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UCHWAŁA NR X/96/11 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNIU 

 z dnia 5 sierpnia 2011 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy 
mieszkaniowej i usługowej w Przyprostyni oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu zabudowy usługowo-przemysłowej, obejmującego działki 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. Zbąszyń, w obszarze działki o numerze ewidencyjnym 751/3  

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. 1591ze 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  

Rozdział I 
Przepisy wstępne 

§ 1. 1. Uchwala sić zmianć „Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów zabu-
dowy mieszkaniowej i usługowej w Przyprostyni 
oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego terenu zabudowy usługowo-
przemysłowej, obejmującego działki 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. Zbąszyĉ”, 
w obszarze działki o numerze ewidencyjnym 751/3, 
zwaną dalej miejscowym planem, po stwierdzeniu 
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 rysunek miejscowego planu. 
 
§ 2. Integralnymi czćċciami uchwały są:  
1) załącznik nr 1 – czćċć graficzna, opracowana na 
mapie zasadniczej w skali 1:1000, zatytułowana: 
„Zmiana miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej 
i usługowej w Przyprostyni oraz zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu zabudowy usługowo-przemysłowej, obej-
mującego działki oznaczone numerami ewidencyj-
nymi: 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 działki 
o numerze ewidencyjnym 751/3”, 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 lokalizowanego budynku 
od zewnćtrznej krawćdzi jezdni drogi publicznej 
lub od linii rozgraniczającej teren;  
2) „powierzchni zabudowy” – należy przez to ro-
zumieć sumć rzutów powierzchni wszystkich bu-
dynków na danej działce, mierzoną po zewnćtrz-
nym obrysie ċcian pierwszej kondygnacji nad-
ziemnej, bez powierzchni elementów takich jak: 
balkony, schody zewnćtrzne, daszki nad wejċcia-
mi, markizy, wystćpy dachowe i oċwietlenie ze-
wnćtrzne lub po obrysie ċcian drugiej kondygnacji 
nadziemnej, o ile wykracza on poza obrys pierw-
szej kondygnacji. 

Rozdział II 
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 

tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych 
zasadach zagospodarowania 

§ 4. 1. Okreċla sić nastćpujące przeznaczenie tere-
nu jako „teren zabudowy usługowej z prawem 
zabudowy mieszkaniowej U,MN”.  
2.Symbol graficzny przeznaczenia terenu oraz 
przebieg linii rozgraniczających teren okreċla ry-
sunek miejscowego planu. 

 

Rozdział III 
Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego 

§ 5. Zakazuje sić lokalizacji garaży o ċcianach wy-
konanych z blach. 
 
§ 6. Zakazuje sić stosowania od strony dróg ogro-
dzeĉ:  
1)pełnych;  
2)z prefabrykowanych przćseł betonowych 
i żelbetowych;  
3)ażurowych, w których czćċć pełna przekracza 
50% całej powierzchni ogrodzenia;  
4)ograniczających widocznoċć na drogach;  
5)o wysokoċci wićkszej niż 1,5 m. 
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§ 7. 1. Dopuszcza sić umieszczenie jednej reklamy 
w formie tablicy o powierzchni nie wićkszej niż 
3 m2.  
2.Reklama, o której mowa w ust. 1, może być 
umieszczona wyłącznie na:  
1)ogrodzeniu, przy czym jej górna krawćdź nie 
może być umieszczona wyżej niż górna krawćdź 
tego ogrodzenia;  
2)ċcianie budynku, przy czym górna krawćdź tabli-
cy nie może sićgać powyżej linii wyznaczonej gór-
ną krawćdzią otworów okiennych znajdujących sić 
na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku. 

 

Rozdział IV 
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego 

§ 8. Dla terenu zabudowy usługowej z prawem 
zabudowy mieszkaniowej U,MN obowiązują do-
puszczalne poziomy hałasu okreċlone wskaźnikami 
hałasu jak dla terenów przeznaczonych na cele 
mieszkaniowo-usługowe. 
 
§ 9. Nakazuje sić podłączenie budynków do sieci 
wodociągowej. 
 
§ 10. Ustala sić odprowadzanie wód opadowych 
i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej lub 
do sieci ogólnospławnej, a w przypadku braku 
takiej możliwoċci do gruntu w obszarze działki 
budowlanej pod warunkiem nienaruszenia warun-
ków gruntowo-wodnych na działce i na działkach 
w jej otoczeniu, przy czym dopuszcza sić zastoso-
wanie indywidualnych rozwiązaĉ dla zagospoda-
rowania wód opadowych i roztopowych z dachów 
budynków: zbiorników retencyjnych lub dołów 
chłonnych. 
 
§ 11. 1. Nakazuje sić:  
1)z zastrzeżeniem pkt 2 i ust. 2, odprowadzanie 
ċcieków w postaci wód opadowych i roztopowych 
do sieci kanalizacji deszczowej;  
2)w przypadku zanieczyszczenia ċcieków, o których 
mowa w pkt 1, substancjami ropopochodnymi, ich 
uprzednie oczyszczenie w urządzeniach zlokalizo-
wanych na działce budowlanej.  
2.Dopuszcza sić, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 2, do 
czasu podłączenia działki do sieci kanalizacji desz-
czowej, stosowanie indywidualnych, niepogarsza-
jących stanu ċrodowiska, rozwiązaĉ odprowadza-
nia ċcieków, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 
w szczególnoċci nie powodujących naruszenia 
warunków gruntowo-wodnych na działce i na 
działkach w jej otoczeniu, w tym poprzez odpro-
wadzenie ċcieków, na własny teren nieutwardzo-
ny, do dołów chłonnych lub do zbiorników reten-
cyjnych. 
 
§ 12. 1.Nakazuje sić:  
1) odprowadzanie ċcieków bytowych i przemysło-
wych do sieci kanalizacji sanitarnej;  
2) wstćpne podczyszczanie ċcieków przemysło-
wych, odbiegających składem od składu ċcieków 

komunalnych, w indywidualnych podczyszczal-
niach ċcieków, przed ich wprowadzeniem do sieci 
kanalizacji sanitarnej.  
2. Zakazuje sić:  
1) lokalizowania indywidualnych oczyszczalni ċcie-
ków, z wyjątkiem podczyszczalni ċcieków przemy-
słowych;  
2) stosowania indywidualnych systemów oczysz-
czania ċcieków polegających na ich odprowadza-
niu do wód i do ziemi.  
3. Dopuszcza sić, do czasu wybudowania sieci 
kanalizacji sanitarnej, gromadzenie ċcieków prze-
mysłowych, doprowadzonych uprzednio do stanu 
jakoċci ċcieków komunalnych, oraz ċcieków byto-
wych w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, 
z których bćdą systematycznie wywożone przez 
koncesjonowanego przewoźnika do oczyszczalni 
ċcieków. 
 
§ 13. Nakazuje sić stosowanie do ogrzewania bu-
dynków paliw niskoemisyjnych, energii elektrycz-
nej lub energii uzyskiwanej ze źródeł odnawial-
nych. 
 
§ 14. 1. Nakazuje sić:  
1) gromadzenie odpadów komunalnych oraz in-
nych wymienionych w przepisach o odpadach, 
z wyjątkiem odpadów niebezpiecznych, po ich 
uprzedniej segregacji, w przystosowanych do tego 
celu pojemnikach usytuowanych w wyznaczonych 
miejscach na terenie posesji, i dalej – zagospoda-
rowywanie zgodnie z gminnym planem gospodar-
ki odpadami;  
2) zagospodarowywanie odpadów niebezpiecz-
nych na zasadach okreċlonych w przepisach 
o odpadach.  
2. Nakazuje sić, z zastrzeżeniem ust. 3, zagospoda-
rowywanie na miejscu nadmiaru mas ziemnych 
powstających w wyniku prowadzenia prac budow-
lanych pod warunkiem, że ich zastosowanie nie 
spowoduje przekroczeĉ wymaganych standardów 
jakoċci gleby i ziemi.  
3. Dopuszcza sić wywożenie nadmiaru mas ziem-
nych, o których mowa w ust. 2, w miejsca wskaza-
ne przez właċciwą służbć administracyjną. 

 
Rozdział V 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

§ 15. Ustala sić obowiązek prowadzenia badaĉ 
archeologicznych, których zakres inwestor winien 
uzgodnić z właċciwą służbą ochrony zabytków, 
przed uzyskaniem pozwolenia na budowć. 

 

Rozdział VI 
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych 

§ 16. Nie podejmuje sić ustaleĉ w zakresie, jak 
w tytule rozdziału, z uwagi na niewystćpowanie 
terenów przestrzeni publicznych w rozumieniu 
Ustawy. 
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Rozdział VII 
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 

zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki 
intensywności zabudowy 

§ 17. Ustala sić nieprzekraczalne linie zabudowy 
usytuowane zgodnie z rysunkiem miejscowego 
planu. 
 
§ 18. Na terenie zabudowy usługowej z prawem 
zabudowy mieszkaniowej U,MN:  
1) zakazuje sić: 
 a) z zastrzeżeniem lit. b oraz pkt 3 lit. c, lokalizo-
wania obiektów innych niż: budynki mieszkalne 
jednorodzinne, garaże oraz budynki usługowe, a w 
tym: budynki handlowe o powierzchni do 200 m2, 
warsztaty samochodowe i stacje diagnostyczne, 
a także – obiekty małej architektury,  
b) lokalizowania obiektów, których oddziaływanie 
może powodować przekroczenie standardów jako-
ċci ċrodowiska, okreċlonych w przepisach Prawa 
ochrony ċrodowiska, poza terenem do którego 
inwestor posiada tytuł prawny,  
c) sytuowania na działce budowlanej wićcej niż 
jednego budynku mieszkalnego, 
 d) przeznaczania na cele zabudowy powierzchni 
wićkszej niż 50% powierzchni działki budowlanej,  
e) sytuowania budynków o liczbie kondygnacji 
nadziemnych wićkszej niż dwie i wyższych niż:  
- mieszkalnych – 10,5 m,  
- usługowych – 8 m,  
- garaży – 6 m, 
 f) z zastrzeżeniem pkt 3 lit d, wydzielania działek 
budowlanych o powierzchni mniejszej niż 2500 m2;  
2) nakazuje sić:  
a) przeznaczenie na cele powierzchni biologicznie 
czynnej nie mniej niż 30% powierzchni działki bu-
dowlanej,  
b) lokalizowanie budynków w zabudowie wolno 
stojącej,  
c) z zastrzeżeniem pkt 3 lit. a, stosowanie 
w budynkach dachów dwu- lub wielospadowych 
o nachyleniu głównych połaci dachowych pod 
kątem zawartym pomićdzy 35º i 45º,  
d) zapewnienie na działce budowlanej miejsc po-
stojowych w liczbie nie mniejszej niż 2 miejsca na 
jedno mieszkanie, w tym miejsca w garażu, oraz 
dodatkowo jednego miejsca na każde 25 m2 po-
wierzchni użytkowej usług;  
3) dopuszcza sić:  
a) stosowanie w budynkach usługowych 
i garażach dachów płaskich w przypadku budyn-
ków o wysokoċci jednej kondygnacji nadziemnej 
o wysokoċci do 4,5 m,  
b) budowć kondygnacji podziemnych, 
 c) lokalizowanie, w sposób niepowodujący kolizji 
z planowaną zabudową,, sieci i urządzeĉ infra-
struktury technicznej, oraz remonty sieci 
i urządzeĉ istniejących,  

d) wydzielanie działek mniejszych niż ustalono 
w pkt 1 lit. f, o ile służyć bćdą na cele lokalizowa-
nia urządzeĉ infrastruktury technicznej,  
e) dopuszcza sić wydzielanie w budynkach usłu-
gowych pomieszczeĉ handlowych o powierzchni 
do 50 m2;  
4) obsługć komunikacyjną należy zapewnić z drogi 
powiatowej Zbąszyĉ-Przyprostynia poprzez jeden 
zjazd usytuowany w miejscu i na warunkach okre-
ċlonych przez zarządcć drogi; dopuszcza sić za-
pewnienie dojazdu do budynku mieszkalnego 
z drogi wewnćtrznej położonej po zachodniej stro-
nie działki budowlanej, 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 

§ 19. Nie okreċla sić terenów i obiektów podlega-
jących ochronie na podstawie przepisów odrćb-
nych, wymagających ustalenia granic i sposobów 
zagospodarowania, w tym terenów górniczych, 
a także narażonych na niebezpieczeĉstwo powodzi 
oraz zagrożonych osuwaniem sić mas ziemnych. 

 

Rozdział IX 
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości objętych miejscowym planem 

§ 20. Nie podejmuje sić ustaleĉ w zakresie jak 
w tytule rozdziału, z uwagi na brak nieruchomoċci 
wymagających scalania i podziału w rozumieniu 
przepisów odrćbnych. 

 

Rozdział X 
Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 

zakaz zabudowy 

§ 21. W przypadku kolizji lokalizowanych obiektów 
budowlanych z siecią melioracyjną, nakazuje sić 
przebudowć sieci na warunkach uzgodnionych 
z zarządcą sieci. 
 
§ 22. Nakazuje sić uzgadnianie z właċciwą służbą 
ruchu lotniczego, przed wydaniem pozwolenia na 
ich budowć, lokalizacji obiektów budowlanych 
o wysokoċci. równej i wićkszej niż 50 m n.p.t. 

 

Rozdział XI 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej 

§ 23. 1. Dopuszcza sić budowć, przebudowć 
i rozbudowć sieci i urządzeĉ infrastruktury tech-
nicznej.  
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2. Nakazuje sić budowć sieci infrastruktury tech-
nicznej jako sieci podziemnych. 

 

Rozdział XII 
Sposób i termin tymczasowego 

zagospodarowania, urządzania i użytkowania 
terenów 

§ 24. Nie okreċla sić terenów wymagających usta-
lenia sposobu i terminu tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania i użytkowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział XIII 
Stawka procentowa, na podstawie której ustala 
się opłatę,o której mowa w art.36 ust. 4 ustawy 

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

Rozdział XIV 
Przepisy końcowe 

§ 26. Wykonanie uchwały powierza sić Burmi-
strzowi Zbąszynia. 
 
§ 27. 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/96/11 

Rady Miejskiej w Zbąszyniu 
z dnia 5 sierpnia 2011 r. 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr X/96/11 

Rady Miejskiej w Zbąszyniu 
z dnia 5 sierpnia 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĆCIE RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNIU 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, w oparciu o oċwiadczenie 
Burmistrza Zbąszynia w sprawie braku uwag do 
projektu zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego terenów zabudowy 
mieszkaniowej i usługowej w Przyprostyni oraz 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu zabudowy usługowo-
przemysłowej, obejmującego działki 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. Zbąszyĉ, 
w obszarze działki o numerze ewidencyjnym 751/3 
wyłożonego do publicznego wglądu wraz 
z prognozą oddziaływania na ċrodowisko, nie 
rozstrzyga o sposobie ich rozpatrzenia.  
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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-


