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Załącznik nr 3 
do uchwały nr X/96/11 

Rady Miejskiej w Zbąszyniu 
z dnia 5 sierpnia 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĆCIE RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNIU O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH 

W MIEJSCOWEGO PLANU, 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 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. 167 ust 2 pkt 
1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach pu-
blicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, 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, który wyznacza nowe tereny do 
zainwestowania, a także okreċla przebieg nowych 
dróg i infrastruktury technicznej, powoduje powsta-
nie tego obowiązku na terenie objćtym planem. 
Gmina jednakże, z uwagi na ograniczone ċrodki bu-
dżetowe, obowiązki te może rozłożyć w czasie.  

W związku z uchwaleniem zmiany miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego terenów za-
budowy mieszkaniowej i usługowej w Przyprostyni 
oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu zabudowy usługowo-
przemysłowej, obejmującego działki oznaczone nu-
merami ewidencyjnymi: 12/3, 12/4, 12/5, 12/6, 12/7, 
12/8, 12/10, 13, 14, 15, 16/3, 16/4, 16/5, 16/6, 16/7, 16/8 
i 16/9 w Przyprostyni, gm. Zbąszyĉ, w obszarze dział-
ki o numerze ewidencyjnym 751/3 nie przewiduje sić 
realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-
nej służących zaspokajaniu zbiorowych potrzeb 
mieszkaĉców, które należą do zadaĉ własnych gminy 
i co za tym idzie, nie pojawiają sić obciążenia finan-
sowe dla gminy z tego tytułu.  
2. Zasady finansowania zapisanych w miejscowym 

planie inwestycji.  
W związku z tym, że uchwalenie miejscowego planu 

nie przewiduje realizacji inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej należących do zadaĉ własnych 
gminy, nie zachodzi koniecznoċć ustalenia zasad ich 
finansowania.  
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UCHWAŁA NR X/97/11 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNIU 

 z dnia 5 sierpnia 2011 r. 

w sprawie sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zbąszynia oraz 
części wsi Perzyny i Nowy Dwór w rejonie ulic Leśnej i Ogrodowej 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. 1591 ze zm.) oraz art. 20 ust. 
1 w zw. z art. 27 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 nastćpuje:  

§ 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 rejonie ulic Leċnej 
i Ogrodowej w Zbąszyniu, zwaną dalej miejsco-
wym 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 1:1000, zatytułowana „Miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie 
ulic Leċnej i Ogrodowej 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-
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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, w której należy usytuować fasa-
dć budynku lub jego boczną ċcianć na przynajm-
niej 60% ich długoċci; 
 2) „nieprzekraczalnej linii zabudowy” – należy 
przez to rozumieć linić wyznaczającą najmniejszą 
dopuszczalną odległoċć sytuowania budynku 
w stosunku do linii rozgraniczającej tereny;  
3)„nieuciążliwej działalnoċci usługowej” – należy 
przez to rozumieć działalnoċć, która nie powoduje 
przekroczenia standardów jakoċci ċrodowiska poza 
terenem, do którego inwestor posiada tytuł praw-
ny, w tym działalnoċć nie powiązaną z rodzajami 
przedsićwzićć mogącymi zawsze znacząco lub 
potencjalnie znacząco oddziaływać na ċrodowisko, 
wymienionymi w przepisach o ochronie ċrodowi-
ska.  
2. Stosowane symbole graficzne stanowiące ozna-
czenie poszczególnych terenów składają sić 
z liczby i liter; przeznaczenie terenu jest oznaczone 
literami, a liczba oznacza numer porządkowy tere-
nu; o ile w dalszej czćċci uchwały ustalenia odno-
szą sić wyłącznie do oznaczenia literowego należy 
przez to rozumieć, że odnoszą sić do wszystkich 
terenów oznaczonych tymi literami niezależnie od 
ich liczby porządkowej. 
 
§ 4. 1. Okreċla sić nastćpujące przeznaczenie tere-
nów:  
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
i usługowej, oznaczone symbolami 1.MN,U, 
2.MN,U, 3.MN,U, 4.MN,U, 5.MN,U, 6.MN,U, 
7.MN,U, 8.MN,U, 9.MN,U, 10.MN,U, 11.MN,U, 
12.MN,U, 13.MN,U i 14.MN,U;  
2) tereny wód powierzchniowych ċródlądowych, 
oznaczone symbolami 1.WS i 2.WS;  
3) teren elektroenergetyki, oznaczony symbolem E; 
4) teren drogi publicznej głównej, oznaczony sym-
bolem KDG;  
5) tereny dróg publicznych dojazdowych, oznaczo-
ne symbolami 1.KDD, 2.KDD, 3.KDD, 4.KDD, 
5.KDD, 6.KDD, 7.KDD, 8.KDD, 9.KDD, 10.KDD, 
11.KDD i 12.KDD.  
2. Symbol graficzny przeznaczenia terenów oraz 
przebieg linii rozgraniczających tereny o różnym 
przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospoda-
rowania okreċla rysunek miejscowego planu. 
 
§ 5. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego:  
1) dopuszcza sić:  
a) stosowanie ogrodzeĉ o wysokoċci do 1,5 m, 
ażurowych o powierzchni pełnej nie wićkszej niż 
50% całej powierzchni ogrodzenia,  
b) umieszczanie szyldów;  
2) zakazuje sić stosowania:  
a) ogrodzeĉ pełnych i wyższych niż 1,5 m, 
 b) reklam. 

§ 6. W zakresie zasad ochrony ċrodowiska, przyro-
dy i krajobrazu kulturowego:  
1) nakazuje sić: 
 a) sytuowanie zabezpieczeĉ akustycznych 
w związku z ewentualną uciążliwoċcią akustyczną 
kolei  
b) zapewnienie w pomieszczeniach, w których 
prowadzona jest nieuciążliwa działalnoċć usługo-
wa, w tym w pomieszczeniach, w których poziom 
podłogi jest poniżej poziomu terenu, właċciwych 
warunków higieniczno-zdrowotnych, zgodnie 
z przepisami prawa budowlanego,  
c) podłączenie budynków do sieci wodociągowej,  
d) odprowadzanie ċcieków bytowych do sieci ka-
nalizacji sanitarnej, z tym że do czasu wybudowa-
nia kanalizacji sanitarnej w najbliżej położonej 
drodze publicznej dopuszcza sić odprowadzanie 
ċcieków bytowych do zbiorników na ċcieki;  
2) zakazuje sić:  
a) lokalizowania przedsićwzićć mogących zawsze 
znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać 
na ċrodowisko, wymienionych w przepisach 
o ochronie ċrodowiska, za wyjątkiem inwestycji 
celu publicznego, 
 b) lokalizowania indywidualnych oczyszczalni 
ċcieków;  
3) ustala sić:  
a) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej i usługowej MN,U dopuszczalne poziomy 
hałasu okreċlone wskaźnikami hałasu, jak dla tere-
nów mieszkaniowo-usługowych,  
b) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych 
w obszarze działek budowlanych do wód lub do 
ziemi, w sposób nie naruszający naturalnego kie-
runku spływu wód i nie zakłócający warunków 
gruntowo-wodnych na działce i na działkach w jej 
otoczeniu, 
 c) odprowadzanie ċcieków w postaci wód opado-
wych i roztopowych z powierzchni szczelnych na 
działce do sieci kanalizacji deszczowej lub do sieci 
ogólnospławnej, a do czasu wybudowania kanali-
zacji w najbliżej położonej drodze publicznej do-
puszczenie zagospodarowania ċcieków, o których 
mowa, w sposób indywidualny, nie pogarszający 
stanu ċrodowiska,  
d) możliwoċć budowy w drogach publicznych 
przeciwpożarowej sieci wodociągowej zgodnie 
z przepisami o przeciwpożarowym zaopatrzeniu 
w wodć,  
e) stosowanie do ogrzewania budynków paliw 
niskoemisyjnych oraz energii uzyskiwanej ze źró-
deł odnawialnych,  
f) gospodarowanie odpadami zgodnie z gminnym 
planem gospodarki odpadami i przepisami 
o odpadach, 
 g) zagospodarowanie na miejscu nadmiaru mas 
ziemnych, powstających w wyniku prac budowla-
nych, pod warunkiem, że ich zastosowanie nie 
spowoduje przekroczeĉ wymaganych standardów 
jakoċci gleby i ziemi lub ich wywóz w miejsca 
wskazane przez właċciwą służbć administracyjną. 
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§ 7. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
ustala sić obowiązek prowadzenia badaĉ arche-
ologicznych podczas prac ziemnych związanych 
z zabudowaniem i zagospodarowaniem terenu; 
wniosek o pozwolenie na prowadzenie prac ar-
cheologicznych winien być złożony do właċciwego 
wojewódzkiego konserwatora zabytków przed 
otrzymaniem pozwolenia na budowć. 
 
§ 8. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, 
w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów 
i wskaźników intensywnoċci zabudowy ustala sić:  
1)obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy, 
usytuowane zgodnie z rysunkiem miejscowego 
planu;  
2)na terenach zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej i usługowej MN,U:  
a)lokalizowanie budynków: mieszkalnych jednoro-
dzinnych, usługowych i handlowych oraz budyn-
ków gospodarczych i garaży, a także obiektów 
małej architektury oraz sieci, urządzeĉ i budowli 
infrastruktury technicznej, w tym urządzeĉ zabez-
pieczeĉ akustycznych;  
b)sytuowanie na działce budowlanej nie wićcej niż 
jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, 
jednego usługowego wzglćdnie handlowego, 
jednego gospodarczego i jednego garażu,  
c)maksymalną powierzchnić zabudowy – 30% 
powierzchni działki budowlanej,  
d)minimalną powierzchnić biologicznie czynną – 
40% powierzchni działki budowlanej,  
e)sytuowanie budynków o liczbie kondygnacji do 
2 i o wysokoċci: -mieszkalnych jednorodzinnych, 
usługowych i handlowych – do 10,5 m, -
gospodarczych i garaży – do 6,5 m;  
f)z zastrzeżeniem pkt 2, lit. g, minimalną po-
wierzchnić wydzielanej działki – 600 m2  
g)możliwoċć wydzielenia działki mniejszej, niż 
okreċlono wyżej, na cele: infrastruktury technicz-
nej, regulacji granic pomićdzy nieruchomoċciami, 
powićkszenia działki,  
h)stosowanie dachów dwu- lub wielospadowych 
o nachyleniu głównych połaci dachowych pod 
kątem zawartym pomićdzy 35º i 45º i głównej ka-
lenicy równoległej do ulicy lub jednej z ulic 
w przypadku działek narożnikowych,  
i)sytuowanie budynków usługowych przeznaczo-
nych wyłącznie na cele nieuciążliwej działalnoċci 
usługowej,  
j)zapewnienie miejsc postojowych w liczbie nie 
mniejszej niż 2 miejsca na 1 mieszkanie i 2 miejsca 
na jeden lokal użytkowy,  
k)możliwoċć:  
-lokalizowania budynków bezpoċrednio przy gra-
nicach działek budowlanych, -budowy jednej kon-
dygnacji podziemnej,  
-wydzielania w budynkach mieszkalnych jednoro-
dzinnych lokalu użytkowego, l)obsługć komunika-
cyjną wyłącznie z przyległych ulic dojazdowych;  
3)tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
i usługowej 12.MN,U i 13.MN,U są czćċcią wićk-

szych terenów budowlanych położonych poza 
obszarem objćtym miejscowego planem; 
w związku z powyższym czćċci działek gruntu po-
łożone na terenach 12.MN,U i 13.MN,U nie mogą 
stanowić samodzielnych działek budowlanych;  
4)na terenach wód powierzchniowych ċródlądo-
wych WS: 
 a)lokalizowanie wyłącznie urządzeĉ związanych 
z utrzymaniem rowu,  
b)zakaz kanalizowania rowu;  
5)na terenie elektroenergetyki E: 
 a)lokalizowanie stacji transformatorowej kontene-
rowej lub nasłupowej oraz innych urządzeĉ i sieci 
elektroenergetycznych,  
b)minimalną powierzchnić biologicznie czynną 
wynoszącą 10% powierzchni działki budowlanej;  
6)na terenie drogi publicznej głównej KDG 
i terenach dróg publicznych dojazdowych KDD:  
a)szerokoċci w liniach rozgraniczających zgodne 
z rysunkiem miejscowego planu,  
b)lokalizowanie obiektów związanych z utrzyma-
niem ruchu oraz sieci i urządzenia infrastruktury 
technicznej,  
c)nakaz rozwiązania odbioru ċcieków w postaci 
wód opadowych i roztopowych przed wykonaniem 
nawierzchni szczelnych, 
 d)możliwoċć skanalizowania rowów przebiegają-
cych w liniach rozgraniczających dróg. 
 
§ 9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej ustala sić:  
1) zakaz włączenia dróg publicznych dojazdowych 
1.KDD, 4.KDD i 5.KDD w drogć publiczną główną 
KDG;  
2) włączenie dróg publicznych dojazdowych 
2.KDD, 4.KDD, 5.KDD, 6.KDD, 7.KDD, 8.KDD, 9.KDD 
i 10.KDD oraz drogi publicznej głównej 7.KDG 
w drogi planowane na terenach przyległych poza 
obszarem objćtym miejscowym planem;  
3) włączenie dróg publicznych dojazdowych 1.KDD 
i 3.KDD w drogć publiczną dojazdową 4.KDD oraz 
w ulicć Ogrodową znajdującą sić poza obszarem 
objćtym miejscowym planem;  
4) podłączenie sieci wewnćtrznych na działce bu-
dowlanej do zewnćtrznych sieci infrastruktury 
technicznej wykonywać należy jako podłączenia 
podziemne. 
 
§ 10. W zakresie terenów wymagających ustalenia 
szczególnych warunków zagospodarowania oraz 
wprowadzenia ograniczenia w ich użytkowaniu, 
w tym wprowadzenia zakazu zabudowy ustala sić 
nakaz:  
1) zgodnego z przepisami o transporcie kolejowym 
i na zasadach tam okreċlonych, zagospodarowania 
terenów w obszarze o szerokoċci nie mniejszej niż 
20 m, licząc od skrajnego toru kolejowego, i nie 
mniejszej niż 10 m, licząc od granicy terenów kole-
jowych;  
2) zabezpieczenia przez inwestorów terenów zabu-
dowy i dróg położonych w obszarze oddziaływania 
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kolei przed skutkami akustycznymi wynikającymi 
z ruchu pociągów lub z wznowienia ruchu. 
 
§ 11. Nie okreċla sić:  
1) terenów wymagających wprowadzenia ustaleĉ 
wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni 
publicznych, w rozumieniu przepisów ustawy;  
2) granic i sposobów zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych 
na podstawie odrćbnych przepisów, w tym tere-
nów górniczych, a także narażonych na niebezpie-
czeĉstwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem 
sić mas ziemnych;  
3) terenów wymagających ustalenia szczegóło-
wych zasad i warunków scalania i podziału nieru-
chomoċci;  
4) terenów wymagających ustalenia sposobu 
i terminu tymczasowego zagospodarowania, urzą-
dzania i użytkowania. 
 
§ 12. Okreċla sić stawkć procentową, na podstawie 
której ustala sić opłatć, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy w wysokoċci:  

1) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej i usługowej MN,U – 30%;  
2) dla terenów wód powierzchniowych ċródlądo-
wych WS – 15%;  
3) dla terenu elektroenergetyki E – 15%;  
4) dla terenu drogi publicznej głównej KDG – 15%;  
5) dla terenów dróg publicznych dojazdowych 
KDD – 15%. 
 
§ 13. Wykonanie uchwały powierza sić Burmi-
strzowi Zbąszynia 
 
§ 14. 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 X/97/11 

Rady Miejskiej w Zbąszyniu 
z dnia 5 sierpnia 2011 r. 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr X/97/11 

Rady Miejskiej w Zbąszyniu 
z dnia 5 sierpnia 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 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 o braku uwag do projektu 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Zbąszynia oraz czćċci wsi 
Perzyny i Nowy Dwór w rejonie ulic Leċnej 
i Ogrodowej w Zbąszyniu, wyłożonego do publicz-
nego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na 
ċrodowisko.  

  



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 248 – 23743 – Poz. 3933 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr X/97/11 

Rady Miejskiej w Zbąszyniu 
z dnia 5 sierpnia 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 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 (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 tech-
nicznej należących do zadaĉ własnych gminy. 

Do zadaĉ własnych Gminy należy, zgodnie z usta-
wą o samorządzie gminnym, budowa dróg, sieci 
kanalizacyjnej, sieci wodociągowej i oċwietlenia 
ulic oraz realizacja innych celów publicznych. 
Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego,  wyznacza tereny do zainwe-
stowania, a także okreċla przebieg nowych dróg i 
infrastruktury technicznej., a zatem powoduje 

powstanie powyższego obowiązku na terenie objć-
tym planem. Jednoczeċnie Gmina, z uwagi na 
ograniczone ċrodki budżetowe, obowiązki te może 
rozłożyć w czasie.  

Uchwalenie i realizacja zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Zbąszynia oraz czćċci wsi Perzyny i Nowy 
Dwór, w rejonie ulic Leċnej i Ogrodowej 
w Zbąszyniu spowoduje koszty po stronie Gminy, 
które tylko w niewielkiej czćċci bćdą rekompenso-
wane przez wpływy z tego terenu (opłata adia-
cencka z uwagi na podział gruntu, podatki od nie-
ruchomoċci). Na przedmiotowym terenie zapla-
nowano drogi publiczne oraz sieci infrastruktury 
technicznej – a zatem wystąpią koszty związane z 
wykupem terenów na cele budowy dróg oraz z 
budową dróg i sieci technicznych.  

W poniższej tabeli podano zestawienie za-
daĉ wynikających z ustaleĉ zmiany planu wraz z 
szacunkową ich wartoċcią wg cen obecnych. 

 

Rodzaj inwestycji 
Zakres rzeczowy w 

m2 lub w mb 

Cena jednostkowa  
w zł/m2 

lub w zł/mb 
Wartoċć w zł 

wykup nieruchomoċci przezna-
czonych na cele terenów dróg 

publicznych 
19125 40 765 000 

budowa dróg publicznych 28965 227 6 575 055 
budowa sieci wodociągowej 1310 105 137 550 
budowa sieci oċwietleniowej 2570 135 346 950 
budowa sieci kanalizacji desz-

czowej 
2570 350 822 500 

budowa sieci kanalizacji sanitar-
nej 

2490 418 1 040 820 

koszty łącznie 9 687 875 
 
Zadania w zakresie realizacji dróg publicznych, w 
tym związane z nimi wykupy terenów, prowadzone 
bćdą przez Gminć. Zadania w zakresie infrastruk-
tury technicznej prowadzone bćdą przez właċciwe 
przedsićbiorstwa, w gestii których leży rozwój 
poszczególnych, wyżej wymienionych, sieci. 
Podstawć przyjćcia do realizacji wskazanych w 
tabeli zadaĉ, należących do zadaĉ własnych Gmi-
ny, wynikających z uchwalenia miejscowego pla-
nu, stanowić bćdą ustalenia Wieloletniego Pro-
gramu Inwestycyjnego. 
Inwestycje te mogą być realizowane etapowo, w 
zależnoċci od wielkoċci ċrodków przeznaczonych 
na ten cel. 
 

2. Finansowanie zapisanych w miejscowym 
planie wyżej wymienionych inwestycji z zakre-
su infrastruktury 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.). Od-
bywać sić bćdzie poprzez: 
1) wydatki z budżetu Gminy, 
2) współfinansowanie ċrodkami zewnćtrz-

nymi, poprzez budżet Gminy, w ramach: 
a) dotacji unijnych, 
b) dotacji i pożyczek z funduszy celowych, 
c) kredytów i pożyczek bankowych, 
d) innych ċrodków zewnćtrznych. 
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Limity wydatków budżetowych na wieloletnie 
programy inwestycyjne są ujćte każdorazowo w 

budżecie gminy na dany rok. 
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UCHWAŁA NR X/101/11 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNIU 

 z dnia 5 sierpnia 2011 r. 

w sprawie zmiany w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszyniu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 
2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 
uchwala sić, co nastćpuje:  

§ 1. 1. W załączniku do uchwały Nr XLIII/401/10 Rady 
Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 24 czerwca 2010 r. 
w sprawie nadania Statutu Oċrodka Pomocy Spo-
łecznej w Zbąszyniu (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2010 r. Nr 
193, poz. 3573) wprowadza sić nastćpujące zmiany: 
w § 4 dodaje sić ustćpy: „4a. realizacja zadaĉ wyni-
kających z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. 
o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 
ze zm.).”; „4b. realizacja zadaĉ wynikających 
z ustawy z dnia 7 wrzeċnia 1991 r. o systemie oċwia-

ty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2577 ze 
zm.) w zakresie realizacji ċwiadczeĉ pomocy mate-
rialnej o charakterze socjalnym (stypendia szkolne 
i zasiłki szkolne). 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi 
Zbąszynia. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa 
Wielkopolskiego. 
 

Przewodniczący Rady  
(-) Marek Furman
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UCHWAŁA NR X/102/11 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNIU 

 z dnia 5 sierpnia 2011 r. 

w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszyniu do prowadzenia postępowań 
oraz wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym. 

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 90m ust. 2 ustawy 
z dnia 7 wrzeċnia 1991 r. o systemie oċwiaty (tekst 
jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2577 ze zm.) 
uchwala sić, co nastćpuje:  

§ 1. Upoważnia sić Kierownika Oċrodka Pomocy 
Społecznej w Zbąszyniu do prowadzenia postćpo-
waĉ i wydawania decyzji administracyjnych 
w sprawach z zakresu ċwiadczeĉ pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym. 
 

§ 2. Upoważnienia udziela sić na czas nieokreċlony. 
Wygasa ono z chwilą cofnićcia upoważnienia albo 
rozwiązania stosunku pracy. 
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi 
Zbąszynia. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa 
Wielkopolskiego. 
 

Przewodniczący Rady  
(-) Marek Furman
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