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UCHWADA Nr XXXII/294/09 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNIU

z dnia 30 wrze[nia 2009 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu odkrywkowej kopalni 
kruszywa naturalnego, na dziaEce oznaczonej ewidencyjnym numerem 231, 

w Nowej Wsi Zbąskiej, gm. ZbąszyG

Na podstawie art. 20 ust. 1 w związku z art. 27 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 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) oraz w związ-
ku 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 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta 
ZbąszyG, zatwierdzonego uchwaEą Rady Miejskiej w 
Zbąszyniu Nr XXI/137/2001 z dnia 27 lutego 2001 
r., ze zmianami, uchwala się co następuje:

§1. Uchwala się zmianę miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzennego terenu odkrywko-

wej kopalni kruszywa naturalnego, na dziaEce ozna-

czonej ewidencyjnym numerem 231, w Nowej Wsi 
Zbąskiej, gm. ZbąszyG. 

§2. Zmianą miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego, o której mowa w §1, są ustale-

nia będące tre[cią niniejszej uchwaEy.

§3. Integralną czę[cią zmiany planu są:
1) rysunek zmiany planu, w skali 1:1000   zaEącz-

nik nr 1 do niniejszej uchwaEy;
2) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Zbąszyniu, do-

tyczące uwag wniesionych do projektu zmiany 
planu - zaEącznik nr 2 do niniejszej uchwaEy;

3) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Zbąszyniu o 
sposobie realizacji, zapisanych w zmianie pla-

nu, inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej, które nalerą do zadaG wEasnych Gminy 
oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepi-
sami 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 
planu uchwalonego uchwaEą Rady Miejskiej w 
Zbąszyniu Nr XXVII/223/05 z dnia 3 sierpnia 
2005 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Wielkopolskiego Nr 145, 
poz. 4006;

2) zmianie planu ｠ nalery przez to rozumieć ustale-

nia zmiany planu, o której mowa w §2 uchwa-

Ey, o ile z tre[ci przepisu nie wynika inaczej;
3) uchwale   nalery przez to rozumieć niniejszą 

uchwaEę Rady Miejskiej w Zbąszyniu, o ile z 
tre[ci przepisu nie wynika inaczej;

4) przeznaczeniu podstawowym   nalery przez to 
rozumieć takie przeznaczenie, które powinno 
przewarać na danym terenie, wyznaczonym 
liniami rozgraniczającymi;

5) funkcji terenu   nalery przez to rozumieć syno-

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

[lonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, 
wyznaczony na rysunku zmiany planu liniami 
rozgraniczającymi;

7) pasie ochronnym ｠ nalery przez to rozumieć 
pas terenu poEorony między górnym bezpiecz-
nym obrzerem wyrobiska a linią ograniczającą 
teren chroniony od strony wyrobiska, jak poka-

zano na zaEączniku nr 1;
8) pasie zagrorenia ｠ nalery przez to rozumieć pas 

terenu poEorony między tymczasowym górnym 
obrzerem a bezpiecznym górnym obrzerem 
wyrobiska ｠ przy czym w zmianie planu wy-

znacza się pasy zagrorenia o minimalnej sze-

roko[ci wynoszącej poEowę szeroko[ci pasa 
ochronnego, wzdEur którego wyznacza się pas 
zagrorenia ｠ jak pokazano na zaEączniku nr 1;

9) bezpiecznym górnym obrzeru ｠ nalery przez 
to rozumieć zbocze wyrobiska o spadku Ea-

godnym, zblironym do naturalnego, którego 
uksztaEtowanie w maksymalny sposób ograni-
czać będzie morliwo[ć osunięcia się mas ziem-

nych zbocza, jak pokazano na zaEączniku nr 1;
10) tymczasowym górnym obrzeru ｠ nalery przez 

to rozumieć zbocze wyrobiska o stromym spad-

ku, jak pokazano na zaEączniku nr 1;
11) uciąrliwo[ci dla [rodowiska ｠ nalery przez to 
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rozumieć zjawiska fizyczne lub stany utrudnia-

jące rycie albo dokuczliwe dla otaczającego 
[rodowiska, a zwEaszcza haEas, wibracje, za-

nieczyszczenie powietrza, gleby, wody i zanie-

czyszczenie odpadami.
§5. Uryte w zmianie planu okre[lenia i nazewni-

ctwo zostaEo zdefiniowane między innymi w nastę-

pujących przepisach:
1) ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 
80, poz. 717 ze zm.);

2) ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. ｠ Prawo geolo-

giczne i górnicze (Dz.U. z 2005 r. Nr 228, poz. 
1947 ze zm.);

3) rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 
czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeGstwa 
i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz spe-

cjalistycznego zabezpieczenia przeciwporaro-

wego w odkrywkowych zakEadach górniczych 
wydobywających kopaliny pospolite (Dz.U. Nr 
109, poz. 962);

4) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. ｠ Prawo 
ochrony [rodowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, 
poz. 150 ze zm.);

5) rozporządzenie z dnia 9 listopada 2004 r. w 
sprawie okre[lenia rodzajów przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaEywać na [rodowi-
sko oraz szczegóEowych uwarunkowaG zwią-

zanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do 
sporządzenia raportu o oddziaEywaniu na [ro-

dowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.).
6) ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 ze zm.);
7) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ｠ Prawo budow-

lane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze 
zm.);

8) 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.);

9) 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.);

10) ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochro-

nie przeciwporarowej (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, 
poz. 1229 ze zm.);

11) 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);

12) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. 
w sprawie przeciwporarowego zaopatrzenia w 
wodę oraz dróg przeciwporarowych (Dz.U. Nr 
121, poz. 1139);

13) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach 
(Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zm.);

14) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 
ze zm.);

15) 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);

16) ustawa 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 
1568 ze zm.);

17) ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie 
gruntów rolnych i le[nych (Dz.U. z 2004 r. Nr 
121, poz. 1266 ze zm.);

18) ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodar-
ce nieruchomo[ciami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, 
poz. 2603 ze zm.).

§6.1. Przedmiotem zmiany planu jest ustalenie 
przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu na 
obszarze objętym zmianą planu.

2. Zakres ustaleG zmiany planu wynika z uchwaEy 
Nr XVII/155/08 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 
29 kwietnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego terenu odkrywkowej ko-

palni kruszywa naturalnego, na dziaEce oznaczonej 
ewidencyjnym numerem 231, w Nowej Wsi Zbą-

skiej, gm. ZbąszyG.

§7.1. Zmianą planu objęto obszar o powierzchni 
4,54 ha.

2. Obszar, o którym mowa w ust. 1, poEorony jest 
w poEudniowo - zachodniej czę[ci gminy ZbąszyG, 
przy drodze prowadzącej do Babimostu, w odlegEo-

[ci 250 m od granicy z gminą Babimost. Obejmuje 
dziaEkę oznaczoną numerem ewid. 231.

§8. Granice obszaru objętego zmianą planu przed-

stawiono na rysunku zmiany 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 zmiany planu ustala się podsta-

wowe przeznaczenie: 
1) pas ochronny, oznaczony na rysunku zmiany 

planu symbolem 1PG,
2) obszar górniczy, oznaczony na rysunku zmiany 

planu symbolem 2PG.
2. Tereny oznaczone symbolami 1PG i 2PG sta-

nowią teren górniczy w rozumieniu ustawy, o 
której mowa w §5 pkt 2.

§10. Niniejszą uchwaEą zmienia się przeznacze-
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nie gruntów o pow. ok. 4,54 ha objętych planem, 
o którym mowa w §4 pkt 1, na cele okre[lone w 
zmianie planu.

§11. Linią ciągEą oznaczono na rysunku zmiany 
planu linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-

czeniu lub rórnych zasadach zagospodarowania, 
okre[lonych w niniejszej uchwale.

ROZDZIAD II
Zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu 

przestrzennego

§12. Na obszarze zmiany planu ustala się zacho-

wanie zasad ksztaEtowania Eadu przestrzennego, w 
tym w szczególno[ci zapisów RozdziaEu 6.

§13. Ustala się obowiązek zabezpieczenia obsza-

ru objętego zmianą planu na zasadach okre[lonych 
w rozporządzeniu, o którym mowa w §5 pkt 3 oraz 
na zasadach okre[lonych w zmianie planu.

ROZDZIAD III
Zasady ochrony [rodowiska, przyrody

i krajobrazu kulturowego

§14. Ustala się zakaz niszczenia powierzchni zie-

mi poprzez skEadowanie odpadów i odprowadzanie 
[cieków w sposób niezgodny z przepisami prawa i 
ustaleniami zmiany planu.  

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

tym zmianą planu ustala się zakaz lokalizacji przed-

sięwzięć mogących znacząco oddziaEywać na [ro-

dowisko.
2. Zapisy ust. 1 nie dotyczą:
1) inwestycji przewidzianych w zmianie planu;
2) inwestycji, których realizacja jest niezbędna do 

prawidEowego funkcjonowania kopalni kruszy-

wa naturalnego.

§16. Uciąrliwo[ci dla [rodowiska wywoEane pro-

wadzeniem robót górniczych, a powodowane np. 
przez haEas, wibracje i inne, nie powinny przekra-

czać norm okre[lonych przepisami prawa oraz wy-

kraczać poza granice nieruchomo[ci.

§17. Ustala się bezodpadową gospodarkę masami 
ziemnymi, magazynowanymi w miejscu, o którym 
mowa w §20 ust. 1 pkt 5.

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

§18.1. W obrębie zadania inwestycyjnego wyma-

gane jest przeprowadzenie rozpoznawczych badaG 
powierzchniowo-sondarowych, przeprowadzonych 
w uzgodnieniu z wEa[ciwymi sEurbami ochrony za-

bytków.

2. Po zatwierdzeniu przez wEa[ciwe sEurby ochro-

ny zabytków badaG, o których mowa w ust. 1, ko-

nieczne jest przeprowadzenie na wytypowanych 
stanowiskach wyprzedzających inwestycję, ratow-

niczych badaG wykopaliskowych.
3. Podczas trwania prac ziemnych związanych z 

odhumusowywaniem terenu nalery prowadzić staEy 
nadzór archeologiczny, a w przypadku odkrycia w 
trakcie nadzorów nowych obiektów archeologicz-
nych, nie ujawnionych podczas badaG powierzch-

niowych, konieczne będzie przeprowadzenie ich ba-

daG i wykonanie koniecznej dokumentacji.
4. Wszystkie prace archeologiczne muszą być 

uzgodnione pozwoleniem wEa[ciwych sEurb ochro-

ny zabytków, przed uzyskaniem pozwolenia na bu-

dowę.

ROZDZIAD V
Wymagania wynikające z potrzeb ksztaEtowania 

przestrzeni publicznych

Nie ustala się

ROZDZIAD VI
Parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu

§19. Z zastrzereniem §20 na terenie 2PG ustala 
się realizację kopalni kruszywa naturalnego, wypo-

saronej w obiekty i urządzenia niezbędne do jej pra-

widEowego funkcjonowania.

§20.1. W ramach terenu 2PG ustala się wydzie-

lenie odpowiednio zabezpieczonego miejsca, w ra-

mach którego będą realizowane:
1) obiekty i urządzenia niezbędne do prawidEowe-

go funkcjonowania kopalni kruszywa natural-
nego;

2) urządzenia, o których mowa w §27;
3) miejsca do zbierania odpadów realizowane 

zgodnie z przepisami prawa;
4) zbiorniki bezodpEywowe, o których mowa w 

§29 pkt 1;
5) miejsca skEadowania urobku z wyrobiska gór-

niczego;
o powierzchni wynikającej z faktycznych potrzeb, 

zgodnie z przepisami prawa.
2. Dopuszcza się morliwo[ć zmiany lokalizacji 

miejsca o którym mowa w ust. 1 po uprzednim wy-

konaniu rekultywacji terenu, na który miejsce to bę-

dzie przenoszone.

§21.1. Dla obiektów, o których mowa w §19 
uchwaEy, ustala się ksztaEtowanie zabudowy zgod-

nie z faktycznymi potrzebami, w oparciu o obowią-

zujące przepisy prawa.
2. Dopuszcza się realizację obiektów, o których 

mowa w ust. 1 w formie obiektów tymczasowych.
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ROZDZIAD VII
Granice i sposoby zagospodarowania terenów 

lub obiektów podlegających ochronie, w tym tere-

nów górniczych, a takre nararonych na niebezpie-

czeGstwo powodzi oraz zagroronych osuwaniem 
się mas ziemnych

§22. Na terenie 1PG ustala się pas ochronny, 
zgodnie z rysunkiem zmiany planu.

§23.1. Z zastrzereniem ust. 2 i §29 pkt 4 w gra-

nicach terenu 1PG, ustala się zakaz zabudowy.
2. W granicach terenu 1PG dopuszcza się reali-

zację:
1) dojazdu do obszaru górniczego, oznaczonego 

symbolem 2PG;
2) elementów zabezpieczenia terenu i obszaru 

górniczego, o których mowa w §13.

§24. W granicach terenu 2PG ustala się prowa-

dzenie robót górniczych, zgodnie z przepisami pra-

wa i ustaleniami zmiany planu.

§25.1. Z zastrzereniem ust. 2 ustala się realizację 
wyrobiska górniczego o parametrach speEniających 
wymogi bezpieczeGstwa, w tym w szczególno[ci o 
bezpiecznych górnych obrzerach wyrobiska.

2. Dopuszcza się realizację wyrobiska górniczego 
posiadającego tymczasowe górne obrzera, pod wa-

runkiem, re:
1) na caEej dEugo[ci tymczasowego górnego 

obrzera zachowany będzie pas zagrorenia, o 
szeroko[ci równej minimum poEowie szeroko-

[ci pasa ochronnego w miejscu zetknięcia;
2) w obszarze pasa zagrorenia dopuszcza się wy-

Eącznie prowadzenie prac związanych z wyko-

naniem zbocza bezpiecznego oraz z eksploata-

cją wyrobiska.

ROZDZIAD VIII
SzczegóEowe zasady i warunki scalania 

i podziaEu nieruchomo[ci

Nie ustala się

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

§26.1. ObsEugę komunikacyjną terenów 1PG i 
2PG ustala się z drogi oznaczonej numerem ewid. 
220, lerącej poza granicami zmiany planu, przy za-

chowaniu przepisów prawa.

2. WEączenie do drogi o której mowa w ust. 1 
wykonać zgodnie z przepisami prawa.

§27. W przypadku utwardzenia drogi oznaczonej 
nr ewid. 220, ustala się obowiązek wyposarenia nie-

ruchomo[ci w urządzenia zapewniające morliwo[ć 
oczyszczenia pojazdów wyjerdrających na drogę, o 
której mowa wyrej, tak aby ruch tych pojazdów nie 
powodowaE zanieczyszczania dróg i odbywaE się na 
zasadach okre[lonych w przepisach prawa.

§28. W przypadku utwardzenia drogi oznaczonej 
nr ewid. 220, masa caEkowita pojazdów transpor-
tujących urobek z kopalni kruszywa naturalnego nie 
more powodować przekroczeG dopuszczalnych na-

cisków osi pojazdu na tą drogę.

§29. Przy zachowaniu przepisów prawa i ustaleG 
planu, ustala się realizację następujących elemen-

tów infrastruktury technicznej, związanych z funk-

cjonowaniem kopalni kruszywa naturalnego:
1) [cieki bytowe: ustala się gromadzenie [cieków 

bytowych w zbiornikach bezodpEywowych na 
nieczysto[ci ciekEe ｠ nieczysto[ci ze zbiorni-
ków nalery systematycznie wywozić przez 
koncesjonowanego przewopnika w miejsce 
wskazane przez sEurby gminne;

2) [cieki przemysEowe: w odniesieniu do elemen-

tów zagospodarowania o których mowa w 
§20 ust. 1 pkt 1 i 3 zastosować lokalną sieć z 
odstojnikami i separatorami chroniącymi wody 
gruntowe i gleby przed zanieczyszczeniem; za-

kazuje się odprowadzania nieoczyszczonych 
[cieków przemysEowych do gruntu;

3) wody opadowe i/lub roztopowe: nalery odpro-

wadzić do ziemi w sposób niezorganizowany 
w granicach nieruchomo[ci;

4) urządzenia elektroenergetyczne: z zastrzere-

niem §30 dopuszcza się realizację nasEupowej 
stacji transformatorowej w granicach terenu 
1PG;

5) inne elementy uzbrojenia: na warunkach okre-

[lonych w przepisach.

§30. Dopuszcza się korzystanie z urządzeG infra-

struktury technicznej zlokalizowanych poza granica-

mi zmiany planu.

ROZDZIAD XI
Sposoby i terminy tymczasowego zagospodaro-

wania, urządzenia i urytkowania terenów

Nie ustala się

ROZDZIAD XII
Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji ist-

niejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, a 
takre obszarów wymagających przeksztaEceG lub 

rekultywacji
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§31.1. Z zastrzereniem ust. 2 po zakoGczeniu 
wykonywania robót górniczych polegających na li-
kwidacji wyrobiska górniczego dopuszcza się le[ny 
kierunek rekultywacji terenów objętych zmianą planu.

2. Dopuszcza się rolniczy kierunek rekultywacji 
terenów objętych zmianą planu.

§32.1. W celu rekultywacji wyrobiska górnicze-

go ustala się wykorzystanie w pierwszej kolejno[ci 
urobku powstaEego w wyniku prowadzenia robót 
górniczych na terenie 2PG.

2. W celu rekultywacji wyrobiska górniczego 
dopuszcza się stosowanie mas ziemnych nie po-

chodzących z robót górniczych prowadzonych na 
terenie 2PG, w sposób nie naruszający lokalnego 
ukEadu litologicznego warstw glebowych oraz na 
warunkach okre[lonych w przepisach prawa.

DZIAD III
Przepisy koGcowe

§33. Zmiana 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 ustaleG zmiany planu;

2) zmiana wymienionych w zmianie planie nume-

rów ewidencyjnych dziaEek.

§34. 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%.

§35. Traci moc uchwaEa Rady Miejskiej w Zbąszy-

niu Nr XXVII/223/05 z dnia 3 sierpnia 2005 r. w 
sprawie miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego terenu odkrywkowej kopalni kruszywa 
naturalnego na dziaEce oznaczonej ewidencyjnym 
numerem 231 w Nowej Wsi Zbąskiej, gm. ZbąszyG 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Wielkopolskiego Nr 145, poz. 4006.

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

§37. 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/294/09 

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

ROZSTRZYGNIĘCIE 
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu odkrywkowej kopalni kruszywa naturalnego, na dziaEce oznaczonej ewidencyjnym numerem 231, 

w Nowej Wsi Zbąskiej, gm. ZbąszyG

Przedmiotowy projekt zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania 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 
zmianie miejscowego planu 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, nie wniesiono radnych 
uwag, w związku z tym, Rada Miejska w Zbąszyniu 
nie podejmuje rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrze-

nia wniesionych uwag.

ZaEącznik nr 3 
do uchwaEy Nr XXXII/294/09

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

ROZSTRZYGNIĘCIE 
sposobu realizacji, zapisanych w zmianie planu, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale-

rą 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 

przedmiotowej zmiany planu miejscowego;
oraz ustalenia zmiany planu, rozstrzyga co nastę-

puje:

§1. Realizacja zamierzeG inwestycyjnych, przewi-
dzianych w przedmiotowej zmianie planu, nie obcią-

ry budretu gminy ZbąszyG.

§2.1. W zmianie planu nie ustala się terenów pub-

licznych, których koszty realizacji miaEyby w przy-

szEo[ci obciąryć gminę ZbąszyG.
2. Kosztami zagospodarowania terenów objętych 

zmianą planu, zgodnie z jego zapisami, obciąrony 
będzie inwestor.


