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UCHWAŁA NR V/38/11 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 części działki o numerze ewidencyjnym 1154 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 czćċci działki 
o numerze ewidencyjnym 1154 w Zbąszyniu, zwa-
ną dalej miejscowym 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 czćċci 
działki o nr ewid. 1154 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 „sieciach 
i urządzeniach infrastruktury technicznej” – należy 
przez to rozumieć wybudowane pod ziemią, na 
ziemi albo nad ziemią przewody lub urządzenia 
wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, elek-
tryczne, gazowe i telekomunikacyjne. 

 

Rozdział II 
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 

tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych 
zasadach zagospodarowania 

§ 4. 1. Okreċla sić nastćpujące przeznaczenie tere-
nów: tereny placu publicznego, oznaczone symbo-
lem TP.  
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. 1. Zakazuje sić umieszczania reklam; dopusz-
cza sić umieszczenie jednej tablicy informacyjnej, 
o powierzchni nie wićkszej niż 5 m2, związanej 
z działalnoċcią samorządową lub promującej mia-
sto.  
2. Formć tablicy należy uzgodnić z właċciwym 
wojewódzkim konserwatorem zabytków. 

 

Rozdział IV 
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego 

§ 6. 1. Wody opadowe i roztopowe należy odpro-
wadzać w sposób nie zakłócający warunków grun-
towo-wodnych na działkach położonych 
w otoczeniu. 
 2.Ċcieki w postaci wód opadowych i roztopowych 
z powierzchni nieprzepuszczalnych na działce, 
należy zagospodarować w sposób indywidualny 
nie pogarszający stanu ċrodowiska.  
3.Dopuszcza sić odprowadzanie wód, o których 
mowa w ust. 1, a także ċcieków, o których mowa 
w ust. 2, do sieci kanalizacji deszczowej. 
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§ 7. Nadmiar mas ziemnych powstających 
w wyniku prac budowlanych należy zagospodaro-
wywać na miejscu pod warunkiem, że ich zasto-
sowanie nie spowoduje przekroczeĉ wymaganych 
standardów jakoċci gleby i ziemi, lub wywozić 
w miejsca wskazane przez właċciwą służbć admi-
nistracyjną. 

 

Rozdział V 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

§ 8. 1. Teren objćty miejscowym planem jest poło-
żony w granicach układu urbanistyczno-
architektonicznego, wpisanego do rejestru zabyt-
ków pod numerem 1371 decyzją z dnia 12 stycznia 
1981 r., co oznaczono na rysunku miejscowego 
planu jako: „strefa ochrony konserwatorskiej”. 
2.Inwestor winien uzgodnić zagospodarowanie 
terenu z właċciwym wojewódzkim konserwatorem 
zabytków.  
3.Inwestor jest zobowiązany do prowadzenia ba-
daĉ archeologicznych podczas prac ziemnych przy 
realizacji inwestycji związanych 
z 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 

§ 9. Nakazuje sić zachowanie obecnego charakteru 
placu publicznego TP jako miejsca pamićci histo-
rycznej i martyrologicznej. 

 

Rozdział VII 
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 

zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki 
intensywności zabudowy 

§ 10. Na terenach placu publicznego TP: 
1) zakazuje sić:  
a) z zastrzeżeniem pkt 3 lit a, lokalizowania obiek-
tów innych niż obiekty służące obsłudze komuni-
kacji, w tym miejsca postojowe dla samochodów 
osobowych oraz obiekty małej architektury, w tym 
fontanny,  
b) przeznaczania na cele budowy nawierzchni 
nieprzepuszczalnych wićcej niż 85% powierzchni 
terenu;  
2) nakazuje sić przeznaczenie na cele terenu biolo-
gicznie czynnego nie mniej niż 15% powierzchni 
terenu;  
3) dopuszcza sić:  
a) lokalizowanie w sposób nie powodujący kolizji 
z planowaną zabudową, sieci i urządzeĉ infrastruk-
tury technicznej, w tym remonty sieci i urządzeĉ 
istniejących,  

b) prowadzenie jezdni dla ruchu pojazdów na cią-
gu ulicy 17 Stycznia i ulicy Senatorskiej oraz 
wzdłuż północnej i wschodniej pierzei placu,  
c) zagospodarowanie placu nawierzchnią nieprze-
puszczalną, w tym rozbieralną z bruku kamiennego 
lub betonowego. 

 

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 

§ 11. 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;  
3) specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 
„Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry” PLH080002. 
2.Obszar objćty miejscowym planem jest w całoċci 
położony w obszarach, o których mowa w ust. 1.  
3.Lokalizowane przedsićwzićcia spełniać muszą 
wymogi ochrony okreċlone dla obszarów, 
o których mowa w ust. 1. 

 

Rozdział IX 
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości objętych planem miejscowym 

§ 12. 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 

§ 13. 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 

§ 14. Ustala sić:  
1)włączenie jezdni przebiegających poprzez tereny 
placu publicznego TP w istniejące drogi publiczne: 
w tym ulicć Senatorską i ulicć 17 Stycznia; 
 2) możliwoċć korekty geometrii jezdni odpowied-
nio do potrzeb wynikających z projektów drogo-
wych. 
 

§ 15. 1. Podłączenia sieci przebiegających po tere-
nie placu publicznego TP do zewnćtrznych sieci 
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infrastruktury technicznej wykonywać należy jako 
podłączenia podziemne.  
2.Podłączenie sieci przebiegających po terenie 
placu publicznego TP do sieci infrastruktury tech-
nicznej, umiejscowionych poza granicami miej-
scowego planu, nastćpować bćdzie na warunkach 
okreċlonych przez dysponenta sieci, na wniosek 
zainteresowanego podmiotu i umowy 
o przyłączenie do sieci. 
3.Oċwietlenie należy wykonać stosując rozwiąza-
nia lamp staromiejskich; formć lamp i opraw, 
rysunek i kolorystykć nawierzchni, a także formy 
obiektów małej architektury należy uzgodnić 
z właċciwym wojewódzkim konserwatorem zabyt-
ków 

Rozdział XII 
Sposób i termin tymczasowego 

zagospodarowania, urządzania i użytkowania 
terenów 

§ 16. 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 

§ 17. Okreċla sić stawkć procentową w wysokoċci 
1%. 

Rozdział XIV 
Przepisy końcowe 

§ 18. Wykonanie uchwały powierza sić Burmi-
strzowi Zbąszynia. 
 
§ 19. 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/38/11 

Rady Miejskiej w Zbąszyniu 
z dnia 24 lutego 2011 r. 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr V/38/11 

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 I NOWY 
DWÓR W OBSZARZE CZĆĊCI DZIAŁKI NR EWIDENCYJNY 1154 W ZBĄSZYNIU 

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 czćċci 
działki nr ewidencyjny 1154 w Zbąszyniu, wyłożo-
nego do publicznego wglądu wraz z prognozą 
oddziaływania na ċrodowisko. 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr V/38/11 

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 (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 tech-
nicznej należących do zadaĉ własnych gminy. 
 Do zadaĉ własnych Gminy należy, zgodnie 
z ustawą o samorządzie gminnym, budowa 
dróg, sieci kanalizacyjnej, sieci wodociągowej 
i oċwietlenia ulic oraz realizacja innych celów 
publicznych. Uchwalenie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, o ile wyzna-
czałby nowe tereny do zainwestowania, a także 
okreċlał przebieg nowych dróg i infrastruktury 
technicznej, mogłoby spowodować powstanie 
tego obowiązku na terenie objćtym planem. 
Jednoczeċnie Gmina, z uwagi na ograniczone 

ċrodki budżetowe, obowiązki te mogłaby rozło-
żyć w czasie.  

Uchwalenie i realizacja zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Zbąszynia 
oraz czćċci wsi Perzyny i Nowy Dwór w obszarze 
czćċci działki nr ewidencyjny 1154 w Zbąszyniu spo-
woduje koszty po stronie Gminy. Na terenie działki 
zaplanowano tereny placu publicznego TP – a zatem 
wystąpią koszty związane z jego budową. 
W poniższej tabeli podano wićc zestawienie zadaĉ 
wynikających z ustaleĉ zmiany planu wraz 
z szacunkową ich wartoċcią wg cen obecnych.  
Rodzaj inwestycji Zakres rzeczowy w m2 Cena jed-

nostkowa w zł/m2 Wartoċć w zł budowa placu pu-
blicznego TP 5023 300 1 506 900  
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. 


