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UCHWADA Nr XXX/269/09 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNIU

z	dnia	30	czerwca	2009	r.	

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i 
usEugowej w Przyprostyni oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu za-

budowy usEugowo-przemysEowej, obejmującego dziaEki oznaczone numerami 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. ZbąszyG

Na	 podstawie	 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	2007	r.	Nr	
127,	poz.	880,	 z	2008	 r.	Nr	199,	poz.	1227,	Nr	
201,	poz.	1237,	poz.	220,	Nr	1413),	w	związku	z	
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,	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,	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),	Rada	
Miejska	w	Zbąszyniu	uchwala,	co	następuje:

ROZDZIAD	I
Przepisy wstępne

§1.	Integralnymi	czę[ciami	uchwaEy	są:
1)	zaEącznik	nr	1	-	czę[ć	graficzna,	opracowana	na	

mapie	w	skali	1:1000,	zwana	dalej	rysunkiem	
miejscowego	planu;

2)	zaEącznik	nr	2	-	Rozstrzygnięcie	Rady	Miejskiej	
w	Zbąszyniu	o	sposobie	rozpatrzenia	uwag	do	
projektu	miejscowego	planu;

3)	 zaEącznik	 nr	 3	 -	 Rozstrzygnięcie	 Rady	Miejskiej	
w	Zbąszyniu	o	sposobie	realizacji,	zapisanych	w	
miejscowym	 planie,	 inwestycji	 z	 zakresu	 infra-

struktury	technicznej	nalerących	do	zadaG	wEas-
nych	 gminy,	 oraz	 zasadach	 ich	 finansowania,	
zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§2.1.	Uchwala	się	miejscowy	plan	zagospodaro-

wania	przestrzennego	terenów	zabudowy	mieszka-

niowej	i	usEugowej	w	Przyprostyni	oraz	zmianę	miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu	zabudowy	usEugowo-przemysEowej,	obejmu-

jącego	dziaEki	oznaczone	numerami	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.	 ZbąszyG,	 zwany	 dalej	 miejsco-

wym	planem,	po	stwierdzeniu	 zgodno[ci	 z	ustale-

niami	studium	uwarunkowaG	i	kierunków	zagospo-

darowania	przestrzennego	gminy	i	miasta	ZbąszyG,	
uchwalonym	uchwaEą	Nr	XXI/137/2001	Rady	Gmi-
ny	i	Miasta	w	Zbąszyniu	z	dnia	27	lutego	2001	r.	
ze zmianami.

2.	 Miejscowy	 plan	 obejmuje	 dziaEki	 o	 numerach	
ewidencyjnych	16/2,	16/3,	16/4,	16/5,	16/6,	16/7,	
16/8	i	16/9;	granice	obszaru	objętego	miejscowym	
planem	okre[la	rysunek	miejscowego	planu.

3.	 Rozstrzyga	 się	 o	 sposobie	 rozpatrzenia	 uwag	
do	projektu	miejscowego	planu	-	zgodnie	z	zaEącz-
nikiem nr 2.

4.	 Rozstrzyga	 się	 o	 sposobie	 realizacji,	 zapisa-

nych	 w	 miejscowym	 planie,	 inwestycji	 z	 zakre-

su	 infrastruktury	 technicznej	 nalerących	 do	 zadaG	
wEasnych	gminy,	 oraz	 zasadach	 ich	 finansowania,	
zgodnie z przepisami o finansach publicznych -jak w 

zaEączniku	nr	3.

§3.	Ilekroć	w	uchwale	jest	mowa	o:
1)	ｧnieprzekraczalnej	linii	zabudowyｦ	-	nalery	przez	

to	rozumieć	linię	wyznaczającą	najmniejszą	do-

puszczalną	odlegEo[ć	budynku	od	zewnętrznej	
krawędzi	 jezdni	drogi	powiatowej,	 linii	rozgra-

niczających	dróg	wewnętrznych	i	granicy	rowu	
melioracyjnego;

2)	ｧliniach	podziaEu	wewnętrznegoｦ	-	nalery	przez	
to	 rozumieć	 jeden	 z	 morliwych	 przebiegów	
granicy	dziaEek	przy	ich	wydzielaniu;

3)	ｧdziaEce	budowlanejｦ	-	nalery	przez	to	rozumieć	
dziaEkę	gruntu,	której	wielko[ć,	cechy	geome-

tryczne,	dostęp	do	drogi	publicznej	oraz	wypo-

sarenie	w	urządzenia	infrastruktury	technicznej	
speEniają	 wymogi	 realizacji	 obiektów	 budow-

lanych,	 wynikające	 z	 odrębnych	 przepisów	 i	
mniejszej	uchwaEy;

4)	 ｧdziaEce	 gruntuｦ	 -	 nalery	 przez	 to	 rozumieć	
dziaEkę	w	sensie	okre[lonym	przepisami	odręb-

nymi;
5)	ｧbudynkach	gospodarczo-gararowychｦ	-	nale-

ry	przez	to	rozumieć	budynki	posiadające	po-

mieszczenie	 stanowiące	 garar	 na	 samochody	
osobowe oraz pomieszczenie przeznaczone na 

cele	związane	z	zamieszkaniem	takie	jak:	pral-
nia	domowa,	suszarnia,	pomieszczenie	na	 ro-

wery,	sprzęt	ogrodowy,	drewno	itp.;
6)	ｧnieuciąrliwej	dziaEalno[ci	usEugowejｦ	-	nalery	

przez	 to	 rozumieć	 dziaEalno[ć	 usEugową,	 któ-

ra	nie	stanowi	pródEa	emisji	czynników	szkod-

liwych,	 przekraczającej	 na	 granicy	 dziaEki	 bu-
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dowlanej,	na	której	jest	prowadzona	dziaEalno[ć	
usEugowa,	dopuszczalne	poziomy	okre[lone	w	
przepisach	odrębnych.

ROZDZIAD	II
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 

tereny o rórnym przeznaczeniu lub rórnych zasa-

dach zagospodarowania

§4.1.	 Okre[la	 się	 następujące	 przeznaczenie	 te-

renów:
1)	 teren	 zabudowy	 mieszkaniowo-usEugowej,	

oznaczony	symbolem	1.MN,U;
2)	 tereny	 zabudowy	 usEugowej	 z	 prawem	 zabu-

dowy	 mieszkaniowej,	 oznaczone	 symbolami:	
2.U,MN,	3.U,MN;

3)	 teren	elektroenergetyki,	oznaczony	symbolem	
4.E;

4)	 tereny	 kanalizacji,	 oznaczone	 symbolami:	5.K	
i	6.K;

5)	tereny	dróg	wewnętrznych,	oznaczone	symbo-

lami:	7.KDW	i	8.KDW.
2.	Symbole	graficzne	przeznaczenia	terenów	oraz	

przebieg	 linii	 rozgraniczających	 tereny	 o	 rórnym	
przeznaczeniu	 lub	 rórnych	 zasadach	 zagospodaro-

wania	okre[la	rysunek	miejscowego	planu.

ROZDZIAD	III
Zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu przestrzen-

nego

§5.	Budynki	nalery	lokalizować	zgodnie	z	wyzna-

czonymi	 liniami	 zabudowy,	 których	 usytuowanie	
okre[lono	 na	 rysunku	 miejscowego	 planu	 oraz	 w	
dalszej	czę[ci	uchwaEy.

§6.	Zakazuje	się	lokalizacji	blaszanych	garary	oraz	
obiektów	 tymczasowych,	 z	 wyjątkiem	 obiektów	
niezbędnych	przy	budowie	 i	wznoszonych	na	czas	
trwania budowy jako jej zaplecze.

§7.1.	 Zakazuje	 się	 stosowania	 od	 strony	 dróg	
publicznych	ogrodzeG:

1)	peEnych;
2)	z	prefabrykowanych	przęseE	betonowych	i	rel-

betowych;
3)	ograniczających	widoczno[ć	na	drogach;
4)	o	wysoko[ci	większej	nir	1,5	m.
2.	 Dopuszcza	 się	 stosowanie	 ogrodzeG	 aruro-

wych,	w	których	czę[ć	peEna	stanowi	nie	więcej	nir	
50%	caEej	powierzchni	ogrodzenia.

§8.1.	Dopuszcza	się	umieszczanie	reklam	w	for-
mie	szyldów	i	tablic	o	powierzchni	nie	większej	nir	
3	m2.

2.	Reklamy,	o	których	mowa	w	ust.	1,	mogą	być	
umieszczane	wyEącznie	na:

1)	ogrodzeniu,	przy	czym	górne	krawędzie	reklam	
nie	mogą	być	umieszczone	wyrej	nir	górna	kra-

wędp	tego	ogrodzenia;

2)	 [cianie	 budynku,	 przy	 czym	 górne	 krawędzie	
reklam	 nie	 mogą	 sięgać	 powyrej	 linii	 wyzna-

czonej	 górną	 krawędzią	 otworów	 okiennych	
znajdujących	się	na	pierwszej	kondygnacji	nad-

ziemnej budynku.

ROZDZIAD	IV
Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajobra-

zu kulturowego

§9.	 Dla	 terenu	 zabudowy	 mieszkaniowo-usEugo-

wej	1.MN,U	i	terenów	zabudowy	usEugowej	z	pra-

wem	 zabudowy	 mieszkaniowej	 2.U,MN	 i	 3.U,MN	
obowiązują	 zrórnicowane	 dopuszczalne	 poziomy	
haEasu	okre[lone	w	przepisach	odrębnych	wskapni-
kami	haEasu,	jak	dla	zabudowy	mieszkaniowo-usEu-

gowej.

§10.1.	Ochronie	podlegają	tereny	poEorone	w	gra-

nicach	Obszaru	Chronionego	Krajobrazu	ｧPojezierze	
SEawskie,	Pradolina	Obry	i	Rynna	ZbąszyGskaｦ.

2.	 Przy	 sytuowaniu	 obiektów	 i	 zagospodarowy-

waniu	 dziaEek	 nalery	 uwzględnić	 zasady	 ochrony	
Obszaru,	 o	 którym	 mowa	 w	 ust.	 1,	 okre[lone	 w	
przepisach	odrębnych	 i	 dokumentach	o	 jego	usta-

nowieniu.

3.	Przebieg	granicy	Obszaru,	o	którym	mowa	w	
ust.	1,	w	czę[ci	objętej	miejscowym	planem,	okre-

[la	rysunek	miejscowego	planu.

§11.	 Dopuszcza	 się	 odprowadzanie	 do	 gruntu	
w	obszarze	dziaEek	budowlanych	wód	opadowych	
i	 roztopowych	 z	 poEaci	 dachowych	 i	 terenów	nie-

utwardzonych pod warunkiem nienaruszania warun-

ków	gruntowo-wodnych	na	dziaEce	i	na	dziaEkach	w	
jej otoczeniu.

§12.1.	Zcieki	w	postaci	wód	opadowych	i	rozto-

powych,	pochodzące	z	powierzchni	zanieczyszczo-

nych	o	trwaEej	nawierzchni:
1)	powstające	w	obszarze	dziaEek	budowlanych,	

mogące	wykazywać	zanieczyszczenia	substan-

cjami	ropopochodnymi	muszą	być	zagospoda-

rowywane	 w	 sposób	 nie	 powodujący	 pogor-
szenia	stanu	wód	i	gruntów;

2)	 powstające	 w	 obszarze	 dróg	 wewnętrznych	
KDW	nalery	docelowo	odprowadzić	do	kanali-
zacji	deszczowej,	a	dalej	poprzez	urządzenia	do	
oczyszczania	[cieków	do	sąsiadującego	rowu,	
na	 warunkach	 okre[lonych	 w	 przepisach	 od-

rębnych.
2.	Dopuszcza	się	odprowadzenie	[cieków,	o	któ-

rych	mowa	w	ust.	1	pkt	2	do	systemu	odbioru	[cie-

ków	w	drodze	Przyprostynia-ZbąszyG,	o	ile	zarządca	
drogi	okre[li	warunki	przyEączenia.

§13.	Budynki	nalery	podEączyć	do	sieci	wodocią-

gowej	na	warunkach	okre[lonych	w	przepisach	od-

rębnych.
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§14.1.	Zcieki	komunalne	nalery	odprowadzać	do	
sieci kanalizacji sanitarnej.

2.	 Do	 czasu	 wybudowania	 kanalizacji	 sanitarnej	
dopuszcza	 się	 odprowadzanie	 [cieków	 do	 szczel-
nych	zbiorników	bezodpEywowych,	z	których	będą	
systematycznie	wyworone	przez	koncesjonowane-

go	przewopnika	do	oczyszczalni	[cieków.

§15.1.	 Do	 ogrzewania	 budynków	 nalery	 stoso-

wać	energię	elektryczną	 lub	niskoemisyjne	paliwa,	
takie	jak	gaz	i	olej	opaEowy	oraz	energię	uzyskiwaną	
ze	pródeE	odnawialnych.

2.	Dopuszcza	się	stosowanie	paliw	staEych,	pod	
warunkiem,	re	urządzenia	do	ich	spalania	speEniają	
standardy	energetyczno-ekologiczne	oraz	posiadają	
znak	bezpieczeGstwa	ekologicznego.

§16.1.	Odpady	komunalne	nalery	magazynować	
w	pojemnikach	i	po	wstępnej	segregacji	zagospoda-

rować	zgodnie	z	gminnym	planem	gospodarki	odpa-

dami	i	przepisami	odrębnymi.
2.	 Dopuszcza	 się	 zagospodarowywanie	 na	 miej-

scu mas ziemnych usuwanych albo przemieszcza-

nych	w	związku	z	budową	obiektów,	o	ile	ich	zasto-

sowanie	 nie	 spowoduje	 przekroczeG	 wymaganych	
standardów	jako[ci	gleby	i	ziemi,	o	których	mowa	
w	przepisach	odrębnych,	lub	wyworenie	ich	w	miej-
sce	wskazane	przez	wEa[ciwą	sEurbę	administracyj-
ną.

ROZDZIAD	V
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-

ków oraz dóbr kultury wspóEczesnej

§17.	 Dla	 ochrony	 archeologicznego	 dziedzictwa	
kulturowego,	ustala	się	obowiązek	prowadzenia	ba-

daG	archeologicznych,	których	zakres	inwestor	wi-
nien	uzgodnić	z	wEa[ciwą	sEurbą	ochrony	zabytków,	
przed	uzyskaniem	pozwolenia	na	budowę.

ROZDZIAD	VI
Wymagania wynikające z potrzeb ksztaEtowania 

przestrzeni publicznych

§18.	 Nie	 okre[la	 się	 terenów	 wymagających	
wprowadzenia	 ustaleG	 wynikających	 z	 potrzeb	
ksztaEtowania	przestrzeni	publicznych.

ROZDZIAD	VII
Parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudo-

wy, gabaryty obiektów i wskapniki intensywno[ci 
zabudowy

§19.1.	Okre[la	się	nieprzekraczalne	linie	zabudo-

wy	usytuowane	w	odlegEo[ci:
1)	od	zewnętrznej	krawędzi	 jezdni	drogi	Przypro-

stynia-ZbąszyG	-	20	m;
2)	od	 linii	 rozgraniczających	dróg	wewnętrznych	

KDW	-	5	m;

3)	od	rowu	melioracyjnego	-	5	m.
2.	Usytuowanie	 linii,	o	których	mowa	w	ust.	1,	

okre[la	rysunek	miejscowego	planu.

§20.	Na	terenie	zabudowy	mieszkaniowo-usEugo-

wej	1.MN,U:
1)	zakazuje	się:

a)	 lokalizowania	 obiektów	 innych	 nir:	 budynki	
mieszkalne	jednorodzinne,	budynki	mieszkalne	
jednorodzinne	z	lokalem	urytkowym,	budynki	
gospodarczo-gararowe,	 garare	 oraz	 obiekty	
maEej	architektury,

b)	sytuowania	na	dziaEce	budowlanej	więcej	nir	
jednego budynku mieszkalnego jednorodzin-

nego lub jednego budynku mieszkalnego jed-

norodzinnego	z	 lokalem	urytkowym	oraz	 jed-

nego	 budynku	 gospodarczo-gararowego	 lub	
gararu,

c)	 przeznaczania	 na	 cele	 lokalizowania	 budyn-

ków	powierzchni	większej	nir	40%	powierzch-

ni	dziaEki	budowlanej,
d)	sytuowania	budynków	wyrszych	nir:
-	mieszkalnych	i	mieszkalnych	z	lokalem	urytko-

wym	｡	dwie	kondygnacje	nadziemne	 i	wyr-
szych	nir	10,5	m,

-	gospodarczo-gararowych	i	garary	-	7	m;
2)	nakazuje	się:

a)	przeznaczenie	na	cele	powierzchni	terenu	bio-

logicznie	czynnej	nie	mniej	nir	40%	powierzch-

ni	dziaEki	budowlanej,
b)	 stosowanie	 w	 budynkach	 mieszkalnych	 da-

chów	 stromych	 dwu-	 lub	wielospadowych	o	
nachyleniu	 gEównych	 poEaci	 dachowych	 pod	
kątem	zawartym	pomiędzy	35°	i	45°,

c)	zapewnienie	na	dziaEce	budowlanej	miejsc	po-

stojowych	w	liczbie	nie	mniejszej	nir	2	miejsca	
na	 jedno	mieszkanie,	w	tym	miejsca	w	gara-

rach,	oraz	dodatkowo	jednego	miejsca	na	kar-
de 25 m2	powierzchni	urytkowej	usEug,

d)	wydzielanie	dziaEek	zgodnie	z	okre[lonymi	na	
rysunku	 miejscowego	 planu	 liniami	 podziaEu	
wewnętrznego;	 dopuszcza	 się	 prowadzenie	
linii	 podziaEu	 wewnętrznego	 w	 inny	 sposób,	
pod	warunkiem,	re	wydzielane	dziaEki	budow-

lane	 będą	 bezpo[rednio	 przylegać	 do	 dróg	
wewnętrznych,	 będą	 mieć	 powierzchnię	 nie	
mniejszą	nir	1000	m2	 i	 szeroko[ć	 frontu	nie	
mniejszą	nir	22	m,	a	ich	granice	będą	prowa-

dzone	pod	kątem	prostym	w	stosunku	do	linii	
rozgraniczających	dróg	wewnętrznych,	z	któ-

rych	 następuje	 obsEuga	 komunikacyjna	 dzia-

Eek;
3)	dopuszcza	się:

a)	wydzielanie	w	budynkach	mieszkalnych	loka-

li	urytkowych	o	powierzchni	nie	większej	nir	
50%	powierzchni	 urytkowej	 budynku	miesz-
kalnego	na	cele	handlu	lub	nieuciąrliwej	dzia-

Ealno[ci	 usEugowej,	 z	 wyjątkiem	 warsztatów	
stolarskich,	 warsztatów	 naprawczych	 pojaz-
dów	i	warsztatów	wulkanizacyjnych,



Dziennik	Urzędowy
Województwa	Wielkopolskiego	Nr	169 Poz.	2887｠	16272	｠

b)	sytuowanie	budynków	mieszkalnych,	budyn-

ków	mieszkalnych	z	lokalem	urytkowym,	bu-

dynków	gospodarczo-gararowych	 i	garary	w	
zabudowie	blipniaczej,	o	ile	budynki	będą	po-

siadać	takie	same	parametry	w	zakresie	wyso-

ko[ci,	szeroko[ci	elewacji	i	geometrii	dachu,
c)	stosowanie	w	budynkach	gospodarczo-gara-

rowych	 i	 gararach	dachów	pEaskich	w	przy-

padku	budynków	o	wysoko[ci	jednej	kondyg-

nacji	nadziemnej	i	nie	wyrszych	nir	4,5	m,
d)	budowę	kondygnacji	podziemnych,
e)	lokalizowanie	w	sposób	niepowodujący	kolizji	

z	planowaną	zabudową	sieci	 i	urządzeG	 infra-

struktury	technicznej,	z	wyjątkiem	stacji	bazo-

wych	telefonii	komórkowej	i	anten	nadawczych,	
oraz	remonty	sieci	i	urządzeG	istniejących,

f)	 sytuowanie	 przyEączy	 infrastruktury	 tech-

nicznej i miejsc na pojemniki do gromadzenia 

odpadów	 staEych	 jako	 wkomponowanych	 w	
ogrodzenie	i	przy	granicy	dwóch	dziaEek.

§21.	Na	terenach	zabudowy	usEugowej	z	prawem	
zabudowy	mieszkaniowej	2.U,MN	i	3.U,MN:

1)	zakazuje	się:
a)	lokalizowania	obiektów:
-	innych	nir:	budynki	sEurące	nieuciąrliwej	dzia-

Ealno[ci	usEugowej,	budynki	mieszkalne	jedno-

rodzinne,	garare	oraz	obiekty	maEej	 architek-

tury,
-	 zaliczanych	 do	 przedsięwzięć	 mogących	 za-

wsze	i	potencjalnie	znacząco	oddziaEywać	na	
[rodowisko,	wymienionych	w	przepisach	od-

rębnych,	w	tym	stacji	paliw,	stacji	bazowych	i	
anten	telefonii	komórkowej,	z	wyjątkiem	sieci	
i	urządzeG	infrastruktury	technicznej,

-	handlowych	o	powierzchni	sprzedary	większej	
nir	400	m2,

-	związanych	z	usEugami	dla	rolnictwa,
b)	sytuowania	na	dziaEce	budowlanej	więcej	nir	

jednego budynku mieszkalnego i jednego bu-

dynku	usEugowego	oraz	jednego	gararu,
c)	 przeznaczania	 na	 cele	 lokalizowania	 budyn-

ków	powierzchni	większej	nir	50%	powierzch-

ni	dziaEki	budowlanej,
d)	sytuowania	budynków	wyrszych	nir:
- mieszkalnych - dwie kondygnacje nadziemne i 

wyrszych	nir	10,5	m,
-	usEugowych	i	garary	-7	m,

2)	nakazuje	się:
a)	przeznaczenie	na	cele	powierzchni	terenu	bio-

logicznie	czynnej	nie	mniej	nir	30%	powierzch-

ni	dziaEki	budowlanej,
b)	z	zastrzereniem	pkt	3	lit.	b,	lokalizowanie	bu-

dynków	w	zabudowie	wolno	stojącej,
c)	 stosowanie	 w	 budynkach	 mieszkalnych	 da-

chów	 stromych	 dwu-	 lub	wielospadowych	o	
nachyleniu	 gEównych	 poEaci	 dachowych	 pod	
kątem	zawartym	pomiędzy	35°	i	45°,

d)	zapewnienie	na	dziaEce	budowlanej	miejsc	po-

stojowych	w	liczbie	nie	mniejszej	nir	2	miejsca	

na	 jedno	mieszkanie,	w	tym	miejsca	w	gara-

rach,	oraz	dodatkowo	jednego	miejsca	na	kar-
de 25 m2	powierzchni	urytkowej	usEug,

e)	wydzielanie	dziaEek	zgodnie	z	okre[lonymi	na	
rysunku	 miejscowego	 planu	 liniami	 podziaEu	
wewnętrznego;	 dopuszcza	 się	 prowadzenie	
linii	 podziaEu	 wewnętrznego	 w	 inny	 sposób,	
pod	warunkiem,	re	wydzielane	dziaEki	budow-

lane	będą	bezpo[rednio	przylegać	do	dróg	we-

wnętrznych,	będą	mieć	powierzchnię	nie	mniej-
szą	nir	1000	m2	i	szeroko[ć	frontu	nie	mniejszą	
nir	30	m,	a	ich	granice	będą	prowadzone	pod	
kątem	prostym	w	stosunku	do	linii	rozgranicza-

jących	dróg	wewnętrznych,	z	których	następu-

je	obsEuga	komunikacyjna	dziaEek;
3)	dopuszcza	się:

a)	wydzielanie	w	budynkach	mieszkalnych	lokali	
urytkowych	 lub	 dobudowywanie	 do	 budyn-

ków	mieszkalnych	budynków	usEugowych,
b)	 sytuowanie	budynków	usEugowych	 i	garary	

w	 zabudowie	 blipniaczej,	 o	 ile	 budynki	 będą	
miaEy	parami	dachy	pEaskie	lub	strome	z	kale-

nicą	prostopadEą	do	wspólnej	granicy,
c)	stosowanie	w	budynkach	usEugowych	i	gara-

rach	dachów	pEaskich	w	przypadku	budynków	
o	wysoko[ci	jednej	kondygnacji	i	nie	wyrszych	
nir	4,5	m,

d)	budowę	kondygnacji	podziemnych,
e)	z	zastrzereniem	pkt	1	lit.	a,	lokalizowanie	w	

sposób	niepowodujący	kolizji	z	planowaną	za-

budową	 sieci	 i	 urządzeG	 infrastruktury	 tech-

nicznej,	 oraz	 remonty	 sieci	 i	 urządzeG	 istnie-

jących;
f)	 sytuowanie	 przyEączy	 infrastruktury	 tech-

nicznej i miejsc na pojemniki do gromadzenia 

odpadów	 staEych	 jako	 wkomponowanych	 w	
ogrodzenie	i	przy	granicy	dwóch	dziaEek.

§22.1.	Na	terenie	elektroenergetyki	4.E:
1)	 dopuszcza	 się	 lokalizowanie	 wyEącznie	 urzą-

dzeG	 związanych	 z	 zaopatrzeniem	 w	 energię	
elektryczną:	 stacji	 transformatorowych	 i	 sieci	
elektroenergetycznych;

2)	zakazuje	się:
a)	przeznaczania	na	cele	lokalizowania	obiektów	

budowlanych	 powierzchni	 większej	 nir	 50%	
powierzchni	dziaEki	budowlanej,

b)	 zasilania	 stacji	 transformatorowych	 liniami	
napowietrznymi,

c)	wydzielania	dziaEek	budowlanych;
3)	nakazuje	się	przeznaczenie	na	cele	powierzchni	

terenu	biologicznie	czynnej	nie	mniej	nir	30%	
powierzchni	dziaEki	budowlanej.

2.	 Jereli	 teren	 elektroenergetyki	 4.E	 okare	 się	
zbędny	 z	 punktu	 widzenia	 dostawcy	 energii	 elek-

trycznej,	 dopuszcza	 się	 przyEączenie	 go	 do	 terenu	
1.MN,U	 i	 nadanie	 takiego	 samego	 przeznaczenia,	
wykorzystując	na	cele	powiększenia	przylegEej	dziaE-
ki	budowlanej,	bez	konieczno[ci	dokonywania	zmia-

ny miejscowego planu.
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§23.1.	Na	terenach	kanalizacji	5.K	i	6.K:
1)	 dopuszcza	 się	 lokalizowanie	 wyEącznie	 urzą-

dzeG	związanych	z:
a)	na	terenach	5.K	-	odprowadzaniem	i	oczysz-

czaniem	[cieków	w	postaci	wód	opadowych	i	
roztopowych,

b)	 na	 terenach	6.K	 -	 transportem	 [cieków	ko-

munalnych	i	pochodzących	z	wód	opadowych	
i	roztopowych;

2)	zakazuje	się:
a)	przeznaczania	na	cele	lokalizowania	obiektów	

powierzchni	 większej	 nir	 50%	 powierzchni	
dziaEki	budowlanej,

b)	wydzielania	dziaEek	budowlanych;
3)	nakazuje	się	przeznaczenie	na	cele	powierzchni	

terenu	biologicznie	czynnej	nie	mniej	nir	20%	
powierzchni	dziaEki	budowlanej.

2.	Jereli	tereny,	o	których	mowa	w	ust.	1,	okarą	
się	 zbędne	 na	 cele	 kanalizacji,	 dopuszcza	 się	 przy-

Eączenie	ich,	bez	konieczno[ci	dokonywania	zmiany	
miejscowego	planu,	do	terenów	zabudowy	usEugowej	
z	prawem	zabudowy	mieszkaniowej	U,MN	i	nadanie	
im	takiego	samego	przeznaczenia,	wykorzystując	na	
cele	powiększenia	przylegEej	dziaEki	budowlanej.

§24.1.	Na	terenach	dróg	wewnętrznych	KDW:
1)	dopuszcza	się,	na	warunkach	zgodnych	z	prze-

pisami	odrębnymi,	lokalizowanie	urządzeG	sEu-

rących	 komunikacji,	 sieci	 infrastruktury	 tech-

nicznej	oraz	obiektów	maEej	architektury;
2)	zakazuje	się	wydzielania	dziaEek	budowlanych;
3)	nakazuje	się	przeznaczenie	na	cele	powierzchni	

terenu	biologicznie	czynnej	nie	mniej	nir	10%	
powierzchni	dziaEki	budowlanej.

2.	Dla	dróg,	o	których	mowa	w	ust.	1,	ustala	się	
szeroko[ć	w	liniach	rozgraniczających	równą	10	m.

3.	Drogi	wewnętrzne	7.KDW	i	8.KDW	zakoGczone	
są	placami	do	nawracania	pojazdów,	o	wymiarach	
zgodnych z rysunkiem miejscowego planu.

ROZDZIAD	VIII
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 

podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów gór-
niczych, a takre nararonych na niebezpieczeGstwo po-

wodzi oraz zagroronych osuwaniem się mas ziemnych

§25.	 Nie	 okre[la	 się	 terenów	 i	 obiektów	 podle-

gających	ochronie	na	podstawie	odrębnych	przepi-
sów,	 wymagających	 ustalenia	 granic	 i	 sposobów	
zagospodarowania,	 w	 tym	 terenów	 górniczych,	 a	
takre	 nararonych	 na	 niebezpieczeGstwo	 powodzi	
oraz	zagroronych	osuwaniem	się	mas	ziemnych.

ROZDZIAD	IX
SzczegóEowe zasady i warunki scalania i podziaEu 

nieruchomo[ci objętych planem miejscowym

§26.	 Nie	 okre[la	 się	 terenów	 wymagających	
ustalenia	szczegóEowych	zasad	i	warunków	scalania	

i	 podziaEu	 nieruchomo[ci	 w	 rozumieniu	 przepisów	
odrębnych.

§27.	 Wielko[ci	 dziaEek	 budowlanych	 podane	 w	
rozdziale	7	nie	dotyczą:

1)	 dziaEek	 gruntu	 wydzielanych	 na	 cele	 powięk-

szenia	 nieruchomo[ci	 sąsiedniej	 lub	 regulacji	
granic	pomiędzy	dziaEkami;

2)	 dziaEek	gruntu	wydzielanych	w	celu	 ich	poEą-

czenia	w	 jedną	dziaEkę	budowlaną,	 zgodnie	 z	
rysunkiem	miejscowego	planu;

3)	wydzielania	dziaEek	gruntu	na	cele	sytuowania	
urządzeG	infrastruktury	technicznej.

ROZDZIAD	X
Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich urytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy

§28. W przypadku kolizji lokalizowanych obiek-

tów	budowlanych	z	siecią	melioracyjną,	sieć	tę	na-

lery	 przebudować	 na	 warunkach	 uzgodnionych	 z	
zarządcą	sieci.

ROZDZIAD	XI
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-

mów komunikacji i infrastruktury technicznej

§29.	 Dla	 planowanych	 kablowych	 sieci	 elektro-

energetycznych	nalery	zachować	odlegEo[ci	pozio-

me	kabli	od	innych	urządzeG	podziemnych	zgodnie	z	
przepisami	odrębnymi.

§30.1.	Skrzyrowanie	drogi	wewnętrznej	7.KDW	z	
drogą	ZbąszyG-Przyprostynia	nalery	zaprojektować	
i	wykonać	zgodnie	z	przepisami	odrębnymi.

2.	Dopuszcza	 się	wykonywanie	 dróg	wewnętrz-
nych	 KDW	 jako	 jednoprzestrzennej	 pieszojezdni,	
bez	wydzielania	jezdni	i	chodników,	o	nawierzchni	z	
kostki brukowej.

§31.1.	Sieci	infrastruktury	technicznej	nalery	pro-

wadzić	w	 liniach	rozgraniczających	dróg	 jako	sieci	
podziemne,	uwzględniając	ich	strefowanie	na	zasa-

dach	okre[lonych	w	przepisach	odrębnych	oraz	na	
terenach	dziaEek	budowlanych.

2.	PodEączenia	sieci	wewnętrznych	w	budynkach	
do	 zewnętrznych	 sieci	 infrastruktury	 technicznej	
wykonywać	nalery	jako	podEączenia	podziemne.

3.	 PodEączenie	 budynków	do	 sieci	 infrastruktury	
technicznej	następować	będzie	na	warunkach	okre-

[lonych	przez	dysponenta	sieci.
4.	Rozbudowa	sieci	infrastruktury	technicznej	na-

stąpi	 poprzez	 wyprowadzenie	 nowych	 odcinków	
przewodów	z	istniejących	sieci	infrastruktury	tech-

nicznej,	na	warunkach	okre[lonych	przez	dysponen-

tów	sieci.
5.	 Dopuszcza	 się	 modernizowanie,	 przebudowę,	

rozbudowę	 i	 budowę	 dróg	 w	 wyznaczonych	 dla	
nich	liniach	rozgraniczających	oraz	sieci	i	urządzeG	
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istniejącej	 i	 planowanej	 infrastruktury	 technicznej,	
na	zasadach	okre[lonych	w	przepisach	odrębnych	i	
na	warunkach	okre[lonych	przez	zarządców	dróg	i	
dysponentów	sieci.

§32.	Dla	istniejących	gazociągów	obowiązują	stre-

fy	kontrolowane	zgodnie	z	przepisami	odrębnymi.

ROZDZIAD	XII
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-

nia, urządzania i urytkowania terenów

§33.	Nie	okre[la	się	terenów	wymagających	usta-

lenia sposobu i terminu tymczasowego zagospoda-

rowania,	urządzania	i	urytkowania.

ROZDZIAD	XIII
Stawki procentowe, na podstawie których ustala 

się opEatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy

§34.	Okre[la	się	stawki	procentowe	w	wysoko-

[ci:
1)	 dla	 terenów:	 zabudowy	 mieszkaniowo-usEu-

gowej	 1.MN,U	 oraz	 zabudowy	 usEugowej	 z	
prawem	 zabudowy	 mieszkaniowej	 2.U,MN	 i	
3.U,MN	-	30%;

2)	dla	terenów:	elektroenergetyki	4.E	i	kanalizacji	
5.K	i	6.K	-	5%;

3)	 dla	 terenów	 dróg	 wewnętrznych	 7.KDW	 i	
8.KDW	-	5%.

ROZDZIAD	XIII
Przepisy koGcowe

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

§36.	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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UCHWADA NR XXX/160/2008 

RADY GMINY W BIDGORAJU

ROZSTRZYGNIĘCIE	RADY	MIEJSKIEJ	W	ZBĄSZYNIU	O	SPOSOBIE	ROZPATRZENIA	 
UWAG	DO	PROJEKTU	MIEJSCOWEGO	PLANU

ZaEącznik	nr	2
do	uchwaEy	Nr	XXX/269/09
Rady	Miejskiej	w	Zbąszyniu
z	dnia	30	czerwca	2009	r.	

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.)	 Rada	
Miejska	 w	 Zbąszyniu,	 w	 oparciu	 o	 o[wiadczenie	
Burmistrza	 Zbąszynia	 w	 sprawie	 braku	 uwag	 do	
projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego	terenów	zabudowy	mieszkaniowej	i	
usEugowej	w	Przyprostyni	oraz	zmiany	miejscowe-

go planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

zabudowy	 usEugowo-przemysEowej,	 obejmującego	
dziaEki	 oznaczone	numerami	 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	Przy-

prostyni,	gm.	ZbąszyG	wyEoronego	do	publicznego	
wglądu	wraz	z	prognozą	oddziaEywania	na	[rodowi-
sko,	nie	rozstrzyga	o	sposobie	ich	rozpatrzenia.
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UCHWADA NR XXX/160/2008 

RADY GMINY W BIDGORAJU

ROZSTRZYGNIĘCIE	RADY	MIEJSKIEJ	W	ZBĄSZYNIU	O	SPOSOBIE	REALIZACJI,	ZAPISANYCH	W	MIEJ-

SCOWYM	PLANIE,	INWESTYCJI	Z	ZAKRESU	INFRASTRUKTURY	TECHNICZNEJ,	KTÓRE	NALEqĄ	DO	
ZADAF	WDASNYCH	GMINY,	ORAZ	ZASADACH	ICH	FINANSOWANIA,	ZGODNIE	Z	PRZEPISAMI	USTA-

WY	O	FINANSACH	PUBLICZNYCH

ZaEącznik	nr	3
do	UchwaEy	Nr	XXX/269/09
Rady	Miejskiej	w	Zbąszyniu
z	dnia	30	czerwca	2009	r.	

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	sa-

morządzie	gminnym	(tekst	 jednolity:	Dz.U.	z	2001	
r.	Nr	142	poz.	1591,	z	pópn.	zm.)	i	art.	167	ust	2	
pkt	l	ustawy	z	dnia	30	czerwca	2005	r.	o	finansach	
publicznych	(Dz.U.	Nr	249,	poz.	2104,	ze	zm.)	Rada	
Miejska	w	Zbąszyniu	rozstrzyga,	co	następuje:

1.	 Sposób	 realizacji,	 zapisanych	 w	 miejscowym	
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-

nej	nalerących	do	zadaG	wEasnych	gminy.
Do	zadaG	wEasnych	Gminy	nalery,	zgodnie	z	usta-

wą	o	samorządzie	gminnym,	budowa	dróg,	sieci	ka-

nalizacyjnej,	sieci	wodociągowej	 i	o[wietlenia	ulic.	
Uchwalenie	miejscowego	planu	 zagospodarowania	
przestrzennego,	 który	 wyznacza	 nowe	 tereny	 do	
zainwestowania,	 a	 takre	okre[la	przebieg	nowych	
dróg	i	infrastruktury	technicznej,	powoduje	powsta-

nie	 tego	 obowiązku	 na	 terenie	 objętym	 planem.	
Gmina	jednakre,	z	uwagi	na	ograniczone	[rodki	bu-

dretowe,	obowiązki	te	more	rozEoryć	w	czasie.
W	 związku	 z	 uchwaleniem	 miejscowego	 planu	

zagospodarowania	przestrzennego	terenów	zabudo-

wy	mieszkaniowej	i	usEugowej	w	Przyprostyni	oraz	
zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego	 terenu	zabudowy	usEugowo-przemysEo-

wej,	obejmującego	dziaEki	oznaczone	numerami	ewi-
dencyjnymi:	 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.	ZbąszyG	nie	prze-

widuje	się	realizacji	inwestycji	z	zakresu	infrastruk-

tury	technicznej	sEurących	zaspokajaniu	zbiorowych	
potrzeb	mieszkaGców,	które	nalerą	do	zadaG	wEas-
nych	gminy	i	co	za	tym	idzie,	nie	pojawiają	się	ob-

ciąrenia	finansowe	dla	gminy	z	tego	tytuEu.

2. Zasady finansowanie zapisanych w miejsco-

wym planie inwestycji.

W	 związku	 z	 tym,	 re	 uchwalenie	 miejscowego	
planu nie przewiduje realizacji inwestycji z zakre-

su	 infrastruktury	 technicznej	 nalerących	 do	 zadaG	
wEasnych	gminy,	nie	 zachodzi	konieczno[ć	ustale-

nia zasad ich finansowania.


