEka pod 
kontenerową stację transformatorową, o której 
mowa w §39 ust. 2, stanowić będzie teren pub-

liczny.

ROZDZIAD VI
Parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabu-

dowy, gabaryty obiektów i wskapniki intensywno-

[ci zabudowy

§26.1. Z zastrzereniem ust. 2 oraz §30 ust. 2 
przy zachowaniu przepisów prawa i ustaleG planu, 
na terenie 1MN/U ustala się realizację nowej zabu-

dowy.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala 

się utrzymanie istniejącej zabudowy, przy czym do-

puszcza się jej remont lub przebudowę.

§27. Dla nowej zabudowy ustala się następujące 
warunki:

1) wysoko[ć zabudowy: do II kondygnacji, realizo-

wanych jako budynki parterowe z poddaszem 
urytkowym lub do 10,50 m licząc od poziomu 
terenu do kalenicy;

2) dach dwu lub wielospadkowy: o kącie nachyle-

nia od 18o do 35o, dopuszcza się dach pEaski;
a) plan dopuszcza realizację kafrów dachowych 

lub innych koniecznych elementów, o innym 
kącie nachylenia nir okre[lone wyrej, o ile bę-

dzie to podyktowane wymogami konstrukcyj-
nymi lub względami funkcjonalnymi pomiesz-
czeG,

3) dopuszcza się realizację nowej zabudowy w 
granicy z sąsiednimi dziaEkami;

4) zakazuje się realizacji kondygnacji podziemnej.

§28.1. Na obszarze objętym planem, budynki ga-

rarowe realizować jako wbudowane do budynku 
mieszkalnego; z zastrzereniem ust. 2 i 3, dopuszcza 
się wolno stojące budynki gararowe.

2. Dla wolno stojących garary ustala się:
1) wysoko[ć budynków: I kondygnacja lub do 

3,00 m licząc od poziomu terenu do okapu;
2) ustala się zachowanie jednolitego stylu archi-

tektonicznego z budynkiem mieszkalnym.
3. Dopuszcza się sytuowanie budynków gararo-

wych w granicach dziaEek budowlanych.
4. Dopuszcza się realizację budynków gararo-

wych dobudowanych do budynków mieszkalnych, 
przy czym:

1) wysoko[ć zabudowy: do II kondygnacji, nie 
więcej nir 5,50 m od poziomu terenu do kale-

nicy, realizowanych jako parter z poddaszem 
urytkowym;

2) ustala się zachowanie jednolitego stylu archi-
tektonicznego z budynkiem mieszkalnym.

§29. Na dziaEkach dopuszcza się realizację indy-

widualnych obiektów i urządzeG sportowo   rekrea-

cyjnych, np. basenów ogrodowych, oczek wodnych 
itp.

§30. Dla terenów 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U i 
4MN/U ustala się wskapnik zabudowy: do 50% po-

wierzchni dziaEki budowlanej.

§31. Ustala się minimalną warto[ć wskapnika po-

wierzchni biologicznie czynnej:
1) w wysoko[ci 15% dla terenu 1MN/U;
2) w wysoko[ci 30% dla terenów 2MN/U ｠ 4MN/U.

§32.1. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudo-

wy, wyznaczone w odlegEo[ci 5,00 m od linii roz-
graniczających dróg KD i KDW, zgodnie z rysunkiem 
planu.

2. Ustala się obowiązujące linie zabudowy, wy-

znaczone w odlegEo[ci 5,00 m od linii rozgraniczają-

cych drogi KD, zgodnie z rysunkiem planu.

§33. Na obszarze objętym planem, ustala się na-

stępujące ilo[ci miejsc postojowych:
1) min. 1 miejsce na mieszkanie w zabudowie jed-

norodzinnej, lub;
2) min. 2 miejsce postojowe na 100,0 m2 po-

wierzchni usEug.

ROZDZIAD VII
Granice i sposoby zagospodarowania terenów 

lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych 
na podstawie odrębnych przepisów, w tym tere-

nów górniczych, a takre nararonych na niebezpie-

czeGstwo powodzi oraz zagroronych osuwaniem 
się mas ziemnych

Nie ustala się.

ROZDZIAD VIII
SzczegóEowe zasady i warunki scalania i podziaEu 

nieruchomo[ci objętych planem miejscowym

§34. Zasady i warunki podziaEu na dziaEki budow-

lane ustala się następująco:
1) z zastrzereniem pkt 2, 3, 4 i 5, ustala się wy-

dzielenie dziaEek zgodnie z rysunkiem planu;
2) dopuszcza się zmiany powierzchni i ukEadu gra-

nic, które mają charakter postulowany, jednak 
powstaEe po podziale dziaEki:

a) nie mogą być mniejsze nir 700,0 m2,
b) muszą mieć zapewniony dostęp do drogi pub-

licznej,
c) granice będą prowadzone pod kątem prostym 

lub zblironym do prostego;
d) szeroko[ć frontu dziaEek będzie wynosiEa nie 

mniej nir 20,00 m,
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3) zapisy lit. d nie dotyczą terenu 1MN/U.
4) dopuszcza się, o ile zajdzie taka potrzeba, Eą-

czenie dziaEek i realizację jednego budynku, 
pod warunkiem, re będą zachowane warunki 
okre[lone w przepisach prawa oraz pozostaEe 
ustalenia planu;

5) zasady powyrsze nie dotyczą dziaEek wydzie-

lanych pod poszerzenie dróg, w takiej sytuacji 
ksztaEt i wielko[ć dziaEek będzie wynikaEa z ry-

sunku planu lub z faktycznych potrzeb;
6) zasad powyrszych nie stosuje się do zapisów 

§39 ust. 2.

ROZDZIAD IX
Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich urytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy

Nie ustala się.

ROZDZIAD X
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-

mów komunikacji i infrastruktury technicznej

§35. Dla terenu drogi wewnętrznej, oznaczonej 
na rysunku planu symbolem KDW, ustala się:

1) szeroko[ć w liniach rozgraniczających: 10,00 
m;

2) jezdnię o utwardzonej nawierzchni i szeroko[ci 
min. 5,00 m, dla której ustala się realizację na-

wierzchni w oparciu o przepisy prawa;
3) przy zjazdach zachować odpowiednie, wynika-

jące z przepisów prawa, pola widoczno[ci;
4) utwardzone zjazdy muszą posiadać szeroko[ć 

wynikającą z przepisów prawa, a takre nale-

ry zapewniać ciągEo[ć odwodnienia zjazdów 
wzdEur ulic;

5) pozostaEe, nie wymienione parametry realizo-

wać z zachowaniem obowiązujących przepi-
sów prawa.

§36. ObsEugę komunikacyjną ustala się:
1) z zastrzereniem pkt 2, za po[rednictwem nowo 

wydzielonych dróg KD i KDW;
2) dla terenu 1MN/U ustala się obsEugę komunika-

cyjną za po[rednictwem istniejącego zjazdu z 
ulicy Prandoty. Modernizacja istniejącego zjaz-
du more nastąpić na warunkach okre[lonych 
przez dysponenta drogi, przy zachowaniu prze-

pisów prawa.

§37.1. Z zastrzereniem ust. 2, ustala się realiza-

cję nowych przyEączy w granicach obszaru objętego 
planem, przy zachowaniu przepisów prawa oraz na-

stępujących warunków:
1) [cieki bytowe: z zastrzereniem §40, docelowo 

do sieci kanalizacyjnej;
2) wody opadowe lub roztopowe:

a) z powierzchni parkingów i terenów dróg do 
kanalizacji deszczowej,

b) z dachów do kanalizacji deszczowej lub do 
chEonnych studzienek,

c) zakazuje się powierzchniowego odprowadza-

nia wód opadowych lub roztopowych poza 
granice nieruchomo[ci;

3) [cieki przemysEowe ｠ po wstępnym podczysz-
czeniu i doprowadzeniu do parametrów [cie-

ków bytowych, z zastrzereniem §40, docelo-

wo do sieci kanalizacyjnej;
4) zaopatrzenie w wodę, w tym do celów prze-

ciwporarowych: z sieci wodociągowej, z wy-

korzystaniem komunalnych urządzeG zaopa-

trzenia w wodę;
5) urządzenia elektroenergetyczne: z zastrzere-

niem §39 z sEupowej stacji transformatorowej; 
dopuszcza się wykorzystanie odnawialnych 
pródeE energii;

6) zaopatrzenie w ciepEo: przy ogrzewaniu budyn-

ków zastosować pródEa energii o ograniczonej 
wielko[ci emisji (np. gaz, olej opaEowy itp.); 
dopuszcza się wykorzystanie odnawialnych i 
niekonwencjonalnych pródeE energii;

7) inne elementy uzbrojenia: na warunkach okre-

[lonych w przepisach.
2. Dopuszcza się korzystanie z istniejącej infra-

struktury technicznej.

§38. Ustala się zakaz realizacji przydomowych 
oczyszczalni [cieków.

§39.1. Ustala się realizację sEupowej stacji trans-
formatorowej maks. do 15/0,4 kV w granicach te-

renu 4MN/U.
2. Dopuszcza się realizację kontenerowej stacji 

transformatorowej, przy czym:
1) dopuszcza się wydzielenie dziaEki dla kubaturo-

wej stacji transformatorowej w granicach tere-

nów MN/U,
2) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej 

dziaEki: nie mniej nir 30,0 m2,
3) nowo wydzielona dziaEka będzie stanowiEa te-

ren publiczny,
4) ustala się obowiązek zapewnienia dojazdu od-

powiednich sEurb do nowo wydzielonej dziaE-
ki.

ROZDZIAD XI
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-

nia, urządzania i urytkowania terenów

§40. Dopuszcza się do czasu realizacji sieci ka-

nalizacyjnej, korzystanie ze zbiorników bezodpEywo-

wych na nieczysto[ci ciekEe.

§41. Dopuszcza się tymczasową realizację jezd-

ni o parametrach innych nir okre[lone w uchwale, 
jednak muszą być speEnione wymogi okre[lone w 
przepisach prawa dla drogi porarowej, z zakazem 
zmniejszania go staEymi elementami i zadrzewianiem.

§42. Dopuszcza się zmianę sposobu urytkowania 
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obiektów lub ich czę[ci, przy zachowaniu przepi-
sów prawa oraz warunków okre[lonych w planie.

DZIAD III
Przepisy koGcowe

§43. Plan zachowuje warno[ć, równier wtedy je-

[li nastąpi:
1) zmiana lub nowelizacja któregokolwiek z wy-

mienionych w §5 przepisów, chyba re z ich 
tre[ci będzie wynikaE obowiązek dokonania 
zmiany planu;

2) zmiana wymienionych w planie numerów ewi-
dencyjnych dziaEek.

3) zmiana nazw wymienionych w planie ulic.
§44. 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%.

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

§46. 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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ZaEącznik nr 2
do uchwaEy Nr XXXII/295/09 

Rady Miejskiej w Zbąszyniu
z dnia 30 wrze[nia 2009 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE 
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

zabudowy mieszkaniowo-usEugowej, na dziaEkach o nr ewid. 509, 511, 513, 517/2 i 518/6 w Przyprosty-

ni, gm. ZbąszyG

Przedmiotowy projekt miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego zostaE wyEorony do 
publicznego wglądu w terminie od 19 maja 2009 
r. do 8 czerwca 2009 r. W dniu 8 czerwca 2009 
r. odbyEa się dyskusja publiczna nad przyjętymi w 
miejscowym planie rozwiązaniami.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 
Nr 80, poz. 717 ze zm.) uwagi byEy przyjmowane 
do dnia 22 czerwca 2009 r.

W ustawowym terminie 14 dni po wyEoreniu (tj. 
do dnia 22 czerwca 2009 r.), nie wniesiono rad-

nych uwag w formie pisemnej. Uwagę w formie 
ustnej do protokoEu wniesiono podczas dyskusji 
publicznej, jaka odbyEa się w dniu 8 czerwca 2009 
r. Uwaga dotyczyEa zwiększenia wskapnika zabudo-

wy z 35% do 50%.
Rada Miejska w Zbąszyniu rozstrzyga o uwzględ-

nieniu uwagi i wprowadzeniu zmiany do tekstu 
uchwaEy.

ZaEącznik nr 3 
do uchwaEy Nr XXXII/295/09 

Rady Miejskiej w Zbąszyniu
z dnia 30 wrze[nia 2009 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE 
sposobu realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalerą do 

zadaG wEasnych Gminy oraz zasady ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

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 zmianami), 
Rada Miejska w Zbąszyniu, w oparciu o obowiązu-

jące przepisy, w tym:
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o docho-

dach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.
U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539);

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

- ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowa-

dzaniu [cieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 
858);

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

- prognozę skutków finansowych uchwalenia 
przedmiotowego planu miejscowego;

oraz ustalenia planu, rozstrzyga co następuje:

§1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 
sEurące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkaG-

ców stanowią, zgodnie z art. 7 ust. 1 ww. ustawy o 
samorządzie gminnym, zadania wEasne gminy.

§2. Zrodki na realizację infrastruktury technicznej 
gmina more uzyskać z wykorzystaniem następują-

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

§3. W pobliru gEównej drogi sąsiadującej z tere-

nem opracowania przebiegają podziemne sieci infra-

struktury technicznej.

§4.1. Wykonanie stacji transformatorowej lub 
przyEącza energetycznego lery w gestii dysponenta 
sieci, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 
1997 r. Prawo energetyczne.

2. Zaopatrzenie w ciepEo jest obowiązkiem inwe-

stora, w zalerno[ci od wyboru sposobu ogrzewa-

nia, niezbędne będzie porozumienie z wEa[ciwym 
dysponentem sieci, zgodnie z ww. ustawą z dnia 
10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

§5.1. Zgodnie z §24 ustaleG planu, terenem pub-

licznym jest droga publiczna oznaczona na rysunku 
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planu symbolem KD.
2. Zgodnie z §25 ustaleG planu, terenem publicz-

nym będzie nowo wydzielona dziaEka pod stację 
transformatorową.

§6.1. ObsEuga komunikacyjna terenu objętego pla-

nem odbywać się będzie z istniejącej drogi i nowo 

projektowanych dróg: publicznej KD i wewnętrznej 
KDW. Drogi wewnętrzne realizowane będą ze [rod-

ków inwestora, tym samym nie obciąrą budretu 
Gminy. Budowa drogi publicznej KD obciąry budret 
Gminy.

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

4018

UCHWADA Nr XXVI/206/2009 RADY GMINY ZANIEMYZL

z dnia 19 papdziernika 2009 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkaniowo-letniskowego 
w Zwoli, gm. Zaniemy[l

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity 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, Nr 167 poz. 1759; 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) 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 2008 r. Nr 123, 
poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, 
Nr 220, poz. 1413), po stwierdzeniu zgodno[ci z 
ustaleniami studium uwarunkowaG i kierunków za-

gospodarowania przestrzennego gminy Zaniemy[l 
zatwierdzonego uchwaEą Nr XXIV/185/2009 Rady 
Gminy Zaniemy[l z dnia 29 czerwca 2009 r., Rada 
Gminy Zaniemy[l uchwala, co następuje:

§1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowa-

nia przestrzennego terenu mieszkaniowo-letnisko-

wego w Zwoli, gm. Zaniemy[l.

§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 wniesionych uwag do projektu 

planu ｠ zaEącznik nr 2 do niniejszej uchwaEy;
3) rozstrzygnięcie sposobu realizacji, zapisanych 

w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalerą do zadaG wEasnych 
Gminy oraz zasady ich finansowania, zgodnie z 

przepisami o finansach publicznych ｠ zaEącznik 
nr 3 do niniejszej uchwaEy.

DZIAD 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 Gminy Zaniemy[l, o ile z tre[ci 
przepisu nie wynika inaczej; 

3) przeznaczeniu podstawowym ｠ nalery przez to 
rozumieć takie przeznaczenie, które powinno 
przewarać na danym obszarze, wyznaczonym 
liniami rozgraniczającymi;

4) przeznaczeniu dopuszczalnym   nalery przez to 
rozumieć rodzaje przeznaczenia inne nir pod-

stawowe, które uzupeEniają lub wzbogacają 
przeznaczenie podstawowe;

5) funkcji terenu ｠ nalery przez to rozumieć syno-

nim przeznaczenia podstawowego;
6) terenie ｠ nalery przez to rozumieć obszar o 

okre[lonym rodzaju przeznaczenia podstawo-

wego, wyznaczony na rysunku planu liniami 
rozgraniczającymi;

7) wskapniku zabudowy ｠ nalery przez to rozu-

mieć stosunek powierzchni zainwestowanej 
obiektami kubaturowymi do powierzchni dziaE-
ki budowlanej, wyrarony w procentach;

8) dziaEalno[ci usEugowej ｠ nalery przez to rozu-

mieć dziaEalno[ć usEugową lub handlową pro-

wadzoną w wyznaczonych lokalach urytko-

wych;
9) linii zabudowy ｠ nalery przez to rozumieć 

umowną linię pokazaną na rysunku planu, przy 
której sytuuje się dominującą [cianę budynku, 
przy czym nie dotyczy ona takich elementów 
budynków jak np.: okapy, gzymsy, balkony, 
galerie, werandy, tarasy, klatki schodowe, 
schody zewnętrzne, ryzality, ganki lub detale 


