
 

 

UCHWAŁA NR XVI/156/11 

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE 

z dnia 29 grudnia 2011r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa obejmującego 

obszar działek o Nr ewid. 2356/1 i 2356/2 położonych przy ul. Wolsztyńskiej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.  

Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje: 

Rozdział I. 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego działki 

o Nr ewid. 2356/1 i 2356/2 położone we Wschowie, zwany dalej planem.  

2. Stwierdza się zgodność ustaleń planu ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Wschowa przyjętego uchwałą Nr XIV/126/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 

27.10.2011r. o uchwaleniu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Wschowa.  

3. Plan obejmuje obszar o powierzchni 0,4711ha.  

4. Granice uchwalenia planu określa rysunek planu.  

5. Integralnymi częściami uchwały są:  

1) rysunek planu, zwany dalej „rysunkiem", zatytułowany „Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego dla działek o Nr ewid. 2356/1 i 2356/2 położonych we Wschowie, przy ul. Wolsztyńskiej”, 

opracowany w skali 1:500 stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały;  

2) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej we Wschowie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu 

planu, stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały;  

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do 

zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik Nr 3 do uchwały.  

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:  

1) planie - należy przez to rozumieć plan, o którym mowa w §1 niniejszej uchwały;  

2) terenie - należy przez to rozumieć powierzchnię o określonym przeznaczeniu podstawowym, 

wyznaczoną na rysunku liniami rozgraniczającymi;  

3) działce – należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.);  

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię określającą najmniejszą odległość, 

w jakiej mogą znaleźć się budynki od linii rozgraniczającej terenu;  
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5) dachu stromym - należy przez to rozumieć dach o kącie pochylenia połaci dachowych od 25° do 45°;  

6) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć sumę powierzchni rzutów wszystkich budynków na 

działce, mierzoną po zewnętrznym obrysie ścian kondygnacji przyziemnej lub nadziemnej w przypadku, gdy 

jej obrys występuje poza obrys kondygnacji przyziemnej;  

7) powierzchni biologicznie czynnej – oznacza powierzchnię terenu w rozumieniu przepisów odrębnych;  

8) usługach nieuciążliwych – należy przez to rozumieć usługi, dla których sporządzenie raportu 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko nie jest obligatoryjne oraz których oddziaływanie nie powoduje 

przekroczenia standardów jakości środowiska określonych przepisami odrębnymi, poza terenem do którego 

inwestor posiada tytuł prawny;  

9) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć obowiązujące w dniu realizacji postanowień uchwały 

przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi.  

Rozdział II. 

Przepisy szczególne 

Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych 

zasadach zagospodarowania 

§ 3. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z zabudową usługową, oznaczonego na rysunku 

planu symbolem MW/U ustala się:  

1) lokalizację zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej, realizowanej w typie zabudowy wolno 

stojącej,  

2) dopuszcza się lokalizację nieuciążliwych usług towarzyszących zabudowie mieszkaniowej,  

3) lokalizacja usług jako wbudowanych w parterach budynków mieszkalnych lub jako odrębne budynki 

usługowe.  

§ 4. Na obszarze objętym planem dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej, i realizację 

urządzeń infrastruktury technicznej służących obsłudze terenu oraz dróg wewnętrznych.  

§ 5. Na rysunku planu linię rozgraniczającą tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 

zagospodarowania oznaczono linią ciągłą.  

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

§ 6. 1. Zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych z wyjątkiem obiektów niezbędnych przy budowie 

obiektów, jako ich zaplecze oraz na czas nie dłuższy niż czas trwania budowy.  

2. Dla realizacji budynków ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy określone na rysunku planu.  

3. Zakaz stosowania ogrodzeń pełnych i wykonanych z prefabrykowanych elementów żelbetowych.  

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

§ 7. 1. Gromadzenie i zagospodarowywanie odpadów musi być prowadzone w sposób zgodny z gminnym 

planem gospodarki odpadami oraz przepisami odrębnymi, w tym ustawą o odpadach, z uwzględnieniem 

segregacji odpadów.  

2. Ustala się zakaz lokalizowania inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko z wyjątkiem 

infrastruktury technicznej, do której należy zaliczyć drogi i sieci.  

3. Ustala się nakaz stosowania paliw niskoemisyjnych jako źródło energii.  

4. Masy ziemne, w szczególności wierzchnie, najbardziej żyzne warstwy gleby, przemieszczane w trakcie 

prowadzonych prac budowlanych, należy w pierwszej kolejności zagospodarować w granicach działki,  

a w sytuacji kiedy nie będą mogły być w ten sposób wykorzystane, traktować jako odpad i zagospodarować 

zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami.  

5. Na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej MW/U obowiązują dopuszczalne 

poziomy hałasu jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska 

w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.  
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6. Ustala się zakaz lokalizowania usług lub urządzeń powodujących wzrost dopuszczalnego poziomu hałasu 

w środowisku, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku.  

7. Obszar objęty planem jest położony w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP Nr 306 

w obrębie piętra czwartorzędowego „Zbiornik Wschowa”.  

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej  

§ 8. 1. Obszar objęty planem znajduje się w strefie ochrony stanowisk archeologicznych.  

2. Prace inwestycyjne, w tym ziemne związane z budownictwem i zagospodarowaniem terenu, w obrębie 

obszarów chronionych i stref występowania stanowisk archeologicznych, wymagają uzgodnienia 

z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków, który określi warunki realizacji inwestycji.  

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 

§ 9. 1. Ustala się obowiązek wprowadzenia zadrzewień i krzewów wzdłuż drogi wojewódzkiej.  

2. Na obszarze objętym planem dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury, urządzeń 

technicznych, oraz zieleni, pod warunkiem nie kolidowania z układem komunikacyjnym oraz sieciami 

infrastruktury technicznej.  

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 

gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy. 

§ 10. Na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z zabudową usługową oznaczonym na rysunku 

planu symbolem MW/U ustala się następujące zasady zagospodarowania:  

1) lokalizacja zabudowy z uwzględnieniem nieprzekraczalnych linii zabudowy, określonych na rysunku 

planu;  

2) od sieci infrastruktury technicznej ustala się zachowanie nieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie 

z przepisami odrębnymi;  

3) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki do 60% dla zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej;  

4) minimalną powierzchnię biologicznie czynną: 20% powierzchni działki dla zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej;  

5) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki do 70% dla zabudowy usługowej;  

6) minimalną powierzchnię biologicznie czynną: 20% powierzchni działki dla zabudowy usług 

komercyjnych;  

7) dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ukształtowanie dachów jako dwu lub wielospadowe, 

o ujednoliconym spadku dla wszystkich połaci, i kącie ich nachylenia od 35° do 45°;  

8) dla terenu zabudowy usługowej ukształtowanie dachów jako płaskie lub strome, i kącie ich nachylenia 

od 25° do 45°;  

9) wysokość budynków dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej do trzech kondygnacji nadziemnych, 

z zakazem realizacji budynków o wysokości powyżej 15,0m;  

10) wysokość budynków dla zabudowy usługowej do dwóch kondygnacji nadziemnych, z zakazem 

realizacji budynków o wysokości powyżej 12,0m;  

11) ogrodzenia ażurowe o wysokości do 1,5m, uzupełnione pnączami lub żywopłotem;  

12) ustala się obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych w ramach własnej posesji, z uwzględnieniem 

potrzeb osób niepełnosprawnych  

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie 

§ 11. Nie określa się granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie 

z uwagi na brak takich terenów lub obiektów na obszarze objętym planem.  
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Szczególne zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości 

§ 12. 1. Dopuszcza się wtórny podział nieruchomości pod warunkiem zachowania minimalnej powierzchni 

nowo wydzielonej działki budowlanej: 1500m
2
.  

2. Ustala się minimalną szerokość frontu działki - 20m. 

3. Nowo wydzielane działki muszą być usytuowane pod kątem prostym lub zbliżonym do prostego 

w stosunku do pasa drogowego.  

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu  

§ 13. Wzdłuż napowietrznej linii energetycznej niskiego napięcia obowiązuje obszar oddziaływania obiektu 

o szerokości zgodnej z przepisami odrębnymi.  

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

§ 14. 1. W zakresie kształtowania dróg ustala się:  

1) obsługę komunikacyjną obszaru poprzez układ dróg wewnętrznych oraz ul. Osiedle, z włączeniem do 

drogi wojewódzkiej na istniejącym skrzyżowaniu; w momencie zmiany kategorii drogi wojewódzkiej do drogi 

gminnej dopuszcza się obsługę komunikacyjną terenu z włączeniem do ul. Wolsztyńskiej stanowiącej działkę 

geodezyjną Nr 295/1;  

2) powiązania z zewnętrznym układem drogowym zgodnie z przepisami odrębnymi.  

2. W zakresie kształtowania sieci infrastruktury technicznej ustala się:  

1) ustala się powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu 

do sieci zgodnie z przepisami odrębnymi;  

2) budowę sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych w planach rozwoju sieci;  

3) nakaz prowadzenia sieci infrastruktury technicznej oraz przyłączy jako sieci podziemnych;  

4) podłączenie budynków do sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych w przepisach 

odrębnych.  

3. W zakresie kształtowania sieci infrastruktury wodociągowej ustala się dostawę wody z istniejącej 

i projektowanej sieci wodociągowej na warunkach określonych przez właściciela sieci, z zapewnieniem 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz w oparciu o przepisy odrębne.  

4. W zakresie kształtowania sieci infrastruktury kanalizacji sanitarnej ustala się: odprowadzanie ścieków 

komunalnych do oczyszczalni ścieków poprzez istniejącą i projektowaną sieć kanalizacji, na warunkach 

określonych przez właściciela sieci oraz w oparciu o przepisy odrębne.  

5. Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej lub zagospodarowanie 

w granicach nieruchomości, stosując rozwiązania indywidualne, bez naruszania interesu osób trzecich.  

6. W zakresie kształtowania sieci infrastruktury elektroenergetycznej ustala się:  

1) zaopatrzenie obszaru planu w energię elektryczną poprzez budowę nowych sieci kablowych 

z utrzymaniem istniejących linii napowietrznych do czasu ich skablowania;  

2) do czasu przebudowy napowietrznych linii elektroenergetycznych na linie kablowe każdorazowy wymóg 

uzgodnienia lokalizacji zabudowy w korytarzu technicznym z gestorem sieci.  

7. W zakresie kształtowania innych sieci infrastruktury technicznej dopuszcza się:  

1) zaopatrzenie obszaru planu w gaz poprzez budowę sieci gazowej;  

2) budowę sieci teletechnicznych w formie kablowych linii.  

8. Zaopatrzenie w ciepło:  

1) realizacja źródeł ciepła na paliwo gazowe, płynne lub paliwa stałe w tym drewno i biomasa oraz 

wykorzystanie energii elektrycznej i odnawialnych źródeł ciepła do celów grzewczych;  

2) stosowanie urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń.  

9. Gospodarka odpadami:  
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1) ustala się obowiązek gromadzenia odpadów komunalnych z posesji w wydzielonych miejscach w sposób 

zgodny z gminnym planem gospodarki odpadami oraz przepisami odrębnymi, w tym ustawą o odpadach;  

2) ustala się obowiązek prowadzenia segregacji odpadów;  

3) odpady komunalne z posesji należy w pierwszej kolejności poddawać odzyskowi, a jeżeli z przyczyn 

technologicznych jest on niemożliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, 

to odpady te należy unieszkodliwiać w sposób zgodny z wymaganiami ochrony środowiska oraz gminnym 

planem gospodarki odpadami.  

10. Należy zapewnić odpowiednią liczbę miejsc parkingowych, w ramach własnej posesji:  

1) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej MW – min. 1 stanowisko na 1 mieszkanie;  

2) dla zabudowy usługowej – min. 3 stanowiska na każde 100 m2 powierzchni użytkowej.  

Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania trenów 

§ 15. Nie określa się terenów wymagających ustalenia sposobu i terminu ich tymczasowego 

zagospodarowania, urządzenia i użytkowania.  

Rozdział III. 

Przepisy końcowe 

§ 16. Dla terenu objętego planem ustala się 25% stawkę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia  

27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  

§ 17. Traci moc uchwała Nr XX/166/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 14 lutego 2008 roku 

w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów 

funkcjonalnie z nim związanych (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 25, poz. 573), na obszarze i w zakresie objętym 

niniejszym planem  

§ 18. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.  

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego.  

Przewodniczący Rady  

Franciszek Baśczyn 
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Załącznik Nr 1 

 do uchwały Nr XVI/156/11 

Rady Miejskiej we Wschowie 

z dnia 29 grudnia 2011r. 
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Załącznik Nr 2 

 do uchwały Nr XVI/156/11 

Rady Miejskiej we Wschowie 

z dnia 29 grudnia 2011r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa obejmującego obszar działek o nr ewid. 2356/1  

i 2356/2 położonych przy ul. Wolsztyńskiej 

Przedmiotowy projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa 

obejmującego obszar działek o nr ewid. 2356/1 i 2356/2 położonych przy ul. Wolsztyńskiej został wyłożony do 

publicznego wglądu w terminie od 25 lipca 2011r. do 17 sierpnia 2011r.. Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 

2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) uwagi były 

przyjmowane do dnia 31 sierpnia 2011 roku. 

W ustawowym terminie, wniesiono 1 uwagę, która została rozpatrzona pozytywnie, w związku z czym Rada 

Miejska we Wschowie nie podejmuje rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia wniesionych uwag, o których 

mowa w art. 11, pkt 12 w/w ustawy. 

1) Uwaga złożona przez: GEOPROJEKT sp. z o.o. ul. Platynowa 28 62-052 Komorniki, o treści. „Proszę  

o uwzględnienie zmiany w w/w projekcie, w par. 14 pkt 1 ust 1 poprzez wprowadzenie zapisu  

„z włączeniem do ul. Wolsztyńskiej, stanowiącej działkę geodezyjną nr 259/1”.  

Załącznik Nr 3 

do uchwały Nr XVI/156/11 

Rady Miejskiej we Wschowie 

z dnia 29 grudnia 2011r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do 

zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania do zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa obejmującego obszar działek o nr ewid. 2356/1  

i 2356/2 położonych przy ul. Wolsztyńskiej. 

§ 1. Na podstawie art. 20. ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Miejska we Wschowie określa następujący sposób 

realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych Gminy oraz zasad ich 

finansowania  

§ 2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służącej zaspokojeniu zbiorowych potrzeb stanowią 

zadania własne gminy 

§ 3. 1. Sposób realizacji, zapisanych w planie inwestycji należących do zadań własnych gminy 

1) realizacja w oparciu o obowiązujące przepisy w tym Prawo zamówień publicznych, 

2) w oparciu o inne przepisy branżowe, np. prawo energetyczne. 

3) terminy realizacji poszczególnych zadań – etapowane, 

4) pozostałe inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej w granicach planu, nie należące do zadań 

własnych gminy, będą finansowane ze środków własnych inwestorów, na zasadach określonych przepisami 

odrębnymi. 

2. Realizacja inwestycji musi być zgodna z obowiązującymi przepisami i normami. 

3. Realizację sieci uzbrojenia technicznego w zakresie sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej  

i gazowej będą prowadzić właściwej przedsiębiorstwa, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego oraz na podstawie przepisów odrębnych. 

4. Zadania w zakresie gospodarki odpadami realizowane będą zgodnie  z planem gospodarki odpadami, na 

podstawie przepisów odrębnych oraz  ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
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5. Sposób realizacji inwestycji może ulec modyfikacji wraz z dokonującym się postępem techniczno-

technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najlepszej dostępnej techniki. 

§ 4. 1. Finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej należącej do zadań własnych gminy, 

podlega przepisom ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104  

z późn. zm.). 

2. Możliwe zasady finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 

należą do zadań własnych gminy, zgodnie z przepisami o finansach publicznych: 

1) z budżetu gminy zgodnie z uchwałą budżetową, 

2) współfinansowanie środkami zewnętrznymi, poprzez budżet gminy – w ramach, m.in. 

a) dotacji unijnych, 

b) dotacji samorządu województwa, 

c) dotacji i pożyczek z funduszy celowych, 

d) z kredytów i pożyczek bankowych, 

e) z udziału inwestorów zewnętrznych na podstawie odrębnych porozumień, 

f) innych środków zewnętrznych. 

3. Inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła 

realizowane będą w sposób określony w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst 

jednolity Dz. U. z  2006r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) i nie będą obciążały budżetu gminy. 
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