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UCHWAŁA NR XII/121/11 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNIU 

 z dnia 27 wrzeċnia 2011 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zbąszynia oraz części wsi 
Perzyny i Nowy Dwór w obszarze działek o nr ewidencyjnych 1364, 1365, 1366, 1367, 1376 i 1377/2 

w Zbąszyniu. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591ze zm.) oraz 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 ze zm.), uchwala sić co nastćpu-
je:  

Rozdział I 
Przepisy wstępne 

§ 1. 1. Uchwala sić zmianć miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Zbą-
szynia oraz czćċci wsi Perzyny i Nowy Dwór, 
uchwalonego uchwałą Nr XXXIV/275/06 z dnia 
7 kwietnia 2006 r., w obszarze działek o nr ewiden-
cyjnych 1364, 1365, 1366, 1367, 1376 i 1377/2 
w Zbąszyniu, zwaną dalej miejscowym planem, po 
stwierdzeniu jej zgodnoċci z ustaleniami studium 
uwarunkowaĉ i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy i miasta Zbąszyĉ, uchwalo-
nym uchwałą Nr XXI/137/2001 Rady Gminy 
i Miasta w Zbąszyniu z dnia 27 lutego 2001 r. ze 
zmianami.  
 2. Granice obszaru objćtego miejscowym planem 
okreċla czćċć graficzna. 
 3.Rozstrzyga sić o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu miejscowego planu zgodnie 
z załącznikiem nr 2.  
4.Rozstrzyga sić o sposobie realizacji, zapisanych 
w miejscowym planie, inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które należą do zadaĉ wła-
snych gminy, oraz zasadach ich finansowania, 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych – jak 
w załączniku nr 3. 
 
§ 2. Integralnymi czćċciami uchwały są:  
1)załącznik nr 1 – czćċć graficzna, opracowana na 
mapie w skali 1:1000, zwana dalej rysunkiem miej-
scowego planu;  
2)załącznik nr 2 – Rozstrzygnićcie Rady Miejskiej 
w Zbąszyniu o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu miejscowego planu;  
3)załącznik nr 3 – Rozstrzygnićcie Rady Miejskiej 
w Zbąszyniu o sposobie realizacji, zapisanych 
w miejscowym planie, inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które należą do zadaĉ wła-
snych gminy, oraz zasadach ich finansowania, 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 
 
§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o „nieprzekra-
czalnej linii zabudowy” – należy przez to rozumieć 

linić wyznaczającą obszar, w którym dopuszcza sić 
lokalizowanie budynków. 

 
Rozdział II 

Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 
tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych 

zasadach zagospodarowania 

§ 4. 1. Okreċla sić nastćpujące przeznaczenie tere-
nów:  
1)tereny sportu i rekreacji oraz zabudowy usługo-
wej, oznaczone symbolem US,U;  
2)tereny zieleni urządzonej, oznaczone symbolem 
ZP;  
3)tereny drogi publicznej dojazdowej, oznaczone 
symbolem KDD;  
4)tereny drogi wewnćtrznej, oznaczone symbolem 
KDW.  
2.Symbole graficzne przeznaczenia terenów oraz 
przebieg linii rozgraniczających tereny o różnym 
przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospoda-
rowania okreċla rysunek miejscowego planu. 

 

Rozdział III 
Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego 

§ 5. Zakazuje sić stosowania od strony dróg ogro-
dzeĉ z prefabrykowanych elementów betonowych 
i żelbetowych. 
 
§ 6. Z zastrzeżeniem § 14 ust. 3, dopuszcza sić 
umieszczanie tablic reklamowych oraz masztów 
reklamowych i flagowych. 

 

Rozdział IV 
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego 

§ 7. 1. Wydzielanie w budynkach pomieszczeĉ 
przeznaczonych na pobyt ludzi wymaga zastoso-
wania rozwiązaĉ technicznych zapewniających 
właċciwe standardy akustyczne.  
2.W przypadku budowy budynku zamieszkania 
zbiorowego takiego jak hotel lub motel, na działce 
budowlanej, na której obiekt zlokalizowano, obo-
wiązują dopuszczalne poziomy hałasu okreċlone 
wskaźnikami hałasu jak dla zabudowy mieszka-
niowej wielorodzinnej i budynków zamieszkania 
zbiorowego. 
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§ 8. Nakazuje sić podłączenie budynków do sieci 
wodociągowej. 
 
§ 9. Wody opadowe i roztopowe w obszarze dzia-
łek budowlanych należy odprowadzać do wód lub 
do ziemi, w sposób nienaruszający naturalnego 
kierunku spływu wód i niezakłócający warunków 
gruntowo-wodnych na działce i na działkach w jej 
otoczeniu. 
 
§ 10. 1. Ċcieki w postaci wód opadowych i rozto-
powych z nawierzchni szczelnych w obszarze dzia-
łek budowlanych należy zagospodarowywać 
w sposób niepogarszający standardów jakoċci 
ċrodowiska.  
2.Dopuszcza sić odprowadzanie ċcieków, o których 
mowa w ust. 1, do sieci kanalizacji deszczowej, 
pod warunkiem ich oczyszczenia w urządzeniach 
zlokalizowanych na działce budowlanej, na której 
powstają. 
 
§ 11. 1. Nakazuje sić odprowadzanie ċcieków by-
towych do sieci kanalizacji sanitarnej.  
2.Zakazuje sić:  
1)odprowadzania ċcieków bytowych do zbiorni-
ków na ċcieki;  
2)lokalizowania indywidualnych oczyszczalni ċcie-
ków;  
3)stosowania indywidualnych systemów oczysz-
czania ċcieków polegających na ich odprowadza-
niu do wód lub do ziemi. 
 
§ 12. Do ogrzewania budynków dopuszcza sić 
stosowanie wyłącznie paliw niskoemisyjnych, 
energii elektrycznej oraz energii uzyskiwanej ze 
źródeł odnawialnych. 
 
§ 13. 1. Ustala sić gromadzenie segregowanych 
odpadów w przystosowanych do tego celu po-
jemnikach usytuowanych w wyznaczonych miej-
scach na terenie posesji i ich dalsze zagospodaro-
wanie zgodnie z gminnym planem gospodarki 
odpadami.  
2.Nadmiar mas ziemnych powstających w wyniku 
prac budowlanych należy zagospodarowywać na 
miejscu pod warunkiem, że ich zastosowanie nie 
spowoduje przekroczeĉ wymaganych standardów 
jakoċci gleby i ziemi, lub wywozić w miejsca wska-
zane przez właċciwą służbć administracyjną. 

 

Rozdział V 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

§ 14. 1. Ochroną objćty jest układ urbanistyczno-
architektoniczny miasta Zbąszynia, wpisany do 
rejestru zabytków pod numerem 1371 decyzją 
z dnia 12 stycznia 1981 r.  
2.Obszar objćty miejscowym planem jest położony 
w całoċci w układzie urbanistyczno-
architektonicznym, o którym mowa w ust. 1.  
3.Inwestor winien uzgodnić formć architektoniczną 
obiektów i zagospodarowanie działki, a także 

kształt i formć tablic reklamowych oraz masztów 
reklamowych i flagowych z właċciwym wojewódz-
kim konserwatorem zabytków.  
4.Inwestor jest zobowiązany do prowadzenia ba-
daĉ archeologicznych podczas prac ziemnych przy 
realizacji inwestycji związanych z zabudowaniem 
i zagospodarowaniem terenu; przed otrzymaniem 
pozwolenia na budowć inwestor winien uzyskać 
pozwolenie właċciwego wojewódzkiego konserwa-
tora zabytków na prowadzenie badaĉ archeolo-
gicznych. 

 

Rozdział VI 
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych 

§ 15. 1. Za przestrzenie publiczne, w rozumieniu 
ustawy, w tym służące celom organizowania im-
prez masowych uznaje sić tereny sportu i rekreacji 
oraz zabudowy usługowej US,U.  
2.Dla terenów, o których mowa w ust. 1, nakazuje 
sić:  
1)uwzglćdnienie w zagospodarowaniu możliwoċci 
wyposażenia terenu w tymczasowe urządzenia 
i obiekty małej architektury dla potrzeb urządzenia 
imprez masowych;  
2)przystosowanie oċwietlenia terenu dla potrzeb 
urządzenia imprez masowych;  
3)zapewnienie miejsc postojowych na czas trwania 
imprez masowych dla samochodów w liczbie do-
stosowanej do przewidywanej liczby uczestników;  
4)dostosowanie zaplecza technicznego 
i sanitarnego do liczby użytkowników podczas 
imprez masowych;  
5)zastosowanie w wyposażeniu terenów udogod-
nieĉ dla osób niepełnosprawnych;  
6)wyposażenie terenów w odpowiednie urządze-
nia stosownie do możliwych sytuacji kryzysowych 
oraz zapewnienie dojazdów dla pojazdów uprzywi-
lejowanych;  
7)budowć w drodze wewnćtrznej KDW przeciwpo-
żarowej sieci wodociągowej.  
3.Pozostałe, standardowe zasady kształtowania 
terenów sportu i rekreacji oraz zabudowy usługo-
wej US,U wynikające z ich przeznaczenia okreċlo-
no w rozdziale 7. 
 

Rozdział VII 
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 

zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki 
intensywności zabudowy 

§ 16. 1. Okreċla sić nieprzekraczalne linie zabudo-
wy.  
2. Usytuowanie nieprzekraczalnych linii zabudowy 
okreċlono na rysunku miejscowego planu; okre-
ċlony został przebieg linii i zwymiarowane charak-
terystyczne odległoċci – pozostałe odległoċci nale-
ży ustalić poprzez odczyt z rysunku miejscowego 
planu. 
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§ 17. Na terenach sportu i rekreacji oraz zabudowy 
usługowej US,U:  
1)z zastrzeżeniem ust. 3 a i b, zakazuje sić:  
a)lokalizowania obiektów innych niż: - budynek 
obsługi stadionu o funkcji sportowo-socjalnej, - 
hotel lub motel, - obiekt gastronomiczny, - boiska, 
w tym boisko z trybunami, - obiekty małej archi-
tektury,  
b)przeznaczania na cele lokalizowania budynków 
powierzchni wićkszej niż 40% powierzchni działki 
budowlanej i jednoczeċnie wićkszej niż wynosi 
obszar wyznaczony nieprzekraczalnymi liniami 
zabudowy,  
c)sytuowania budynków o wysokoċci wićkszej niż: 
do okapu 9 m, do kalenicy – 13,5 m,  
d)wydzielania działek budowlanych o powierzchni 
mniejszej niż 5000 m2;  
2)nakazuje sić:  
a)przeznaczenie na cele powierzchni biologicznie 
czynnej nie mniej niż 40% powierzchni działki bu-
dowlanej,  
b)sytuowanie budynków wyłącznie w obszarze 
wyznaczonym nieprzekraczalnymi liniami zabu-
dowy okreċlonymi w § 16,  
c)stosowanie w budynkach dachów dwu- lub wie-
lospadowych o nachyleniu głównych połaci da-
chowych pod kątem zawartym pomićdzy 35º i 45º, 
a dla obiektów obsługi boisk, w tym obiektów 
kontenerowych dopuszcza sić dachy o nachyleniu 
głównych połaci dachowych pod kątem do 12º,  
d)zapewnienie miejsc postojowych dla samocho-
dów osobowych w liczbie nie mniejszej niż 
1 miejsce na każde 2 miejsca noclegowe i 1 miej-
sce na każde 2 miejsca w gastronomii, 2 miejsca 
na każde 50 m2 powierzchni handlowo-usługowej 
budynku oraz dla obiektów sportowych nie bćdą-
cych budynkami – odpowiednio do rodzaju obiek-
tu i liczby jego użytkowników, ale nie mniej niż 30 
miejsc dla samochodów osobowych i 5 miejsc dla 
autobusów;  
3)dopuszcza sić:  
a)wykorzystanie 40% całkowitej powierzchni użyt-
kowej lokalizowanych budynków na cele urządze-
nia galerii handlowych,  
b)sytuowanie typowych budynków obsługi sta-
dionu o charakterze kontenerowym,  
c)lokalizowanie w obszarach położonych poza 
obszarem ograniczonym liniami zabudowy obiek-
tów sportowych nie bćdących budynkami: stadio-
nu, kontenerowych obiektów obsługi stadionu, 
boisk i obiektów sportowych, z wyłączeniem kor-
tów tenisowych i obiektów związanych ze sporta-
mi motorowymi,  
d)budowć jednej kondygnacji podziemnej,  
e)lokalizowanie w sposób nie powodujący kolizji 
z planowaną zabudową obiektów infrastruktury 
technicznej oraz remonty sieci i urządzeĉ istnieją-
cych;  
4)obsługć komunikacyjną należy zapewnić z drogi 
wewnćtrznej KDW włączonej do drogi publicznej 
bezpoċrednio przylegającej do obszaru objćtego 
miejscowym planem, położonej po jego północnej 

stronie oraz z dróg przylegających do obszaru 
objćtego miejscowym planem. 
 
§ 18. Na terenach zieleni urządzonej ZP:  
1)zakazuje sić:  
a)z zastrzeżeniem pkt 3, lokalizowania obiektów 
innych niż obiekty małej architektury i ċcieżki pie-
szo-rowerowe,  
b)przeznaczania na cele lokalizowania obiektów 
powierzchni wićkszej niż 10% powierzchni działki 
budowlanej;  
2)nakazuje sić przeznaczenie na cele powierzchni 
biologicznie czynnej nie mniej niż 90% powierzch-
ni działki budowlanej;  
3)dopuszcza sić lokalizowanie sieci i urządzeĉ 
infrastruktury technicznej, w tym remonty istnieją-
cych sieci i urządzeĉ infrastruktury technicznej;  
4)wydzielania działek o powierzchni mniejszej niż 
10 000 m2. 
 
§ 19. Na terenach drogi publicznej dojazdowej 
KDD:  
1)z zastrzeżeniem pkt 2 lit. b, zakazuje sić lokalizo-
wania obiektów nie związanych z budową drogi;  
2)dopuszcza sić:  
a) przeznaczenie 100% powierzchni działki budow-
lanej na cele budowy nawierzchni szczelnych,  
b) lokalizowanie sieci i urządzeĉ infrastruktury 
technicznej, w tym remonty istniejących sieci 
i urządzeĉ infrastruktury technicznej. 
 
§ 20. Na terenach drogi wewnćtrznej KDW:  
1)z zastrzeżeniem pkt 4, zakazuje sić lokalizowania 
obiektów nie związanych z obsługą komunikacyjną 
działek budowlanych; 2)ustala sić: a)szerokoċć 
drogi w liniach rozgraniczających – 10 m, 
b)zakoĉczenie drogi placem nawrotu o wymiarach 
do odczytania z rysunku miejscowego planu; 3)do 
czasu wybudowania kanalizacji deszczowej naka-
zuje sić przeznaczenie 10% powierzchni działki na 
cele powierzchni biologicznie czynnej, a po wybu-
dowaniu kanalizacji deszczowej dopuszcza sić 
przeznaczenie 100% powierzchni działki budowla-
nej na cele budowy nawierzchni szczelnych; 
4)dopuszcza sić lokalizowanie sieci i urządzeĉ 
infrastruktury technicznej, w tym remonty istnieją-
cych sieci i urządzeĉ infrastruktury technicznej. 

 

 

Rozdział VIII 
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów 

górniczych, a także narażonych na 
niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych 

§ 21. 1. Ochronie podlegają:  
1)Obszar Chronionego Krajobrazu „Pojezierze 
Sławskie, Pradolina Obry i Rynna Zbąszyĉska”;  
2)obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 
„Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry” PLB080005  
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3)specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 
„Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry” PLH080002. 
2.Obszar objćty miejscowym planem jest w całoċci 
położony w granicach obszarów, o których mowa 
w ust. 1.  
2.Lokalizowane przedsićwzićcia spełniać muszą 
wymogi ochrony okreċlone dla terenów położo-
nych w granicach obszarów, o których mowa 
w ust. 1. 
 

§ 22. 1. Okreċla sić obszary corocznie podtapiane 
i przybliżony zasićg zalewów katastrofalnych z lat 
1956-1987.  
2.Granicć obszarów oraz przybliżony zasićg zale-
wów katastrofalnych, o których mowa w ust. 1, 
okreċlono na rysunku miejscowego planu. 

 

Rozdział IX 
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości objętych planem miejscowym 

§ 23. Nie okreċla sić terenów wymagających usta-
lenia szczegółowych zasad i warunków scalania 
i podziału nieruchomoċci. 

 

Rozdział X 
Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 

zakaz zabudowy 

§ 24. Zagospodarowanie i zabudowć terenów 
należy dostosować do warunków gruntowo-
wodnych wystćpujących w obszarach, o których 
mowa w § 22 poprzez podniesienie rzćdnej terenu 
do rzćdnej terenów sąsiednich niepodtapianych 
lub zastosowanie innych, właċciwych dla danego 
obiektu rozwiązaĉ technicznych. 
 

§ 25. Ustala sić odległoċć sytuowania budynków 
w stosunku do granicy lasu zgodną z przepisami 
Prawa budowlanego. 

 

 

 

Rozdział XI 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej 

§ 26. Podłączenia sieci wewnćtrznych na działce 
budowlanej do zewnćtrznych sieci infrastruktury 
technicznej wykonywać należy jako podłączenia 
podziemne. 

 
Rozdział XII 

Sposób i termin tymczasowego 

zagospodarowania, urządzania i użytkowania 
terenów 

§ 27. Nie okreċla sić terenów wymagających usta-
lenia sposobu i terminu tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania i użytkowania.  

 

Rozdział XIII 
Stawki procentowe, na podstawie których ustala 
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 

§ 28. Okreċla sić stawki procentowe w wysokoċci:  
a)dla terenów sportu i rekreacji oraz zabudowy 
usługowej US,U – 30 %;  
b)dla terenów zieleni urządzonej ZP – 15 %;  
c)dla terenów drogi publicznej dojazdowej KDD – 
15 %;  
d)dla terenów drogi wewnćtrznej KDW – 10 %.  

 
Rozdział XIV 

Przepisy końcowe 

§ 29. Wykonanie uchwały powierza sić Burmi-
strzowi Zbąszynia. 
 

§ 30. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Wo-
jewództwa Wielkopolskiego. 
 

Przewodniczący Rady  
(-)mgr Marek Furman  

  



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 306 – 29827 – Poz. 4885 
 

Załącznik nr 1 
do uchwały nr XII/121/11 

Rady Miejskiej w Zbąszyniu 
z dnia 27 wrzeċnia 2011 r. 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr XII/121/11 

Rady Miejskiej w Zbąszyniu 
z dnia 27 wrzeċnia 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĆCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU 

 
 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.), Rada 
Miejska w Zbąszyniu, w oparciu o oċwiadczenie 
Burmistrza Zbąszynia w sprawie braku uwag do 
projektu zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Zbąszynia oraz 

czćċci wsi Perzyny i Nowy Dwór w obszarze dzia-
łek o nr ewidencyjnych 1364, 1365, 1366, 1367, 
1376 i 1377/2 w Zbąszyniu, wyłożonego do pu-
blicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania 
na ċrodowisko, nie rozstrzyga o sposobie ich roz-
patrzenia. 
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Załącznik nr 3 
do uchwały nr XII/121/11 

Rady Miejskiej w Zbąszyniu 
z dnia 27 wrzeċnia 2011 r. 

 
Rozstrzygnićcie o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które należą do zadaĉ własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o 
finansach publicznych 

 
 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 (tekst jednolity: 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 ze zm.), Rada Miejska w Zbąszyniu rozstrzyga, 
co nastćpuje: 
 
1. Sposób realizacji, zapisanych w miejscowym 
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 
należących do zadaĉ własnych gminy . 

2. Uchwalenie i realizacja miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego  
w Przyprostyni nie spowoduje kosztów po stronie 
Gminy, z uwagi na to, że w granicach objćtych miej-
scowym planem nie przewiduje sić nowych dróg 
publicznych, a infrastruktura techniczna jest dostćp-
na w drogach położonych w bezpoċrednim sąsiedz-
twie. 
 
3. Finansowanie zapisanych w miejscowym 
planie inwestycji . 
 
Ze wzglćdu na brak inwestycji stanowiących zadania 
własne Gminy, nie podejmuje sić ustaleĉ w kwestii 
finansowania inwestycji. 
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UCHWAŁA NR XII/122/11 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNIU 

 z dnia 27 wrzeċnia 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Przyprostynia. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 20 ust. 
1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 
r. Nr 80, poz. 717ze zm.), uchwala sić co nastćpuje:  

Rozdział I 
Przepisy wstępne 

§ 1. 1. Uchwala sić miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego w miejscowoċci Przyprosty-
nia, w obszarze działek o numerach ewidencyjnych 
583 i 584 w Przyprostyni, zwany dalej miejscowym 
planem, po stwierdzeniu jego zgodnoċci 
z ustaleniami studium uwarunkowaĉ i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta 
Zbąszyĉ, uchwalonym uchwałą Nr XXI/137/2001 
Rady Gminy i Miasta w Zbąszyniu z dnia 27 lutego 
2001 r. ze zmianami.  
2.Granice obszaru objćtego miejscowym planem 
okreċla czćċć graficzna.  
3.Rozstrzyga sić o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu miejscowego planu zgodnie 
z załącznikiem nr 2.  
4.Rozstrzyga sić o sposobie realizacji, zapisanych 
w miejscowym planie, inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które należą do zadaĉ wła-
snych gminy, oraz zasadach ich finansowania, 

zgodnie z przepisami o finansach publicznych – jak 
w załączniku nr 3. 
 
§ 2. Integralnymi czćċciami uchwały są:  
1)załącznik nr 1 – czćċć graficzna, opracowana na 
mapie w skali 1:1000, zatytułowana: „Miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego w miej-
scowoċci Przyprostynia”, zwana dalej rysunkiem 
miejscowego planu;  
2)załącznik nr 2 – Rozstrzygnićcie Rady Miejskiej 
w Zbąszyniu o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu miejscowego planu;  
3)załącznik nr 3 – Rozstrzygnićcie Rady Miejskiej 
w Zbąszyniu o sposobie realizacji, zapisanych 
w miejscowym planie, inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które należą do zadaĉ wła-
snych gminy, oraz zasadach ich finansowania, 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych.  
 

§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:  
1)„obowiązującej linii zabudowy” – należy przez to 
rozumieć linić, która wyznacza lokalizacjć ze-
wnćtrznej krawćdzi frontowej ċciany budynku, na 
co najmniej 60% jej szerokoċci, przy czym elemen-
ty budynku takie jak balkony, zadaszone wejċcia 
lub tarasy nie mogą wystawać przed tć linić bar-
dziej niż na 1,3 m;  
2)„nieprzekraczalnej linii zabudowy” – należy 
przez to rozumieć najmniejszą dopuszczalną odle-


