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ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE 

2143 – nr KN.I-7.4131- 1-70/11 z dnia 24 marca 2011 r. Wojewody Wielkopol-
skiego orzekająca nieważnoċć § 3 uchwały Nr VI/34/11 Rady Gminy w 
Kuċlinie z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie nadania imienia Gimna-
zjum Publicznemu w Michorzewie w czćċci dotyczącej publikacji w 
Dzienniku Urzćdowym Województwa Wielkopolskiego 12606 

2144 – nr KN.I-7.4131-1-64/11 z dnia 24 marca 2011 r. Wojewody Wielkopol-
skiego orzekające nieważnoċć § 4 ust. 5 Uchwały Nr V/33/11 Rady Gmi-
ny Kwilcz z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia wysokoċci opłat 
za ċwiadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w 
szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminć Kwilcz 12607 
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UCHWAŁA NR V/37/11 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNIU 

 z dnia 24 lutego 2011 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zbąszynia oraz części wsi 
Perzyny i Nowy Dwór w obszarze działek o numerach ewidencyjnych 782/2 i 782/3 w Zbąszyniu. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 
1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, 
z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, 
z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. 
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 
172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, 
poz. 127, Nr 181, poz. 1337, Nr 48, poz. 327, Nr 
138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, 
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 
420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 
28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230), 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 2007r. Nr 127, poz. 880 z 2008 r. Nr 
199, poz. 1227, Nr 201, poz.1237 i 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, 
Nr 155, poz. 1043, Nr 130, poz. 871) uchwala sić co 
nastćpuje:  

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 nr ewiden-
cyjny 782/2 i 782/3 w Zbąszyniu, zwaną dalej miej-
scowym planem, po stwierdzeniu jej 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. 
 
§ 2. Integralnymi czćċciami uchwały są:  
1) załącznik nr 1 – czćċć graficzna, opracowana na 
mapie w skali 1:500, zatytułowana „Miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego dla działek 
nr ewid. 782/2 i 782/3 w Zbąszyniu”, 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) „nieprzekraczalnej linii zabudowy” – należy 
przez to rozumieć linić wyznaczającą najmniejszą 
dopuszczalną odległoċć sytuowania budynku 
w stosunku do linii rozgraniczającej tereny;  
2) „sieciach i urządzeniach infrastruktury technicz-
nej” – należy przez to rozumieć wybudowane pod 
ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewody lub 
urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłow-
nicze, elektryczne, gazowe i telekomunikacyjne. 
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Rozdział II 
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 

tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych 
zasadach zagospodarowania 

§ 4. 1. Okreċla sić nastćpujące przeznaczenie tere-
nów: tereny obiektów produkcyjnych, składów 
i magazynów oraz usług, oznaczone symbolem 
P,U.  
2. Symbol graficzny 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. Dopuszcza sić stosowanie ogrodzeĉ ażuro-
wych:  
1) o wysokoċci nie wićkszej niż 1,8 m;  
2) o powierzchni pełnej mniejszej niż 80% całej 
powierzchni ogrodzenia. 
 
§ 6. Zakazuje sić umieszczania reklam; dopuszcza 
sić umieszczanie szyldów. 

 

Rozdział IV 
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego 

§ 7. 1.Budynki należy sytuować zgodnie z liniami 
zabudowy okreċlonymi na rysunku miejscowego 
planu.  
2. Z zastrzeżeniem ust. 1, dopuszcza sić sytuowa-
nie budynków bezpoċrednio przy granicach działek 
i w odległoċci 1,5 m od granic. 
 

§ 8. Nakazuje sić zaopatrzenie budynków w wodć 
z sieci wodociągowej, w tym do celów gaċniczych. 
 
§ 9. 1. Wody opadowe i roztopowe w obszarze 
działek budowlanych należy odprowadzać 
w sposób nie zakłócający warunków gruntowo-
wodnych na działkach w jej otoczeniu.  
2. Dopuszcza sić odprowadzanie wód opadowych 
i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej.  
3. Ċcieki w postaci wód opadowych i roztopowych 
z powierzchni nieprzepuszczalnych na działce, 
należy zagospodarować w sposób indywidualny 
nie pogarszający stanu ċrodowiska, zgodnie 
z przepisami odrćbnymi w tym zakresie. 
 
§ 10. 1. Nakazuje sić odprowadzanie ċcieków by-
towych i przemysłowych do sieci kanalizacji sani-
tarnej.  
2. Zakazuje sić:  
1) odprowadzania ċcieków bytowych 
i przemysłowych do zbiorników na ċcieki;  
2) lokalizowania indywidualnych oczyszczalni ċcie-
ków.  

3. Ċcieki przemysłowe o ponadnormatywnych 
zanieczyszczeniach należy przed odprowadzeniem 
do kanalizacji sanitarnej podczyċcić 
w indywidualnych oczyszczalniach ċcieków do 
składu ċcieków bytowych. 
 
§ 11. Do ogrzewania budynków i pozyskiwania 
ciepła technologicznego należy stosować energić 
elektryczną, paliwa niskoemisyjne lub energić 
uzyskiwaną ze źródeł odnawialnych. 
 
§ 12. 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. Odpady niebezpieczne należy zago-
spodarowywać zgodnie z przepisami ustawy 
o odpadach.  
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 

§ 13. W przypadku odkrycia podczas prac ziem-
nych materiałów archeologicznych należy postć-
pować zgodnie z przepisami ustawy o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami. 

 

Rozdział VI 
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych 

§ 14. Nie okreċla sić terenów wymagających 
wprowadzenia ustaleĉ wynikających z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych, 
w rozumieniu przepisów ustawy. 

 

Rozdział VII 
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 

zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki 
intensywności zabudowy 

§ 15. Okreċla sić nieprzekraczalną linić zabudowy 
usytuowaną zgodnie z rysunkiem miejscowego 
planu. 
 
§ 16. Na terenach obiektów produkcyjnych, skła-
dów i magazynów oraz usług P,U:  
1) zakazuje sić:  
a) z zastrzeżeniem pkt 3, lit. c, lokalizowania obiek-
tów innych niż: budynki produkcyjne, składy 
i magazyny, budynki usługowe, garaże oraz obiek-
ty małej architektury,  
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b) sytuowania budynków wyższych niż 15,5 m 
i wyższych niż 3 kondygnacje nadziemne,  
c) przeznaczania na cele zabudowy powierzchni 
wićkszej niż 80% powierzchni działki budowlanej,  
d) wydzielania działek budowlanych o powierzchni 
mniejszej niż 1500 m2;  
2) nakazuje sić:  
a) przeznaczenie na cele terenu biologicznie czyn-
nego nie mniej niż 20% powierzchni działki bu-
dowlanej,  
b) sytuowanie garaży wyłącznie jako wbudowa-
nych w bryłć budynku: produkcyjnego, składowe-
go, magazynowego lub usługowego,  
c) zapewnienie miejsc postojowych w liczbie nie 
mniejszej niż 2 miejsca na każde 50 m2 powierzch-
ni użytkowej budynków;  
3) dopuszcza sić:  
a) stosowanie dachów kolebkowych, szedowych 
oraz o połaciach nachylonych pod kątem do 25º,  
b) budowć jednej kondygnacji podziemnej,  
c) lokalizowanie w sposób nie powodujący kolizji 
z planowaną zabudową, sieci i urządzeĉ infrastruk-
tury technicznej, w tym remonty sieci i urządzeĉ 
istniejących,  
4) obsługć komunikacyjną należy zapewnić 
z przyległej ulicy, znajdującej sić poza obszarem 
objćtym miejscowym planem. 

 

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 

§ 17. Nie okreċla sić terenów podlegających 
ochronie. 

 
Rozdział IX 

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości objętych planem miejscowym 

§ 18. 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 

§ 19. Nie okreċla sić terenów wymagających usta-
lenia szczególnych warunków zagospodarowania 
oraz wprowadzenia ograniczenia w ich użytkowa-
niu, w tym wprowadzenia zakazu zabudowy. 

 

Rozdział XI 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej 

§ 20. 1. Podłączenia sieci wewnćtrznych na działce 
budowlanej do zewnćtrznych sieci infrastruktury 
technicznej wykonywać należy jako podłączenia 
podziemne. 2.Podłączenie budynków do sieci in-
frastruktury technicznej nastćpować bćdzie na 
warunkach okreċlonych przez dysponenta sieci, na 
wniosek zainteresowanego podmiotu i umowy 
o przyłączenie do sieci. 

 

Rozdział XII 
Sposób i termin tymczasowego 

zagospodarowania, urządzania i użytkowania 
terenów 

§ 21. 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 

§ 22. Okreċla sić stawkć procentową w wysokoċci 
30 %. 

Rozdział XIV 
Przepisy końcowe 

§ 23. Wykonanie uchwały powierza sić Burmi-
strzowi Zbąszynia. 
 
§ 24. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Wo-
jewództwa Wielkopolskiego. 

 
 

Przewodniczący Rady  
(-) mgr Marek Furman
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Załącznik nr 1 
do uchwały nr V/37/11 

Rady Miejskiej w Zbąszyniu 
z dnia 24 lutego 2011 r. 
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Załącznik nr 2 

do uchwały nr V/37/11 
Rady Miejskiej w Zbąszyniu 

z dnia 24 lutego 2011 r. 
 

ROZSTRZYGNIĆCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ZBĄSZYNIA ORAZ CZĆĊCI WSI PERZYNY 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.), Rada 
Miejska w Zbąszyniu nie rozstrzyga o sposobie 
rozpatrzenia uwag, 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 nr ewidencyjny 782/2 i 782/3 w Zbąszyniu, 
wyłożonego do publicznego wglądu wraz 
z prognozą oddziaływania na ċrodowisko.  

 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr V/37/11 

Rady Miejskiej w Zbąszyniu 
z dnia 24 lutego 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 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(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 gmin-
nym (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 pla-

nie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 
należących do zadaĉ własnych gminy. Do zadaĉ 
własnych Gminy należy, zgodnie z ustawą 
o samorządzie gminnym, budowa dróg, sieci kanali-
zacyjnej, sieci wodociągowej i oċwietlenia ulic. 
Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, o ile wyznaczałby nowe tereny do 
zainwestowania, a także okreċlał przebieg nowych 
dróg i infrastruktury technicznej, mogłoby spowo-
dować powstanie tego obowiązku na terenie objćtym 
planem. Jednoczeċnie Gmina, z uwagi na ograniczo-

ne ċrodki budżetowe, obowiązki te mogłaby rozłożyć 
w czasie.  
Uchwalenie i realizacja zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Zbąszynia 
oraz czćċci wsi Perzyny i Nowy Dwór w obszarze 
działek o nr ewidencyjnych 782/2 i 782/3 w Zbąszyniu 
nie spowoduje kosztów po stronie Gminy z uwagi na 
to, że w granicach objćtych zmianą planu nie przewi-
duje sić nowych dróg publicznych, a infrastruktura 
techniczna jest dostćpna w drogach publicznych 
położonych w bezpoċrednim sąsiedztwie.  
2. Finansowanie zapisanych w miejscowym planie 

wyżej wymienionych inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które należą do zadaĉ własnych 
gminy, podlega przepisom zawartym w 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.), przy czym limity wydatków budżetowych na 
wieloletnie programy inwestycyjne są ujćte każdora-
zowo w budżecie gminy na dany rok.  
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