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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; ze 
zm.), dalej zwanej ustawą, Rada Miejska w Wolsz-
tynie uchwala, co następuje: 

RozdziaE I
Przepisy wstępne

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

na mapie w skali 1:1000;
2) zaEącznik nr 2 ｠ Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej 

w Wolsztynie o sposobie rozpatrzenia uwag do pro-
jektu miejscowego planu;

3) zaEącznik nr 3 ｠ Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej 
w Wolsztynie o sposobie realizacji, zapisanych w 
miejscowym planie, inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które nalerą do zadaG wEasnych 
gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z 
przepisami o finansach publicznych.

§2. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego terenów dziaEek o nume-
rach ewidencyjnych 413/6, 413/7, 413/8, 413/9, 
413/10, 413/11, 413/12, 413/13, 413/14, 413/15, 
413/16, 413/17, 413/18, 413/19, 413/20, 413/21 
i 413/22 w Wolsztynie, zwany dalej miejscowym 
planem, po stwierdzeniu zgodno[ci z ustaleniami 
studium uwarunkowaG i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta i gminy Wolsztyn, uchwa-
lonym uchwaEą Nr XXX/243/2001 Rady Miejskiej w 
Wolsztynie z dnia 29 marca 2001 r. zmienionym 
uchwaEą Nr VIII/71/2007 Rady Miejskiej w Wolszty-
nie z dnia 30 maja 2007 r.

2. Granice obszaru objętego miejscowym planem 
okre[lono w czę[ci graficznej, zwanej dalej rysun-
kiem miejscowego planu.

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

4. Rozstrzyga się o sposobie realizacji, zapisa-
nych w miejscowym planie, inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które nalerą do zadaG 
wEasnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych ｠ 
zgodnie z zaEącznikiem nr 3.

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

przez to rozumieć linię wyznaczającą najmniejszą 

dopuszczalną odlegEo[ć zewnętrznej [ciany budyn-
ku od linii rozgraniczających dróg, w stosunku do 
których linia zabudowy zostaEa okre[lona;

2) ｧliniach podziaEu wewnętrznegoｦ ｠ nalery przez 
to rozumieć linie oznaczające przebieg granic dziaEek 
przy ich wydzielaniu;

3) ｧdziaEce budowlanejｦ ｠ nalery przez to rozu-
mieć dziaEkę gruntu, której wielko[ć, cechy geome-
tryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposare-
nie w urządzenia infrastruktury technicznej speEniają 
wymogi realizacji obiektów budowlanych, wynikają-
ce z przepisów odrębnych i niniejszej uchwaEy.

RozdziaE 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) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, oznaczone symbolami 1.MN i 2.MN;

2) tereny zieleni urządzonej, oznaczone symbolem 
3.ZP;

3) tereny elektroenergetyki, oznaczone symbolem 
4.E;

4) tereny kanalizacji, oznaczone symbolem 5.K;
5) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone symbo-

lami 6.KDW i 7.KDW.
2. Symbole graficzne przeznaczenia terenów oraz 

przebieg linii rozgraniczających tereny o rórnym 
przeznaczeniu lub rórnych zasadach zagospodaro-
wania okre[la rysunek miejscowego planu.

RozdziaE III
Zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu przestrzen-

nego

§5. 1. Dopuszcza się lokalizowanie reklam i szyl-
dów wyEącznie na [cianach budynków lub na ogro-
dzeniach.

2. Reklamy i szyldy:
1) nie mogą mieć powierzchni większej nir 1,0 

m2;
2) mocowane:
a) na ogrodzeniu ｠ nie mogą być wyrsze nir to 

ogrodzenie,
b) na [cianie budynku ｠ nie mogą mieć górnej kra-

wędzi powyrej linii wyznaczonej górną krawędzią 
okien pierwszej kondygnacji budynku.

3. Reklamy i szyldy nie mogą być zamocowane 
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w miejscach i w sposób utrudniający czytelno[ć in-
formacji drogowskazowej i utrudniający widoczno[ć 
na drodze lub powodujący ol[nienia.

§6. O[wietlenie lokalizowanych obiektów nie 
more wpEywać negatywnie na widoczno[ć na dro-
gach

RozdziaE IV
Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajobra-

zu kulturowego

§7. 1. Tereny podlegają ochronie z uwagi na poEo-
renie w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu 
ｧPojezierze SEawskie, Pradolina Obry i Rynna Zbą-
szyGskaｦ.

2. Zagospodarowanie dziaEek musi być podpo-
rządkowane zasadom ochrony okre[lonym w prze-
pisach odrębnych i w aktualnych dokumentach o 
powoEaniu Obszaru Chronionego Krajobrazu.

§8. Wskazuje się, re tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej MN nalerą do terenów, dla 
których obowiązują zrórnicowane dopuszczalne po-
ziomy haEasu okre[lone wskapnikami haEasu ｠ jak 
dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

§9. Nakazuje się podEączenie budynków do sieci 
wodociągowej. 

§10. 1. Wody opadowe i roztopowe w obszarze 
dziaEki budowlanej nalery odprowadzać do gruntu 
w sposób nienaruszający naturalnego spEywu wód 
i niezakEócający warunków gruntowo-wodnych na 
dziaEkach w jej otoczeniu.

2. Zcieki pochodzące z wód opadowych i roztopo-
wych powstające w obszarze dróg wewnętrznych 
KDW nalery docelowo odprowadzić do kanalizacji 
deszczowej, a następnie poprzez osadnik i separa-
tor [cieków do zewnętrznej sieci kanalizacji desz-
czowej.

3. Dopuszcza się zastosowanie indywidualnego, 
zgodnego z przepisami odrębnymi, systemu odpro-
wadzania [cieków, o których mowa w ust. 2.

§11. 1. Nakazuje się odprowadzanie [cieków 
bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej i dalej do 
gminnej oczyszczalni [cieków.

2. Zakazuje się odprowadzania [cieków do indy-
widualnych przydomowych oczyszczalni [cieków.

§12. Do ogrzewania budynków nalery stosować 
energię elektryczną lub niskoemisyjne paliwa, takie 
jak paliwa ciekEe, gazowe i staEe, oraz wykorzysty-
wać alternatywne pródEa energii. 

§13. 1. Nakazuje się selektywne gromadzenie od-
padów komunalnych w przystosowanych do tego 
celu pojemnikach usytuowanych w wyznaczonych 

miejscach na terenie posesji i ich dalsze zagospo-
darowanie zgodnie z gminnym planem gospodarki 
odpadami i przepisami odrębnymi.

2. Nadmiar mas ziemnych usuwanych albo prze-
mieszczanych w związku z budową obiektów nale-
ry zagospodarowywać na miejscu pod warunkiem, 
re ich zastosowanie nie spowoduje przekroczeG 
wymaganych standardów jako[ci gleby i ziemi, o 
których mowa w przepisach odrębnych lub wywo-
zić w miejsce wskazane przez wEa[ciwą sEurbę ad-
ministracyjną.

RozdziaE V
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-

ków oraz dóbr kultury wspóEczesnej

§14. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa 
kulturowego, ustala się obowiązek uzgadniania z 
wEa[ciwą sEurbą ochrony zabytków, przed uzyska-
niem pozwolenia na budowę, wszelkich inwestycji 
związanych z zabudowaniem i zagospodarowaniem 
terenu a wymagających prac ziemnych, celem okre-
[lenia obowiązującego inwestora zakresu prac ar-
cheologicznych. 

RozdziaE VI
Wymagania wynikające z potrzeb ksztaEtowania 

przestrzeni publicznych

§15. Nie okre[la się terenów wymagających wpro-
wadzenia ustaleG wynikających z potrzeb ksztaEto-
wania przestrzeni publicznych. 

RozdziaE VII
Parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudo-
wy, gabaryty obiektów i wskapniki intensywno[ci 

zabudowy

§16. 1. Okre[la się nieprzekraczalne linie zabudo-
wy usytuowane w odlegEo[ci 5 m od linii rozgrani-
czającej drogi wewnętrznej.

2. Usytuowanie linii, o których mowa w ust. 1, 
okre[la rysunek miejscowego planu.

§17. Linia rozgraniczająca terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej MN nie more być 
poEorona blirej waEu przeciwpowodziowego nir w 
odlegEo[ci 50 m; odlegEo[ć ta zostaEa oznaczona na 
rysunku miejscowego planu. 

§18. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej MN:

1) zakazuje się:
a) lokalizowania obiektów innych nir: budynki 

mieszkalne jednorodzinne, garare na samochody o 
no[no[ci do 3,5 tony oraz obiekty maEej architek-
tury,

b) sytuowania na dziaEce budowlanej więcej nir 
jednego budynku mieszkalnego oraz jednego gara-
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ru,
c) przeznaczania na cele lokalizowania budynków 

powierzchni większej nir 25% powierzchni dziaEki 
budowlanej,

d) stosowania utwardzonej nieprzepuszczającej 
wód opadowych i roztopowych nawierzchni na po-
wierzchni większej nir 5% powierzchni dziaEki bu-
dowlanej,

e) sytuowania budynków wyrszych nir:
- mieszkalnych ｠ 10,5 m i wyrszych nir dwie kon-

dygnacje nadziemne,
- garary ｠ 5,5 m,
f) wydzielania dziaEek budowlanych o powierzchni 

mniejszej nir: w zabudowie wolno stojącej ｠ 600 
m2, w zabudowie blipniaczej ｠ 450 m2; propono-
wane linie podziaEu wewnętrznego okre[lono na ry-
sunku miejscowego planu;

2) nakazuje się:
a) przeznaczenie na cele terenu biologicznie czyn-

nego nie mniej nir 60% powierzchni dziaEki budow-
lanej,

b) z zastrzereniem pkt 3 lit b, stosowanie w bu-
dynkach mieszkalnych dachów o nachyleniu gEów-
nych poEaci dachowych pod kątem zawartym po-
między 35º i 45º, o gEównej kalenicy równolegEej do 
linii rozgraniczających drogi 5.KDW, a w gararach ｠ 
jak wyrej lub w przypadku budynków o wysoko[ci 
jednej kondygnacji nadziemnej ｠ dachów o nachyle-
niu poEaci dachowych pod kątem do 15º,

c) zapewnienie na dziaEce budowlanej miejsc po-
stojowych w liczbie nie mniejszej nir 2 miejsca na 
jedno mieszkanie, w tym miejsca w gararach;

3) dopuszcza się:
a) sytuowanie budynków mieszkalnych w zabudo-

wie wolno stojącej lub blipniaczej, a garary ｠ jako 
wolno stojących, blipniaczych lub dobudowanych 
do bryEy budynku mieszkalnego,

b) uzupeEnianie przekrycia budynku, fragmentami o 
innym nachyleniu poEaci dachowych, na powierzch-
ni jego rzutu nie większej nir 30% powierzchni za-
budowy,

c) lokalizowanie w sposób nie powodujący kolizji 
z planowaną zabudową sieci i urządzeG infrastruk-
tury technicznej, z wyjątkiem stacji i anten telefonii 
komórkowej,

d) wykonywanie kondygnacji podziemnych, przy 
czym poziom posadzki pierwszej kondygnacji nad-
ziemnej nie more być poEorony wyrej nir 0,8 m nad 
poziomem terenu,

e) wydzielanie w gararach pomieszczeG pomocni-
czych związanych z funkcją mieszkaniową na dziaE-
ce;

4) obsEugę komunikacyjną nalery zapewnić z przy-
legEych dróg wewnętrznych 6.KDW i 7.KDW.

§19. Na terenach zieleni urządzonej 3.ZP:
1) zakazuje się lokalizowania obiektów budow-

lanych, kopania studni, sadzawek, doEów oraz ro-
wów;

2) nakazuje się przeznaczenie 100% powierzchni 

dziaEki gruntu na cele terenu biologicznie czynnego;
3) zakazuje się grodzenia terenów; dopuszcza się 

wygradzanie dziaEek wyEącznie rywopEotami, pod 
warunkiem, re odlegEo[ć krzewu od stopy waEu 
przeciwpowodziowego będzie większa nir 3 m;

4) dopuszcza się wydzielanie dziaEek gruntu celem 
ich przyEączenia do sąsiedniej dziaEki budowlanej; 
przy czym szeroko[ć wydzielanych dziaEek gruntu 
nie more być mniejsza nir szeroko[ć dziaEki budow-
lanej, do której dziaEka gruntu zostanie doEączona; 
minimalna powierzchnia wydzielanej dziaEki wynikać 
musi z ich szeroko[ci ustalonej jak wyrej i dEugo[ci 
ustalonej z odczytu z rysunku miejscowego planu;

5) obsEugę komunikacyjną nalery zapewnić z drogi 
wewnętrznej 7.KDW poprzez dziaEki budowlane, do 
których dziaEki gruntu zostaEy przyEączone, a w przy-
padku niewydzielenia dziaEek ｠ poprzez jedną z nich.

§20. Na terenach 4.E:
1) dopuszcza się lokalizowanie stacji transforma-

torowych i związanych z nimi sieci infrastruktury 
technicznej;

2) zakazuje się przeznaczania na cele zabudowy 
powierzchni większej nir 50% powierzchni dziaEki 
budowlanej;

3) nakazuje się przeznaczenie na cele terenu biolo-
gicznie czynnego 50% powierzchni dziaEki.

4) powierzchnie wydzielanych dziaEek nie mogą 
być mniejsze nir:

a) dla stacji kontenerowych ｠ 30m2,
b) dla stacji sEupowych ｠ 9m2;
5) wymiary boków wydzielanych dziaEek nie mogą 

być mniejsze nir:
a) dla stacji kontenerowych ｠ 5m,
b) dla stacji sEupowych ｠ 3m;
6) obsEuga komunikacyjna nastąpi z drogi we-

wnętrznej 6.KDW.

§21. Na terenach kanalizacji 5.K:
1) zakazuje się:
a) sytuowania obiektów innych nir sEurące trans-

portowi [cieków bytowych i pochodzących z wód 
opadowych i roztopowych oraz niezbędnych sieci 
infrastruktury technicznej,

b) przeznaczania na cele zabudowy powierzchni 
większej nir 50% powierzchni dziaEki;

2) nakazuje się przeznaczenie na cele terenu biolo-
gicznie czynnego 30% powierzchni dziaEki;

3) obsEuga komunikacyjna nastąpi z drogi we-
wnętrznej 7.KDW.

§22. 1. Na terenach dróg wewnętrznych 6.KDW i 
7.KDW dopuszcza się lokalizowanie urządzeG sEurą-
cych komunikacji i na warunkach zgodnych z prze-
pisami odrębnymi sieci infrastruktury technicznej.

2. Ustala się szeroko[ć w liniach rozgraniczają-
cych dla dróg wewnętrznych:

1) 6.KDW ｠ 5 m;
2) 7.KDW ｠ 10 m.
3. Pas drogowy drogi wewnętrznej 6.KDW musi 
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być projektowany z uwzględnieniem terenów dro-
gi poEoronej poza obszarem objętym miejscowym 
planem, stanowiących dojazd do terenów objętych 
miejscowym planem.

4. Drogi wewnętrzne nalery wEączyć w przylegEą 
drogę posiadającą wEączenie do drogi wojewódzkiej 
Wolsztyn-Leszno.

RozdziaE VIII
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a takre nararonych na niebezpieczeG-
stwo powodzi oraz zagroronych osuwaniem się 

mas ziemnych

§23. Nie okre[la się terenów lub obiektów podle-
gających ochronie, ustalonych na podstawie odręb-
nych przepisów, w tym terenów górniczych, a takre 
nararonych na niebezpieczeGstwo powodzi oraz za-
groronych osuwaniem się mas ziemnych. 

RozdziaE IX
SzczegóEowe zasady i warunki scalania i podziaEu 

nieruchomo[ci objętych planem miejscowym

§24. 1. Nie okre[la się terenów wymagających 
ustalenia szczegóEowych zasad i warunków scalania 
i podziaEu nieruchomo[ci w rozumieniu przepisów 
odrębnych.

2. Wydzielone przed uchwaleniem miejscowego 
planu dziaEki nalery poEączyć geodezyjnie i podzie-
lić zgodnie z zasadami okre[lonymi w miejscowym 
planie.

§25. Podane w rozdziale 7 minimalne powierzch-
nie dziaEek budowlanych nie dotyczą dziaEek wy-
dzielanych na cele sytuowania infrastruktury tech-
nicznej, regulacji granic pomiędzy nieruchomo[ciami 
i powiększania nieruchomo[ci. 

RozdziaE X
Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich urytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy

§26. Nie okre[la się terenów wymagających usta-
lenia szczególnych warunków zagospodarowania 
oraz wprowadzenia ograniczenia w ich urytkowa-
niu, w tym wprowadzenia zakazu zabudowy. 

RozdziaE XI
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mów komunikacji i infrastruktury technicznej

§27. Dopuszcza się modernizowanie, przebudo-
wę, rozbudowę drogi oraz sieci i urządzeG infra-
struktury technicznej, na zasadach okre[lonych w 
przepisach odrębnych i na warunkach okre[lonych 
przez zarządców sieci. 

§28. 1. Sieci infrastruktury technicznej nalery 
prowadzić w liniach rozgraniczających drogi we-
wnętrznej 6.KDW i 7.KDW jako sieci podziemne, 
uwzględniając odlegEo[ci pomiędzy sieciami okre[lo-
ne w przepisach odrębnych oraz na terenach dziaEek 
budowlanych ｠ jako podziemne odcinki przyEączy; 
dopuszcza się prowadzenie napowietrznej linii ele-
troenergetycznej zasilającej stację transformatoro-
wą.

2. PodEączenie budynków do sieci infrastruktury 
technicznej następować będzie na warunkach okre-
[lonych przez dysponentów sieci.

3. Lokalne sieci infrastruktury technicznej realizo-
wać nalery poprzez:

1) wodociąg ｠ budowę odcinków sieci i wEączenie 
ich do wodociągu miejskiego;

2) kanalizację sanitarną ｠ budowę odcinków sieci 
i wEączenie ich do miejskiej sieci kanalizacji sanitar-
nej;

3) kanalizację deszczową ｠ budowę odcinków 
sieci i urządzeG do oczyszczania [cieków oraz inne 
rozwiązania indywidualne;

4) sieć elektroenergetyczną ｠ budowę stacji 
transformatorowej lub kontenerowej zasilanej linią 
elektroenergetyczną [redniego napięcia, wyprowa-
dzoną ze stacji transformatorowej PGR Berzyna, 
usytuowanej poza obszarem objętym miejscowym 
planem; sposób zasilania nowo wybudowanej stacji 
transformatorowej 15/0,4 kV ustali przedsiębior-
stwo energetyczne;

5) gazociąg ｠ rozbudowę istniejącej sieci gazowej; 
zaopatrzenie w gaz ｠ z dystrybucyjnej sieci gazo-
wej, w uzgodnieniu z operatorem sieci po speEnie-
niu warunków technicznych i ekonomicznych przy-
Eączenia na zasadach okre[lonych przez operatora 
sieci, zgodnie z ustawą Prawo energetyczne i rozpo-
rządzeniami wykonawczymi do tej ustawy;

6) telekomunikację ｠ rozwój rórnych form sieci 
telekomunikacyjnej.

4. Rozbudowa sieci infrastruktury technicznej na-
stąpi poprzez wyprowadzenie nowych odcinków 
przewodów z istniejących w pobliru sieci infrastruk-
tury technicznej.

RozdziaE XII
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-

nia, urządzania i urytkowania terenów

§29. Nie okre[la się terenów wymagających usta-
lenia sposobu i terminu tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i urytkowania. 

RozdziaE XIII
Stawki procentowe, na podstawie których ustala 

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

§30. Okre[la się stawkę procentową w wysoko-
[ci 30%. 
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RozdziaE XIV
Przepisy koGcowe

§31. Wykonanie uchwaEy powierza się Burmi-
strzowi Wolsztyna.

§32. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 
od dnia ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
(-) Krzysztof Lisiewicz
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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 Wolsztynie, w oparciu o o[wiadczenie 
Burmistrza Wolsztyna w sprawie braku uwag do 
projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów dziaEek o numerach ewi-
dencyjnych 413/6 do 413/22 w Wolsztynie wy-
Eoronego do publicznego wglądu wraz z prognozą 
oddziaEywania na [rodowisko, nie rozstrzyga o spo-
sobie ich rozpatrzenia. 

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, 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 Wolsztynie 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 ustawą o samo-
rządzie gminnym, budowa dróg, sieci kanalizacyjnej, 
sieci wodociągowej i o[wietlenia ulic. Uchwalenie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego, który wyznacza nowe tereny do zainwesto-
wania, a takre okre[la przebieg nowych dróg i in-
frastruktury technicznej, powoduje powstanie tego 
obowiązku na terenie objętym planem. Gmina jed-
nakre, z uwagi na ograniczone [rodki budretowe, 
obowiązki te more rozEoryć w czasie. W związku 
z uchwaleniem miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego terenów dziaEek o numerach 
ewidencyjnych 413/6 do 413/22 w Wolsztynie nie 
przewiduje się realizacji inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej sEurących zaspokajaniu zbio-
rowych potrzeb mieszkaGców, które nalerą do za-
daG wEasnych gminy i co za tym idzie, nie pojawiają 
się obciąrenia finansowe dla gminy z tego tytuEu. 

2. Zasady finansowanie zapisanych w miejsco-
wym planie inwestycji W związku z tym, re uchwa-
lenie miejscowego planu nie przewiduje realizacji 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej nale-
rących do zadaG wEasnych gminy, nie zachodzi ko-
nieczno[ć ustalenia zasad ich finansowania.

ZaEącznik nr 2
do uchwaEy nr XLIII/348/2010

Rady Miejskiej w Wolsztynie
z dnia 28 czerwca 2005 r.

 
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU

ZaEącznik nr 3
do uchwaEy nr XLIII/348/2010

Rady Miejskiej w Wolsztynie
z dnia 28 czerwca 2005 r.

 
 ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE, INWESTYCJI Z 
ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF WDASNYCH GMINY, ORAZ 

ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH


