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ZARZĄDZENIE NR 266/09
WOJEWODY LUBUSKIEGO
z dnia 13 października 2009r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Drezdenku
Na podstawie art. 192 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
16 lipca 1998r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw (Dz. U.
z 2003r. Nr 159, poz. 1547, z 2004r. Nr 25, poz. 219,
Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005r.
Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 34,
poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127
i Nr 218, poz. 1592 z 2007r. Nr 48, poz. 327 i Nr 112,
poz. 766 oraz z 2008r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180,
poz. 1111) w związku z uchwałą Nr XXXI/195/09
i uchwałą Nr XXXI/204/09 Rady Gminy Brody z dnia
26 czerwca 2009r. oraz w związku z uchwałami Rady
Miejskiej w Drezdenku Nr XL/280/09 z dnia 1 października 2009r. i Nr XLI/281/09 z dnia 9 października
2009r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów radnych zarządza się, co następuje:
§ 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady
Miejskiej w Drezdenku w pięciomandatowym okrę-

gu wyborczym Nr 1, w którym wybieranych będzie
dwóch radnych.
§ 2. Datę wyborów wyznacza się na niedzielę
20 grudnia 2009r.
§ 3. Terminy wykonania czynności wyborczych
poprzedzających przeprowadzenie wyborów określa
kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej
wiadomości oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia.
Wicewojewoda Lubuski
Jan Świrepo
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Załącznik
do zarządzenia Nr 266/09
Wojewody Lubuskiego
z dnia 13 października 2009r.

Kalendarz wyborczy
dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Drezdenku
zarządzonych na dzień 20 grudnia 2009r.
Termin wykonania
czynności wyborczej
do 21 października
2009r.
do 31 października
2009r.

do 2 listopada 2009r.
do 5 listopada 2009r.
do 20 listopada 2009r.
(do godz. 2400)

do 29 listopada 2009r.

do 5 grudnia 2009r.

do 6 grudnia 2009r.
18 grudnia 2009r.
o godz. 2400
19 grudnia 2009r.
20 grudnia 2009r.
godz. 600 - 2000
14 4 1

Treść czynności

-

podanie do publicznej wiadomości oraz ogłoszenie w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego zarządzenia Wojewody Lubuskiego w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Drezdenku
podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o granicy, numerze okręgu wyborczego i liczbie radnych wybieranych w okręgu, w którym przeprowadzone zostaną wybory uzupełniające
oraz o wyznaczonej siedzibie miejskiej komisji wyborczej
zawiadomienie Komisarza Wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych
zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu kandydatów do Miejskiej Komisji Wyborczej w Drezdenku
powołanie przez Komisarza Wyborczego Miejskiej Komisji Wyborczej
w Drezdenku
zgłaszanie Miejskiej Komisji Wyborczej w Drezdenku list kandydatów
na radnych w okręgach wyborczych
zgłaszanie burmistrzowi kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w godzinach urzędowania
powołanie przez Miejską Komisję Wyborczą obwodowych komisji
wyborczych
podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych
siedzibach obwodowych komisji wyborczych
rozplakatowanie obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Drezdenku o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych zawierających
numery list, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz
z ewentualnym oznaczeniem kandydatów
sporządzenie spisów wyborców
zakończenie kampanii wyborczej.

-

przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych
spisów wyborców
głosowanie
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UCHWAŁA NR LI/657/09
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA
z dnia 26 sierpnia 2009r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie
ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego i ul. Stefana Batorego w Zielonej Górze
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) oraz art. 20 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.2), po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra”
przyjętego uchwałą Nr XXVIII/392/08 z dnia 19 sierpnia
2008r. uchwala się, co następuje:
Rozdział 1

2) wielkopowierzchniowy obiekt handlowy - należy przez to rozumieć obiekt handlowy o powierzchni sprzedaży przekraczającej 2 000m2,
w którym prowadzona jest jakakolwiek działalność handlowa;
3) powierzchnia zabudowy - należy przez to rozumieć powierzchnię terenu zajętą przez budynek
w stanie wykończonym; jest ona wyznaczona
przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchnię terenu; do powierzchni
zabudowy nie wlicza się powierzchni:
a)

obiektów budowlanych i ich części nie wystających ponad powierzchnię terenu,

b)

elementów drugorzędnych, np. schodów zewnętrznych, daszków, markiz, występów dachowych, oświetlenia zewnętrznego,

c)

zajmowanej przez wydzielone obiekty pomocnicze;

Przepisy ogólne
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie
ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego i ul. Stefana
Batorego w Zielonej Górze, zwany dalej planem, dla
obszaru o powierzchni ca 5,82ha.
2. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są:
1) załącznik Nr 1 - rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w skali
1:1 000, zawierający wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra;
2) załącznik Nr 2 - rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
3) załącznik Nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania.
3. Niniejsza uchwała jest zgodna z uchwałą
Nr XXI/306/08 Rady Miasta Zielona Góra, z dnia
1 kwietnia 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Generała
Jarosława Dąbrowskiego i ul. Stefana Batorego
w Zielonej Górze.
§ 2. Ilekroć w dalszej części uchwały stosuje się
określenia:
1) usługi powszechne - należy przez to rozumieć
usługi o lokalnym zasięgu, nie zaliczane do
przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko, których uciążliwość mierzona zgodnie z przepisami odrębnymi nie
przekracza swym zasięgiem granic lokalu,
w którym są one świadczone;

4) powierzchnia utwardzona - należy przez to rozumieć powierzchnię terenu nie będącą powierzchnią zabudowy, ani powierzchnią biologicznie czynną;
5) modernizacja - unowocześnienie funkcji budynku bez zmiany jego przeznaczenia i układu
statycznego jego konstrukcji, w ramach którego
następuje dostosowanie substancji budowlanej
do występujących potrzeb funkcjonalnych i instalacyjnych bez zmiany charakterystycznych
cech elewacji.
§ 3. 1. Przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest ustalenie przeznaczenia terenu dla funkcji: usługowej, w tym handlu
detalicznego w wielkopowierzchniowych obiektach
handlowych, mieszkalnej oraz infrastruktury technicznej i komunikacji.
2. Na terenie objętym planem ustala się obszary
o funkcjach:
1) handlowych, w wielkopowierzchniowych obiektach handlowych, jako dominujących;
2) usługowych innych niż wymienione w pkt 1;
3) mieszkalnej, jako uzupełniającej;
4) komunikacji i infrastruktury technicznej.
3. Ustala się, przedstawione na rysunku planu:
1) podział terenu objętego planem, na tereny
o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach
zagospodarowania oraz symbole tych terenów;
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2) obowiązujące linie zabudowy;

Poz. 1442
i)

realizację infrastruktury technicznej, w tym
zbiorników retencyjnych dla potrzeb odprowadzenia wód opadowych,

j)

realizację zieleni urządzonej ogólnodostępnej adaptującej istniejący wartościowy
drzewostan,

k)

realizację zieleni izolacyjnej w pasie o szerokości nie mniejszej niż 5m, przyległego do
ulicy oznaczonej w planie symbolem KZ,

l)

strefę ochrony akustycznej funkcji mieszkaniowej określonej linią rozgraniczenia drogi
oznaczonej symbolem KZ i granicą tej strefy,
biegnącą równolegle do linii rozgraniczenia
drogi w odległości 50m od niej;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) miejsca włączenia wewnętrznej komunikacji
terenów objętych planem, do układu komunikacyjnego miasta (przyległych ulic);
5) budynki objęte ochroną konserwatorską oraz
budynki nie podlegające tej ochronie, przeznaczone do pozostawienia;
6) budynki objęte ochroną konserwatorską, przeznaczone do likwidacji.
Rozdział 2
Przeznaczenie terenu
§ 4. 1. Wyznacza się tereny, oznaczone na rysunku planu symbolami, dla których obowiązują ustalenia określone w ust. 2 - 11.

2) dopuszcza się:
a)

realizację usług innych niż określone
w pkt 1, w tym usług powszechnych, handlu
detalicznego, administracji, sportu, zdrowia,
hotelarskich, turystycznych oświaty oraz gastronomii,

b)

realizację funkcji mieszkalnej, jako funkcji
uzupełniającej, nie dominującej, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w rozdziale 4
§ 6 ust. 2 pkt 4;

c)

realizację elementów małej architektury,
w tym dekoracyjnych urządzeń wodnych
i elementów plastycznych,

d)

przebieg dróg wewnętrznego układu komunikacyjnego, inny niż pokazano na rysunku
planu,

e)

zmniejszenie szerokości strefy ochrony akustycznej funkcji mieszkalnej na podstawie
danych, wynikających z ustaleń dokonanych
na etapie projektu budowlanego ulicy i przyjętych tam rozwiązań w zakresie ograniczenia hałasu generowanego przez ruch pojazdów,

f)

zmianę przebiegu granicy terenu w rejonie
ulicy Stefana Batorego na odcinku od granicy terenu oznaczonego symbolem UA do
załamania wyznaczonej linii rozgraniczenia
na
narożniku
budynku
posiadającym
Nr 26, zgodnie z treścią ust. 8 pkt 2 lit. c;

2. Symbol: UC/U - teren o funkcji usług handlowych w formie wielkopowierzchniowych obiektów
handlowych, dla którego:
1) ustala się:
a)

przeznaczenie terenu dla funkcji określanych,
jako wielkopowierzchniowe obiekty handlowe i/lub innych funkcji dopuszczonych
w pkt 2,

b)

wykorzystanie istniejących obiektów przemysłowych, ujętych w ewidencji zabytków,
posiadających adres: ulica Generała Jarosława Dąbrowskiego Nr 14, dla funkcji określanych, jako wielkopowierzchniowe obiekty
handlowe i/lub innych funkcji dopuszczonych w pkt 2, wskazanych na rysunku planu,
jako
przeznaczone
do
pozostawienia,
z uwzględnieniem ustaleń ust. 10 pkt 1 i 2,

c)

d)

zachowanie i ochrona istniejących obiektów
ujętych w ewidencji zabytków posiadających
adres: ulica Generała Jarosława Dąbrowskiego Nr: 20 i 22, oraz ulica Stefana Batorego Nr: 20, 22, 24 i 26, z uwzględnieniem treści ust. 8 pkt 2 lit. c, określających dopuszczalność odstępstwa od niniejszych ustaleń,
realizację dróg wewnętrznych, stanowiących
układ kołowej komunikacji wewnętrznej terenu w nawiązaniu do wyznaczonych planem,
punktów włączenia tej komunikacji do przylegających ulic miejskich,

3) zakazuje się:
a)

realizację elementów komunikacji pieszej,
tworzących system wewnętrznej komunikacji terenu objętego planem, uwzględniający
przyległe ulice miejskie,

realizacji budynków o dominującej funkcji
mieszkalnej,

b)

realizacji w obszarze strefy ochrony akustycznej dla funkcji mieszkalnej, budynków
i/lub lokali mieszkalnych,

f)

realizację parkingów zgodnie z ustaleniami
§ 10 i § 11,

c)

rozbudowy i nadbudowy istniejących budynków przeznaczonych do pozostawienia,

g)

likwidację istniejących obiektów budowlanych nie będących przedmiotem ochrony
konserwatorskiej,

d)

modernizacji istniejących budynków, przeznaczonych do likwidacji,

h)

likwidację obiektów figurujących w ewidencji
zabytków, o których mowa w rozdziale 8
§ 12 pkt 4,

e)

likwidacji istniejącego wartościowego drzewostanu.

e)
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3. Symbol: U1 - teren o funkcji usługowej, dla
którego:
1) ustala się:
przeznaczenie terenu dla funkcji usługowych, w tym: handlu, administracji, gastronomii i innych usług powszechnych,

b)

zachowanie i ochronę istniejących budynków
wykazanych w ewidencji zabytków położonych przy ulicy Generała Jarosława Dąbrowskiego Nr 4, oraz ulicy Stefana Batorego Nr 4 i Nr 6, w szczególności detalu architektonicznego posiadających wartość historyczną i architektoniczną,

d)

e)

f)

4. Symbol: UA - teren o funkcji usług administracji, dla którego:
1) ustala się:

a)

c)

Poz. 1442

likwidację zabudowy nie wymienionej
w lit. b, to jest: oficyn, przybudówek, budynków gospodarczych, usługowych, garaży
i budynku położonego przy ulicy Stefana Batorego Nr 2,
realizację elementów komunikacji pieszej
i kołowej, tworzących komunikację wewnętrzną terenu,
realizację włączenia układu komunikacji
wewnętrznej do przyległej ulicy Batorego,
w miejscu ustalonym na rysunku planu, dojazd kołowy do nowej zabudowy drogą wewnętrznego układu komunikacyjnego,
realizację wymaganej liczby miejsc parkingowych dla użytkowników budynków położonych przy ulicy Generała Jarosława Dąbrowskiego Nr 4, oraz ulicy Stefana Batorego Nr 4 i Nr 6 oraz dla nowych inwestycji
zgodnie z ustaleniami § 10 i § 11,

a)

zachowanie dotychczasowego przeznaczenia
terenu,

b)

zachowanie dotychczasowego przeznaczenia
istniejącego budynku,

c)

realizację zbiornika retencyjnego dla wód
opadowych zgodnie z ustaleniami § 16 pkt 3
lit a tiret drugie;

2) dopuszcza się:
a)

modernizację istniejącego budynku,

b)

realizację:
-

infrastruktury technicznej,

-

miejsc parkingowych,

-

zieleni urządzonej ogólnodostępnej,

-

elementów małej architektury;

3) zakazuje się:
a)

nadbudowy istniejącego budynku,

b)

realizacji wolnostojących lub przybudowanych budynków (obiektów) jednokondygnacyjnych, nie będących elementem funkcjonalnym modernizowanego istniejącego budynku.

5. Symbol: U2 - teren o funkcji usługowej, dla
którego:
1) ustala się:

g)

realizację infrastruktury technicznej,

a) przeznaczenie terenu dla funkcji usługowych,

h)

realizację zbiornika retencyjnego dla wód
opadowych zgodnie z ustaleniami § 16 pkt 3
lit. a tiret pierwsze;

b) zachowanie istniejących obiektów, zgodnie
z rysunkiem planu,

2) dopuszcza się:
a)

dotychczasowe
użytkowanie
przeznaczonych do zachowania,

budynków

b)

modernizację i adaptację budynków przeznaczonych do zachowania,

c)

realizację funkcji mieszkaniowej, będącej
uzupełnieniem funkcji podstawowej w nowej zabudowie,

d)

realizację wbudowanych
systemów parkingowych,

e)

realizację brakującej ilości wymaganych
miejsc parkingowych na innym terenie, za
zgodą jego dysponenta i właściwego organu
samorządowego,

f)

mechanicznych

c) zachowanie istniejącego gabarytu budynku
położonego przy ulicy Generała Jarosława
Dąbrowskiego Nr 12,
d) realizację obiektów usługowych o parametrach określonych w § 9 pkt 2 lit. c tiret
pierwsze oraz § 9 pkt 3 lit. b,
e) realizację wymaganej liczby miejsc parkingowych dla istniejących obiektów i nowych
inwestycji, zgodnie z ustaleniami § 10 i § 11,
f)

realizację zbiornika retencyjnego dla wód
opadowych zgodnie z ustaleniami § 16 pkt 3
lit. a pierwsze;

2) dopuszcza się:
a)

modernizację istniejących budynków,

b)

nadbudowę budynku oficyny przemysłowej
do wysokości określonej w § 9 pkt 2 lit. c
tiret drugie,

c)

wyburzenie budynku oficyny przemysłowej,

d)

realizację:

realizację elementów małej architektury;

3) zakazuje się: podziału terenu narożnikowego,
graniczącego bezpośrednio z terenem oznaczonym symbolem 3KL położonym przy zbiegu
ulic: Kupieckiej, Generała Jarosława Dąbrowskiego i Stefana Batorego.

-

zieleni urządzonej,
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-

elementów małej architektury,

-

infrastruktury technicznej,

-

brakującej ilości wymaganych miejsc parkingowych na innym terenie, uzgodnionym z właściwym organem samorządowym;

3) zakazuje się: realizacji wolnostojących lub
przybudowanych budynków (obiektów) jednokondygnacyjnych, nie będących elementem
funkcjonalnym istniejących budynków.

Poz. 1442
cy,
c)

realizację zieleni urządzonej.

8. Symbol: 2KL - teren odcinka ulicy Stefana Batorego, dla którego:
1) zgodnie z rysunkiem planu ustala się:
a)

przebieg ulicy w liniach rozgraniczających,

b)

realizację włączenia:

6. Symbol: KZ - teren odcinka trasy aglomeracyjnej, dla którego:

-

układu wewnętrznej komunikacji terenu
oznaczonego w planie symbolem UC/U,
do ulicy Stefana Batorego,

-

komunikacji terenu oznaczonego w planie
symbolem UA,

-

komunikacji terenu oznaczonego w planie
symbolem U1;

1) ustala się:
a)

szerokość w liniach rozgraniczenia - min.
30m,

b)

realizację, włączenia układu wewnętrznej
komunikacji terenu oznaczonego w planie
symbolem UC/U, do trasy aglomeracyjnej
w miejscu ustalonym na rysunku planu,

c)

realizację miejskiej infrastruktury technicznej, w tym zmianę przebiegu istniejącej magistrali wodociągowej ø 600mm,

d)

realizację pasa zieleni izolacyjnej o szerokości nie mniejszej niż 5m przyległego do terenu oznaczonego w planie symbolem UC/U,

e)

likwidację istniejących budynków w wyznaczonym pasie drogowym;

2) dopuszcza się:
a)

realizację i modernizację sieci miejskiej infrastruktury technicznej, w tym oświetlenia,

b)

modernizację układu komunikacyjnego ulicy,

c)

zmianę przebiegu linii rozgraniczenia pasa
drogowego ulicy, wynikającą z warunków
technicznych przebudowy skrzyżowania ulicy Stefana Batorego z trasą aglomeracyjną
na odcinku od granicy terenu oznaczonego
symbolem UA do załamania wyznaczonej linii rozgraniczenia na narożniku budynku posiadającym Nr 26, na etapie projektowania
przebudowy skrzyżowania i/lub modernizacji
ulicy Stefana Batorego, po wcześniejszym
dokonaniu czynności związanych z wykreśleniem z ewidencji zabytków budynków,
mogących kolidować z niezbędną przebudową układu komunikacyjnego miasta,

d)

realizację zieleni urządzonej.

2) dopuszcza się:
a)

uzasadnioną względami technicznymi, wycinkę istniejącego drzewostanu,

b)

realizację zieleni urządzonej,

c)

zmniejszenie szerokości pasa drogowego
o szerokość pasa terenu zamkniętego oznaczonego na rysunku planu symbolem
IS;

3) zakazuje się: sytuowania obiektów usługowych
w pasie drogowym, z wyłączeniem obiektów
związanych z miejską komunikacją autobusową.
7. Symbol: 1KL - teren odcinka ulicy Generała
Jarosława Dąbrowskiego, dla którego:
1) zgodnie z rysunkiem planu ustala się:
a)

przebieg ulicy w liniach rozgraniczających,

b)

realizację, włączenia układu wewnętrznej
komunikacji terenu oznaczonego w planie
symbolem UC/U, do ulicy Generała Jarosława Dąbrowskiego,

c)

realizację włączenia komunikacji terenu
oznaczonego w planie symbolem U2;

2) dopuszcza się:
a)

realizację i modernizację sieci miejskiej infrastruktury technicznej, w tym oświetlenia,

b)

modernizację układu komunikacyjnego uli-

9. Symbol: 3KL - teren skrzyżowania ulic: Kupieckiej, Generała Jarosława Dąbrowskiego i Stefana Batorego, dla którego dopuszcza się:
1) realizację i modernizację sieci miejskiej infrastruktury technicznej, w tym oświetlenia,
2) modernizację układu komunikacyjnego skrzyżowania.
10. Symbol: KWX - teren przejścia pieszego, dla
którego:
1) ustala się: wyburzenie części parterowej budynku „łącznika” - budynku łączącego istniejące budynki przemysłowe posiadające elewacje
z cegły, z pozostałymi położonymi przy ulicy
tynkowanymi budynkami fabrycznymi oraz realizację przejścia pieszego o szerokości tego
„łącznika”;
2) dopuszcza się:
a)

realizację infrastruktury technicznej,

b)

ze względów technicznych, zmniejszenie
szerokości przejścia pieszego do szerokości
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nie mniejszej niż ca 7m,

Poz. 1442
dywidualnie dla inwestycji.

c)

ze względów technicznych lub funkcjonalnych, wyburzenie całości „łącznika”,

3. Dla terenu oznaczonego w planie symbolem:
U1, ustala się:

d)

realizację nowego łącznika nad przejściem
pieszym.

1) zagospodarowanie terenu zgodnie z ustaleniami § 4 ust. 3 i § 9 - 11;

11. Symbol: 1EE ÷ 3 EE - tereny stacji transformatorowych, dla których:

2) rozwiązania architektoniczne nowej zabudowy
winny uwzględniać:

1) ustala się:
a)

wymiary działki nie mniejsze niż 5m x 6m,

b)

dostęp do działki z drogi ogólnodostępnej,
zapewniający dojazd sprzętem ciężkim,

c)

dopuszczalne zmiany określone w pkt 2
wymagają zgody zarządcy sieci energetycznych;

2) dopuszcza się:
a)

b)

c)

zmianę lokalizacji stacji transformatorowych, zgodnie z potrzebami inwestycji,
w tym wbudowanie ich w obiekty kubaturowe,
w wypadku zmiany lokalizacji stacji transformatorowych, wyznaczony w planie teren,
powiększa teren sąsiedni o innym przeznaczeniu,
lokalizację dodatkowych stacji transformatorowych, zgodnie z potrzebami inwestycji.
Rozdział 3

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
§ 5. 1. Dla terenów wyznaczonych planem, obowiązują ustalenia określone w ust. 2 - 5.
2. Dla terenu oznaczonego w planie symbolem
UC/U, ustala się:

a)

kompozycje brył i cechy elewacji przylegających istniejących budynków objętych
ochroną konserwatorską,

b)

historyczne cechy wykończenia zewnętrznych
ścian budowli tego rejonu miasta i stosować
harmonijne użycie materiałów współczesnych na elewacji;

3) realizację nowej zabudowy usługowej lub usługowo - mieszkalnej, u zbiegu ulic Generała Jarosława Dąbrowskiego, Stefana Batorego i Kupieckiej, jako zwarte uzupełnienie kwartału od
strony południowo - wschodniej;
4) obowiązującą linię zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu.
4. Dla terenu oznaczonego w planie symbolem
U2, ustala się:
1) obowiązującą linię zabudowy od strony ulicy
Stefana Batorego nawiązującą do historycznej
linii zabudowy istniejących budynków przeznaczonych do zachowania;
2) zagospodarowanie terenu zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 4 ust. 5 i § 9 - 11, niniejszej
uchwały.
5. Dla terenu oznaczonego w planie symbolem
UA, ustala się zagospodarowanie terenu zgodnie
z ustaleniami zawartymi w § 4 ust. 4 i § 9 - § 11, niniejszej uchwały.
Rozdział 4

1) zagospodarowanie terenu zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 4 ust. 2 i § 9 - 11, niniejszej
uchwały;

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego

2) w zakresie wymagań dotyczących cech architektury:

§ 6. 1. W zakresie przedmiotowej ochrony obowiązują ustalenia, określone w ust. 2 - 7.

a)

kompozycja architektoniczna oparta na
układzie rozczłonkowanego rzutu i zróżnicowanej wysokości obiektów lub ich części,

b)

powierzchnia zabudowy obszaru funkcjonalnego, obiektami lub częściami obiektów
posiadającymi jedną kondygnację nadziemną, nie większa niż 25% łącznej powierzchni
zabudowy całego obszaru oznaczonego
symbolem UC/U,

c)

rozwiązania materiałowe elewacji nowych
obiektów winny uwzględniać historyczne
cechy rozwiązań materiałowych wykończenia elewacji i harmonijne użycie materiałów
współczesnych;

3) realizację zieleni towarzyszącej inwestycji z wykorzystaniem istniejącego starodrzewu;
4) realizację małej architektury opracowanej in-

2. Dla terenu oznaczonego w planie symbolem
UC/U obowiązuje:
1) likwidacja:
a)

istniejącej infrastruktury technicznej zakładu
przemysłowego,

b)

przemysłowych źródeł emisji zanieczyszczeń
powietrza atmosferycznego,

c)

nie spełniającej wymaganych parametrów
kotłowni przemysłowej;

2) realizacja:
a)

utwardzonych dróg komunikacji kołowej,

b)

nowej infrastruktury technicznej spełniającej
aktualne wymagania w zakresie ochrony
środowiska,
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c)

zieleni izolacyjnej w pasach o łącznej szerokości nie mniejszej niż 10m, położonych na
terenie oznaczonym symbolami UC/U oraz
KZ przy wspólnej granicy tych terenów,
ograniczającej przenikanie hałasu odkomunikacyjnego trasy aglomeracyjnej na teren
UC/U,

d)

dostosowania do określonych przepisami
odrębnymi, wymagań w zakresie ochrony
przed hałasem, istniejących budynków
mieszkalnych położonych w ustalonej planem strefie ochrony akustycznej;

3) ochrona:
a)

istniejącego starodrzewu,

b)

cech historycznych, przeznaczonych do pozostawienia budynków, objętych ochroną
konserwatorską;

4) zakaz: lokalizowania, w ustalonym planem obszarze strefy ochrony akustycznej dla funkcji
mieszkalnej, budynków lub lokali mieszkalnych.
3. Na terenie objętym planem, obowiązują:
w zakresie gospodarki odpadami zasady i regulaminy ustalone dla miasta Zielona Góra.
4. Na terenie objętym planem dopuszcza się: kierowanie oczyszczonych, zgodnie z przepisami odrębnymi, wód opadowych do gruntu.

Poz. 1442

2. Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, osoby prowadzące roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu,
który posiada cechy zabytku archeologicznego, zobowiązane są niezwłocznie zawiadomić odpowiedni
organ służby ochrony zabytków lub jeśli nie jest to
możliwe, Prezydenta Miasta Zielona Góra, jednocześnie zobowiązane są zabezpieczyć odkryty przedmiot i wstrzymać wszelkie roboty, mogące go
uszkodzić, do czasu wydania odpowiednich zarządzeń.
Rozdział 6
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych
§ 8. Za przestrzeń publiczną w granicach ustalonych planem uznaje się:
1) tereny: odcinka trasy aglomeracyjnej, oznaczony symbolem KZ, odcinka ulicy Generała Jarosława Dąbrowskiego, obszar oznaczony symbolem 1KL, odcinka ulicy Stefana Batorego oznaczony symbolem 2KL, oznaczony symbolem
3KL, będący fragmentem skrzyżowania ulic,
oznaczonych 1KL, 2KL i ulicy Kupieckiej, stanowią przestrzeń publiczną, dla której wymagane
jest:
a)

realizacja oświetlenia,

b)

realizacja i utrzymanie utwardzonych nawierzchni komunikacyjnych,

c)

realizacja i utrzymanie ustalonej planem zieleni izolacyjnej i pozostałych terenów zielonych wraz z małą architekturą,

d)

oznakowanie i instalacja urządzeń związane
z bezpieczeństwem ruchu drogowego,

e)

estetyka budynków położonych przy wymienionych ulicach;

5. Na terenie objętym planem, zakazuje się:
1) lokalizacji i realizacji usług produkcyjnych, magazynowych, transportowych i handlu hurtowego, generujących stały, nie sporadyczny, ruch
pojazdów ciężarowych oraz prowadzenia działalności mogących oddziaływać na środowisko,
w sposób niezgodny z odrębnymi przepisami;
2) lokalizowania wolnostojących oraz lokalizowanych na budynkach, konstrukcji wieżowych lub
masztów nośnych dla urządzeń i instalacji radiokomunikacyjnych.
6. Lokalizacja urządzeń radiokomunikacyjnych
(w tym stacji bazowych telefonii komórkowej) i ich
parametry winny spełniać wymagania stosownych
przepisów szczególnych.
7. W zakresie ochrony przed hałasem, tereny objęte planem nie zaliczają się do terenów, dla których
istnieje obowiązek ustalania granicznych parametrów określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.
Rozdział 5
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
§ 7. 1. Teren, w granicach ustalonych planem,
znajduje się w strefie pośredniej ochrony konserwatorskiej B, wyznaczonej dla śródmieścia Zielonej
Góry, w związku z tym wymagane jest konsultowanie
z właściwym konserwatorem zabytków działań inwestycyjnych na terenie objętym planem.

2) tereny: dróg wewnętrznych, parkingów naziemnych i podziemnych, zieleni w planowanym układzie przestrzennym odpowiednio
w poszczególnych obszarach funkcjonalnych
ustalonych planem, stanowią przestrzeń publiczną, dla której wymagane jest:
a)

realizacja oświetlenia,

b)

realizacja i utrzymanie utwardzonych zróżnicowanych nawierzchni komunikacyjnych,
wraz z zielenią urządzoną i małą architekturą,

c)

tereny publiczne wymagają dostosowania
elementów układu komunikacyjnego, wejść
do budynków i zagospodarowania terenu,
do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Rozdział 7

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy
§ 9. Dla terenów objętych planem ustala się:
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1) linie zabudowy, które:
a)

Poz. 1442
a)

w jednostce oznaczonej symbolem U1 ustalona obowiązująca linia zabudowy obiektu
zamykającego kwartał od strony skrzyżowania ulic oznaczonego w planie symbolem
3KL, przebiega w linii rozgraniczenia przyległego skrzyżowania, jak pokazano na rysunku planu,

b)

w jednostce oznaczonej symbolem U2 ustalona obowiązująca linia zabudowy od strony
ulicy Stefana Batorego oznaczonej w planie
symbolem 2KL, przebiega w linii rozgraniczającej przyległej ulicy, jak pokazano na rysunku planu,

c)

-

z uwagi na ustalenia dotyczące istniejących
budynków ujętych w ewidencji zabytków
nie ustala się linii zabudowy od strony
ulic: Generała Jarosława Dąbrowskiego
i Stefana Batorego,
nieprzekraczalna linia zabudowy od strony trasy aglomeracyjnej oznaczonej
w planie symbolem KZ przebiega równolegle do linii rozgraniczenia tej ulicy w odległości 8m od niej, jak pokazano na rysunku planu;

dla terenu oznaczonego w planie symbolem
U1:
-

-

b)

dla obiektów przeznaczonych do pozostawienia - ustala się wysokość bez
zmian,
dla terenu oznaczonego symbolem UC/U:

-

c)

d)

dla nowych obiektów ustala się, jako odpowiadającą wysokości 5 kondygnacji
nadziemnych, lecz nie przekraczającą
25m,

dla nowych obiektów ustala się wysokość
zabudowy nie większą niż wysokość
6 kondygnacji nadziemnych, lecz nie przekraczającą 25m,
dla obiektów przeznaczonych do pozostawienia ustala się wysokość bez zmian,
dla terenu oznaczonego symbolem U2:

-

dla nowych obiektów ustala się wysokość
nie większą niż wysokość 5 kondygnacji
nadziemnych i nie przekraczającą 20m,

-

dopuszczalną nadbudowę istniejącej oficyny przemysłowej do trzech kondygnacji
nadziemnych lub realizację nowego obiektu w miejscu istniejącej oficyny o wysokości nie większej niż 12m,
dla terenu oznaczonego symbolem UA ustala się, dla istniejącej zabudowy wysokość - bez zmian;

3) główne parametry urbanistyczne, które:

procentowy udział zabudowy terenu PZT =
nie więcej niż 50%,

-

procentowy udział terenu biologicznie
czynnego PBC = nie określa się,

-

procentowy udział terenu utwardzonego
PTU = nie więcej niż 50%,
dla terenu oznaczonego w planie symbolem
U2, ustala się:

-

procentowy udział zabudowy terenu PZT =
nie więcej niż 45%,

-

procentowy udział terenu biologicznie
czynnego PBC = nie mniej niż 10%,

-

procentowy udział terenu utwardzonego
PTU = nie więcej niż 50%,

c)

2) wysokość zabudowy, którą:
a)

-

b)

w jednostce oznaczonej symbolem UC/U:
-

dla terenu oznaczonego w planie symbolem
U1, ustala się:

d)

dla terenu oznaczonego w planie symbolem
UC/U, ustala się:
-

procentowy udział zabudowy terenu PZT =
nie większy niż 45%,

-

procentowy udział terenu biologicznie
czynnego PBC = nie mniej niż 12%,

-

procentowy udział terenu utwardzonego
PTU = nie więcej niż 50%,
dla terenu oznaczonego w planie symbolem
UA, nie ustala się.

§ 10. Ustala się zasady minimalnej liczby miejsc
parkingowych:
1) dla funkcji biurowych administracji, realizowanych na terenie objętym planem, wymaga
uwzględnienia ustalonych planem parametrów:
a) ilość stanowisk parkingowych dla pracowników biurowych funkcji administracji, nie
może być mniejsza niż jedno stanowisko
parkingowe przypadające na 20m² powierzchni użytkowej,
b) ilość stanowisk parkingowych dla interesantów biurowych nie może być mniejsza niż
jedno stanowisko parkingowe na 30m2 powierzchni użytkowej,
c) łączna liczba stanowisk parkingowych dla
budynków biurowych lub części budynku
przeznaczonej dla funkcji biurowej administracji nie może być mniejsza niż określona
w lit. a, b;
2) dla funkcji handlowych, realizowanych na terenie objętym planem, wymaga uwzględnienia
ustalonych planem parametrów:
a)

minimalną ilość stanowisk parkingowych
dla klientów ustalać należy na podstawie
wielkości powierzchni użytkowej (handlowej) określaną zgodnie z art. 2 pkt 19 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w realizowanym obiekcie lub zespole obiektów handlowych, spełniając
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wskaźnik - jedno stanowisko parkingowe na
20m² powierzchni użytkowej,
b)

c)

minimalną ilość stanowisk parkingowych
dla pracowników ustalać należy na podstawie wielkości zatrudnienia pracowników na
wszystkich zmianach łącznie z personelem
administracyjnym, spełniając wskaźnik jedno stanowisko parkingowe na 5 pracowników,
łączna liczba stanowisk parkingowych dla
obiektów handlowych lub części budynku
przeznaczonej dla funkcji handlowej, nie może być mniejsza niż określona w lit. a, b;

3) dla funkcji usługowych innych niż wymienione
w pkt 1 i 2, (handlowe i administracyjne), liczba
miejsc parkingowych nie może być mniejsza
niż 1 miejsce na każde rozpoczęte 35m² powierzchni użytkowej lokalu;
4) dla funkcji mieszkaniowej wymaga uwzględnienia ustalonych planem zasad:
a)

b)

dla mieszkań o powierzchni do 50m² należy
zrealizować 2 miejsca parkingowe na każde
mieszkanie,
dla mieszkań o powierzchni większej niż
50m², należy zrealizować 3 miejsca parkingowe na każde mieszkanie.

§ 11. Sytuowanie miejsc parkingowych:
1) każdy obiekt położony na terenie objętym planem wymaga realizacji miejsc parkingowych
w liczbie nie mniejszej niż określona w § 10;
2) na terenie objętym planem dopuszcza się realizację miejsc parkingowych, jako parkingi:

a)

b)

c)

jednopoziomowe nadziemne o liczbie miejsc
parkingowych nie przekraczającej 25% wymaganej łącznej liczby tych miejsc,
wielopoziomowe o ilości nie mniejszej niż
3 kondygnacje, jako obiekty niezależne
mieszczące nie więcej niż 25% wymaganej
łącznej liczby miejsc parkingowych,
wbudowane, jako położone na kondygnacjach podziemnych lub nadziemnych budynku,

d)

wbudowane, jako systemy mechanicznego
wielokondygnacyjnego parkowania w obrysie budynku,

e)

podziemne, położone poza obrysem budynku lub budynków przykryte nawierzchnią
biologicznie czynną i/lub elementami komunikacji w tym parkingami, o których mowa
w pkt 1.
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Rozdział 8

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
§ 12. Na obszarze objętym planem:
1) nie występują obiekty i tereny górnicze oraz narażone na niebezpieczeństwo powodzi i zagrożone osuwaniem się mas ziemnych;
2) nie występują obiekty wpisane do rejestru zabytków;
3) występują obiekty ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków w ogólnej liczbie 19 budynków, będące budynkami mieszkalnymi i fabrycznymi;
4) w związku z koniecznością modernizacji układu
komunikacyjnego miasta, ustala się rozbiórkę
niżej wymienionych obiektów ujętych w ewidencji zabytków:
a)

położonych przy ulicy Stefana Batorego
oznaczonych numerami: 2, 30, 32/34, 36,

b)

położony przy ulicy Generała Jarosława Dąbrowskiego oznaczony numerem 24, oraz
budynek będący częścią ciągu zwartej zabudowy budynków, oznaczonych jednym
wspólnym numerem 14, wskazany na rysunku planu, jako położony na terenie przejścia pieszego oznaczonego symbolem KWX;

5) ze względu na ustalenia planu, określające niezbędne rozbiórki obiektów ujętych w ewidencji
zabytków, istnieje obowiązek inwestora przeprowadzenia procedury zdjęcia ich z ewidencji
zabytków.
Rozdział 9
Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości
objętych planem
§ 13. 1. Podział terenu i wymagane scalanie
gruntu zostanie dokonane na podstawie niniejszego
planu i oddzielnej uchwały Rady Miasta Zielona
Góra w tej sprawie.
2. Dopuszcza się podział wewnętrzny poszczególnych terenów z wyłączeniem terenu określonego
w § 4 ust. 3 pkt 3, zgodnie z potrzebami inwestora na
podstawie decyzji Prezydenta Miasta Zielona Góra.
Rozdział 10
Zasady modernizacji, rozbudowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej oraz określenie
ich powiązań z układem zewnętrznym
§ 14. Odcinki trasy aglomeracyjnej oznaczonej
w planie symbolem KZ, ulicy Generała Jarosława
Dąbrowskiego oznaczonej w planie symbolem 1KL,
ulicy Stefana Batorego oznaczonej w planie symbolem 2KL oraz skrzyżowanie zbiegających się tych
ulic i ulicy Kupieckiej, oznaczone w planie symbolem 3KL, stanowią fragment układu komunikacyjne-
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go miasta Zielona Góra i są objęte ustaleniami planu zawartymi w § 4 ust. 6-10.
§ 15. Układ komunikacji kołowej wymagany dla
obsługi obszarów funkcjonalnych, dla którego:
1) ustala się:
a)

obszar funkcjonalny, oznaczony w planie
symbolem UC/U, obsługiwany będzie wewnętrznym układem komunikacyjnym, dla
którego plan ustala miejsca powiązania
z układem komunikacyjnym miasta,

b)

obszar funkcjonalny, oznaczony w planie
symbolem U1, dostępny z ulicy Stefana Batorego w wyznaczonym planem miejscu,

c)

obszar funkcjonalny, oznaczony w planie
symbolem UA, dostępny z ulicy Stefana Batorego
w miejscu istniejącego wjazdu,

d)

obszar funkcjonalny, oznaczony w planie
symbolem U2, dostępny z ulicy Generała Jarosława Dąbrowskiego, w miejscu istniejącego wjazdu;
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nych przez właściciela tej studni;

2) w zakresie odprowadzenia ścieków sanitarnych, ustala się: ścieki sanitarne, z obszarów
funkcjonalnych ustalonych planem, odprowadzane będą do istniejących kanałów ogólnospławnych, KO - 1 i KO - 3, ułożonych w ulicy
Generała Jarosława Dąbrowskiego i Stefana
Batorego, zgodnie z warunkami określonymi
przez zarządcę sieci kanalizacyjnej;
3) w zakresie odprowadzenia ścieków deszczowych:
a)

ustala się:
-

z obszarów funkcjonalnych oznaczonych
symbolami: U1, U2, UC/U, ścieki deszczowe należy odprowadzić do istniejącego kanału ogólnospławnego KO - 1 ułożonego w ulicy Generała Jarosława Dąbrowskiego poprzez zbiorniki retencyjne
zgodnie z warunkami, które określi zarządca sieci kanalizacyjnej,

-

z obszaru funkcjonalnego oznaczonego
symbolem UA, istniejące odprowadzenie
wód deszczowych należy zmodernizować
przez wykonanie zbiornika retencyjnego
wód opadowych na sieci odprowadzającej
ścieki deszczowe do kanału ogólnospławnego KO - 3, zgodnie z warunkami określonymi przez zarządcę sieci kanalizacyjnej,

-

z obszaru funkcjonalnego oznaczonego
symbolem KZ ścieki deszczowe należy
odprowadzić do istniejącego kanału ogólnospławnego KO - 1 ułożonego w ulicy
Generała Jarosława Dąbrowskiego lub
kanału ogólnospławnego KO - 2 ułożonego w ulicy Stefana Batorego i dalej
w ulicy Jana z Kolna, zgodnie z warunkami określonymi przez zarządcę sieci kanalizacyjnej,

2) dopuszcza się:
a)

w zakresie komunikacji kołowej, połączenie
obszarów funkcjonalnych ustalonych planem,

b)

zmianę miejsca powiązania układu komunikacyjnego miasta - trasą aglomeracyjną,
z wewnętrznym układem komunikacyjnym
terenu oznaczonego symbolem UC/U, w zakresie do 20m w każdą stronę od punktu wyznaczonego niniejszym planem.

§ 16. Sieci i urządzenia infrastruktury technicznej
wymagane dla obsługi ustalonych planem obszarów funkcjonalnych, dla których:
1) w zakresie zaopatrzenia w wodę:
a)

ustala się:
-

-

b)

realizację przebudowy ze zmianą przebiegu istniejącej magistrali wodociągowej
ø600, dostosowaną do lokalizacji i rozwiązań technicznych trasy aglomeracyjnej
oraz warunków ustalonych przez zarządcę
tej magistrali,
realizację dostawy wody, dla inwestycji na
terenie objętym planem, z istniejących sieci wodociągowych, położonych w ulicach
Generała Jarosława Dąbrowskiego, Stefana Batorego i Kupieckiej, zgodnie z warunkami określonymi przez zarządcę tych
sieci,

b)

dopuszcza się:
-

dla obszaru funkcjonalnego oznaczonego
symbolem U1, odprowadzenie ścieków
deszczowych z istniejących budynków
przeznaczonych do pozostawienia, do kanału KO-3 ułożonego w ulicy Stefana Batorego,

-

dla obszaru funkcjonalnego oznaczonego
symbolem: UC/U, częściowe odprowadzenie ścieków deszczowych do kanału ogólnospławnego ułożonego w trasie aglomeracyjnej i/lub w ulicy Generała Jarosława
Dąbrowskiego, poprzez zbiorniki retencyjne, zgodnie z warunkami określonymi
przez zarządcę sieci kanalizacyjnej,

-

dla obszarów funkcjonalnych oznaczonych symbolem: UC/U odprowadzenie
ścieków deszczowych do gruntu z zachowaniem ustaleń przepisów odrębnych,
dotyczących jakości ścieków deszczowych,

dopuszcza się:
-

wykorzystanie istniejących, sprawnych
przyłączy wodociągowych dla zasilania
obiektów przeznaczonych planem do pozostawienia,

-

likwidację istniejącej studni wierconej
o głębokości 37m, na warunkach określo-
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dla obszaru funkcjonalnego oznaczonego
symbolem KZ - trasy aglomeracyjnej, odprowadzenie ścieków deszczowych do
gruntu z zachowaniem ustaleń przepisów
odrębnych dotyczących jakości ścieków
deszczowych,
zakazuje się:

-

-

wprowadzania
ścieków
deszczowych
z wyjątkiem określonym w lit. b tiret
pierwsze, do kanału ogólnospławnego
KO-3, ułożonego w ulicy Stefana Batorego,
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Rozdział 12

Szczególne zasady i warunki zagospodarowania
terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy
§ 18. 1. Szczególne warunki zagospodarowania
terenu objętego ustaleniami planu zostały zawarte
w treści rozdziału 7 niniejszej uchwały.
2. Na obszarze objętym granicami planu, nie
ustala się terenów na których obowiązuje zakaz zabudowy.
Rozdział 13

wprowadzania ścieków deszczowych nieoczyszczonych bezpośrednio do gruntu;

Stawki procentowe, na podstawie których ustala
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy

4) w zakresie źródeł ciepła - dopuszcza się stosowanie zdalaczynnego źródła ciepła dla CO i CW,
z poborem ciepła z sieci ciepłowniczej na warunkach określonych przez zarządcę tych sieci
lub realizację własnych źródeł ciepła opartych
na gazie przewodowym, którego sieci występują w ulicach Generała Jarosława Dąbrowskiego
i Stefana Batorego oraz innych źródeł ekologicznych przy zastosowaniu urządzeń dopuszczonych prawnie do stosowania;

§ 19. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami
U1, UA, 1 i 2EE, KZ i 1-3KL ustala się 20% stawkę
służącą naliczeniu opłaty wynikającą ze wzrostu
wartości nieruchomości.

5) w zakresie zasilania elektroenergetycznego ustala się zasadę dwustronnego zasilania realizowanych inwestycji;

Przepisy końcowe

6) w zakresie zasilania w gaz - warunki dostawy
gazu ustali zarządca sieci gazowej;
7) w zakresie gospodarki odpadami - na terenie
objętym planem, obowiązują w zakresie gospodarki odpadami zasady i regulaminy ustalone dla miasta Zielona Góra.
Rozdział 11
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania
urządzania i użytkowania terenów
§ 17. Dla terenów objętych planem dopuszcza
się, do czasu realizacji planu, dotychczasowy sposób użytkowania obiektów i terenów, a dla obszaru
oznaczonego symbolem UC/U dopuszcza się, zgodnie
z ustaleniami planu i potrzebami inwestora, likwidację istniejącej zabudowy oraz pod i nadziemnej infrastruktury technicznej.

2. Dla terenów oznaczonych symbolami UC/U,
KWX i U2, ustala się 30% stawkę służącą naliczeniu
opłaty wynikającej ze wzrostu wartości nieruchomości.
Rozdział 14
§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.
§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego i podlega publikacji
w Biuletynie Informacji Publicznej miasta Zielona
Góra.
Przewodniczący Rady
Adam Urbaniak
_______________________________________________
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568 z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203
oraz z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r.
Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1111
i Nr 223, poz. 1458.
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz. U. z 2004r. Nr 6, poz.41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005r. Nr 113,
poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225,
poz. 1635, z 2007r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008r. Nr 199,
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413.
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LI/657/09
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 25 sierpnia 2009r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LI/657/09
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 25 sierpnia 2009r.
Rozstrzygnięcie
o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu w rejonie ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego i ul. Stefana Batorego w Zielonej Górze
Na podstawie art. 20 ust. 1 w związku z art. 17 pkt 12
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.) rozstrzyga się uwagi wniesione
do wyłożonego do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W ustalonym terminie do projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
w rejonie ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego
i ul. Stefana Batorego w Zielonej Górze wpłynęły
dwie uwagi złożone przez zainteresowane strony.
Po rozpatrzeniu uwag przyjmuje się następujące
stanowisko w sprawie:
1. Uwaga Nr 1, złożona w dniu 15 lipca 2009r.
przez Pana Romana Pawlińskiego reprezentującego
Wynajem Nieruchomości Pawliński, z siedzibą przy
ul. Kupieckiej 93/9 w Zielonej Górze.
Nieruchomości objęte uwagą stanowią:
1) działkę Nr 433 w obrębie 19, przy ul. Generała
Jarosława Dąbrowskiego - będącą własnością
Pana Romana Pawlińskiego;
2) działkę Nr 133/16 w obrębie 19, przy ul. Stefana
Batorego - będącą własnością również Pana
Romana Pawlińskiego.
Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona.
Uzasadnienie:
Uwaga dotyczy dwóch spraw:
W odniesieniu do pierwszej sprawy poruszonej
w uwadze, dotyczącej zmiany lokalizacji stacji transformatorowej zaplanowanej na działce Nr 433,
stwierdzić należy, że jest ona nieuzasadniona.
Zgodnie z ustaleniami projektu planu miejscowego,
na rysunku planu przedstawiona została postulowana lokalizacja stacji transformatorowej, której uwaga
dotyczy oraz pozostałych stacji transformatorowych.
W treści uchwały planu dopuszcza się zmianę ich
lokalizacji zgodnie z potrzebami inwestycji,
w tym również, jako wbudowanie w obiekty kubaturowe.
W odniesieniu do drugiej sprawy poruszanej
w uwadze, dotyczącej zwiększenia wskaźnika miejsc
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parkingowych z 35m2 na 45m2 powierzchni użytkowej na 1 miejsce parkingowe w ramach inwestycji
lokalizowanej na działce Nr 133/16, stwierdzić należy, że umieszczenie zapisu określającego ilość
miejsc parkingowych jest prawnie umocowane
w ogólnej zasadzie kształtowania ładu przestrzennego, zawartej w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w ustawie o samorządzie gminnym. Wskazana w uwadze proporcja ilości
miejsc parkingowych do powierzchni lokalu
1:45 w budynkach usługowych nie znajduje umocowania w przepisach prawnych, a problem parkowania nie może być pozostawiony do rozwiązania
przez miasto. W ustaleniach planu dopuszcza się
realizację brakującej ilości wymaganych miejsc parkingowych, związanych z inwestycją na innym terenie, uzgodnionym z właściwym organem samorządowym, wskazuje się również na uwzględnienie
technicznie dostępnych systemów parkowania,
umożliwiających zwielokrotnienie liczby stanowisk
parkingowych na tej samej powierzchni. Nie można
uznać za uzasadniony zarzut o niemożności realizacji
obiektu 5 kondygnacyjnego przy określonych w projekcie planu wymaganiach. Zawarte, jako uzasadnienie tej tezy, obliczenia oparte są na niekorzystnych parametrach parkowania tradycyjnego. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na fakt, iż zapis planu
określa nieprzekraczalną wysokość 5 kondygnacji
i nie więcej niż 20m, zatem nie obliguje bezwzględnie
do realizacji zabudowy 5 kondygnacyjnej.
2. Uwaga Nr 2, złożona w dniu 30 lipca 2009r.
przez Pana Dominika Jaśkiewicza reprezentującego
firmę ITE Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Szkolnej 11
w Suchym Lesie, działającą w imieniu Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o. o.
Uwaga obejmuje cały teren opracowania projektu
planu miejscowego.
Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona.
Uzasadnienie:
Uwaga dotyczy zapisu zakazującego lokalizacji wolnostojących oraz lokalizowanych na budynkach,
konstrukcji wieżowych lub masztów nośnych dla
urządzeń i instalacji radiokomunikacyjnych. Zapis
ten jednak, nie wyklucza realizacji wszelkich konstrukcji wsporczych dla stacji bazowych. Uzasadniony jest on położeniem terenu objętego planem
w obszarze pośredniej strefy ochrony konserwatorskiej B i jedynie zakazuje realizacji konstrukcji wieżowych i masztów.
Dodatkowo należy zaznaczyć, że w świetle ustaleń
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra”, przyjętego uchwałą Nr XXVIII/392/08 z dnia 19 sierpnia
2008r. sugeruje się możliwość realizacji niezbędnych
stacji bazowych w sąsiedztwie terenu objętego planem, na terenach położonych po północnej jego
stronie, w rejonie przyległym do trasy aglomeracyjnej.
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LI/657/09
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 25 sierpnia 2009r.
Rozstrzygnięcie
dotyczące sposobu realizacji zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich
finansowania
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity
tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca
2005r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U.
z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miasta
Zielona Góra rozstrzyga, co następuje:
1. Zapisane w planie inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych miasta, to:

Poz. 1442, 1443
a)

budowa urządzeń i sieci gazowej,

b)

budowa urządzeń i sieci energetycznej,

c)

budowa urządzeń i sieci telekomunikacyjnej.

2. Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, należących do zadań własnych miasta
i finansowanych przez miasto Zielona Góra, wymienionych w ust. 1 pkt 1, odbywać się będzie zgodnie
z obowiązującymi przepisami i planem budżetu
miasta. Wcześniejsza realizacja będzie możliwa jedynie w przypadku jej sfinansowania, za odrębnym
porozumieniem, przez inwestora zewnętrznego.
Porozumienie musi określać wzajemne obowiązki
stron porozumienia, jego przedmiot i sposób rozliczeń finansowych.
3. Określa się zasady finansowania wymienionych inwestycji, należących do zadań własnych
gminy, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, z możliwością wykorzystania następujących
środków:
a)

budżetowych miasta, wg harmonogramu
planowanych do realizacji inwestycji oraz zadań wprowadzanych w kolejnych latach do
budżetu przez Radę Miasta Zielona Góra,

b)

pozabudżetowych, w tym z funduszy Unii
Europejskiej,

c)

wynikających z porozumień, w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego,

d)

własnych inwestorów, na terenie posiadanych przez nich nieruchomości.

1) finansowane z budżetu miasta:
a)

przebudowa dróg miejskich,

b)

przebudowa miejskiej sieci wodociągowej
w pasach drogowych,

c)

przebudowa miejskiej sieci kanalizacyjnej
w pasach drogowych;

2) finansowane przez inwestora zewnętrznego:
14 42

===================================================================================

1443
14 43

UCHWAŁA NR LI/660/09
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA
z dnia 25 sierpnia 2009r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Chynów,
Osiedla Kolorowego oraz polany położonej w obrębie ewidencyjnym Nr 9 w Zielonej Górze
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.1) oraz art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.2) po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra,
uchwalonym uchwałą Nr XXVIII/392/08 Rady Miasta
w Zielonej Górze z dnia 19 sierpnia 2008r. uchwala
się, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Przedmiotem uchwały jest zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

osiedla Chynów, Osiedla Kolorowego oraz polany
położonej w obrębie ewidencyjnym Nr 9 w Zielonej
Górze, w granicach określonych na rysunku planu,
o łącznej powierzchni 242,99ha.
2. Określone w § 1 ust. 1 granice obszaru objętego planem, wynikają z ustaleń uchwały
Nr XI/120/07 Rady Miasta Zielona Góra z dnia
30 sierpnia 2007r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Chynów, Osiedla Kolorowego
oraz polany położonej w obrębie ewidencyjnym
Nr 9 w Zielonej Górze.
3. Integralną częścią niniejszej uchwały są:
1) rysunek planu w skali 1:1000, składający się
z 2 arkuszy, zawierający wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
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strzennego miasta Zielona Góra, stanowiący
załącznik graficzny Nr 1;

czym Nr 1C, wraz z przypisanymi im odpowiednimi symbolami od A1 do B3;

2) rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań
własnych gminy oraz zasad ich finansowania,
zgodnie z przepisami o finansach publicznych,
stanowiące załącznik Nr 2;

10) tereny - są to wyznaczone w granicach jednostek urbanistycznych obszary o tożsamym
przeznaczeniu, wyznaczone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi wraz z przypisanymi im
odpowiednimi symbolami od A1/1.MN2 do
B3/2.MN2 i przeznaczeniami podstawowymi;

3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag
wniesionych do wyłożonego do publicznego
wglądu projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, stanowiące
załącznik Nr 3.

11) tereny dróg - są to wyznaczone graficznie na
rysunku planu działki lub ich części, położone
w granicach własności drogi lub wewnątrz linii
rozgraniczających drogi publiczne, drogi wewnętrzne i tereny piesze, wraz z przynależnym
zagospodarowaniem i infrastrukturą techniczną
wynikającą z przepisów odrębnych;

§ 2. 1. W uchwale planu stosowane są pojęcia:
1) uchwała planu lub uchwała - oznacza niniejszą
uchwałę Rady Miasta Zielona Góra, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
2) plan - jest to komplet ustaleń, dotyczących obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta
Zielona Góra, będących przedmiotem niniejszej
uchwały;
3) mapa - jest to mapa zasadnicza w skali 1:1000,
w standardzie cyfrowym, gromadzona w państwowym zasobie geodezyjno - kartograficznym,
wydana przez Wydział Geodezji i Gospodarowania Mieniem Urzędu Miasta Zielona Góra;
4) ustawa lub ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - jest to ustawa z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 10 maja 2003r.
Nr 80, poz. 717 z późn. zm.);
5) rysunek planu - jest to załącznik graficzny Nr 1,
sporządzony na mapach w skali 1:1000, w postaci 55 sekcji mapy zasadniczej, w układzie
2000, stanowiący integralną część uchwały;
6) rysunki pomocnicze - są to bezskalowe schematy umieszczone na marginesie rysunku planu zatytułowane: „Nr 1A - schemat arkuszy, na
których sporządzono rysunek planu”, „Nr 1B schemat jednostek przestrzennych”, „Nr 1C schemat jednostek urbanistycznych wraz
z podstawowym i uzupełniającym układem
dróg”;
7) przepisy odrębne - są to obowiązujące ustawy
wraz z aktami wykonawczymi oraz pozostałymi
przepisami, związanymi z ustawą o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym;
8) jednostka przestrzenna - jest to wyodrębniony,
charakterystyczny obszar miasta, przedstawiony na rysunku pomocniczym Nr 1B wraz
z przypisanym mu symbolem literowym A i B,
rozgraniczonym terenami dróg układu podstawowego oraz granicą obszaru objętego planem;
9) jednostki urbanistyczne - są to wyodrębnione
w granicach jednostki przestrzennej charakterystyczne obszary, wyznaczone na rysunku planu oraz przedstawione na rysunku pomocni-

12) przestrzenie publiczne - należy przez to rozumieć dostępne dla ogółu:
a)

tereny dróg, w tym: ulice, place, ścieżki piesze i rowerowe, wyznaczone na rysunku
planu liniami rozgraniczającymi, a także tereny zieleni urządzonej, takie jak: skwery,
parki, tereny sportowo - rekreacyjne otwarte,

b)

działki lub części działek zagospodarowanych w formie: dojść, dojazdów, dziedzińców, parkingów, zieleni urządzonej, ogrodów w granicach terenów przeznaczonych
i służących do realizacji celów publicznych;

13) nieuciążliwa działalność - należy przez to rozumieć taką działalność gospodarczą, której uciążliwość nie wykracza poza granice działki, do
której jej właściciele lub użytkownicy posiadają
prawo dysponowania, a także taką, która nie
jest przedsięwzięciem mogącym zawsze znacząco oddziaływać środowisko, zgodnie z przepisami odrębnymi;
14) przynależne zagospodarowanie terenu - należy
przez to rozumieć, iż w granicach danego terenu dopuszcza się, odpowiednio do przeznaczenia podstawowego i dopuszczonego:
a)

istniejące lub planowane: powierzchnie
jezdne, postojowe, piesze i rowerowe,

b)

parkingi i garaże, w tym naziemne, podziemne i nadziemne, realizujące zapotrzebowanie na miejsca postojowe w granicach
terenu,

c)

powierzchnie zielone, zieleń wysoka i średnia,

d)

miejsca na odpady komunalne, ogrodzenia,
mała architektura, zadaszenia, pergole, tarasy,

e)

budowle terenowe, takie jak: podjazdy,
schody, rampy, place zabaw, oczka wodne,
urządzenia ogrodowe, elementy reklamowe
wolnostojące i związane z obiektami budowlanymi,

f)

obiekty, sieci, przyłącza i urządzenia związane z uzbrojeniem terenu i infrastrukturą
techniczną, wraz z zagwarantowaniem do
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nich dostępności komunikacyjnej.

jezdni zgodnie z przepisami odrębnymi,

2. Pozostałe określenia użyte w uchwale należy rozumieć zgodnie z ich definicjami zawartymi w przepisach odrębnych.

-

§ 3. Ustaleniami planu są:
1) ustalenia planu definiowane dla terenu - są to
ustalenia i parametry obowiązujące dla każdej
działki położonej w granicach wyznaczonego
terenu, z dopuszczeniami, definiowane indywidualnie dla każdego z rodzajów przeznaczeń
wymienionych w § 4, takie jak:
a)

podstawowe przeznaczenie w granicach
działki - jest to obowiązujące przeznaczenie
odnoszące się do więcej niż 50% powierzchni każdej działki, lub więcej niż 50% powierzchni całkowitej wszystkich budynków
istniejących i planowanych, położonych
w jej granicach,

b)

zamienne przeznaczenia w granicach terenu
- są to wyznaczone w § od 17 do 31 w tabelach w kolumnie 3 przeznaczenia, które
w granicach konkretnych terenów pozwalają
na realizację innego niż przeznaczenie podstawowe określone dla danego terenu, z zachowaniem obowiązujących parametrów
przeznaczenia podstawowego,

c)

procent terenów zabudowanych - parametr
Pz, jest to iloraz: sumy powierzchni zabudowy, liczonej na poziomie parteru w zewnętrznym obrysie murów wszystkich budynków położonych w granicach działki, do
jej powierzchni, przemnożony przez 100,

d)

procent terenów biologicznie czynnych - parametr Pb, jest to iloraz: sumy wszystkich
powierzchni biologicznie czynnych położonych w granicach działki, do jej powierzchni,
przemnożony przez 100,

e)

wskaźnik intensywności zabudowy - parametr Iz, jest to iloraz: sumy powierzchni całkowitych, liczonych w zewnętrznym obrysie
murów wszystkich kondygnacji nadziemnych wszystkich budynków położonych
w granicach działki, do jej powierzchni,

f)

wysokość zabudowy - jest to nieprzekraczalna wysokość budynku, określona za pomocą parametru K - nieprzekraczalna ilość
kondygnacji nadziemnych, z dopuszczeniem
w bryle budynku lokalnych dominant sięgających do 3m ponad nieprzekraczalną wysokość budynku, z zastrzeżeniem, iż rzut dominanty nie może przekroczyć 10% powierzchni zabudowy tego budynku,

g)

nieprzekraczalna linia zabudowy - jest to linia definiowana w granicach wybranych terenów, wyznaczana graficznie, poza którą
nie może być wysunięta fasada budynku
z dopuszczeniem jej naruszenia przez balkony, ganki niezabudowane, schody wejściowe i rampy, wytyczana:
-

dla istniejących dróg: w odległości od

dla dróg projektowanych, równolegle do
linii rozgraniczającej teren i odległa od
niej, w zależności od kategorii drogi przyległej do granicy terenu odpowiednio: dla
drogi powiatowej - 8m na terenach zabudowanych, dla dróg gminnych - 5m na terenach zabudowanych oraz indywidualnie
od strony terenów o innym przeznaczeniu, z zachowaniem przepisów odrębnych;

2) dla działek, które w dniu wejścia w życie planu
były zabudowane, wymienione w § 3 ust. 1 pkt
a, b, c, d, e parametry mogą nie obowiązywać,
lecz wielkości tych parametrów nie mogą być
zwiększone;
3) ustalenia planu definiowane dla strefy - są to
ustalenia indywidualne obowiązujące dla
wszystkich działek lub ich części położonych
w zasięgu wyodrębnionych stref:
a)

strefy M - strefy ochrony historycznych założeń zabudowy mieszkalnej,

b)

strefy Z - strefy ochrony historycznych założeń zielonych;

4) ustalenia planu definiowane dla infrastruktury
technicznej - są to ustalenia indywidualne, odnoszące się do terenów infrastruktury technicznej, a także istniejących i projektowanych sieci,
zgodnie ze specyfiką poszczególnych branż;
5) ustalenia pozostałe wynikające z poszczególnych paragrafów uchwały.
Rozdział 2
Przeznaczenia terenów w planie
§ 4. 1. W planie wyznaczono tereny, ustalając dla
nich w tekście uchwały, przeznaczenia przedstawione na rysunku planu za pomocą oznaczeń graficznych, symboli literowo - cyfrowych oraz oznaczeń
uzupełniających wynikających ze specyfiki obszaru
objętego planem.
2. W planie wyszczególniono następujące przeznaczenia terenów. Są to:
1) MN1 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) MN2 - tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej jednorodzinnej;
3) MN3 - tereny zabudowy zagrodowej i produkcji
rolniczej;
4) UU - tereny zabudowy usługowej;
5) UP - tereny zabudowy usług publicznych;
6) PU - tereny zabudowy usługowo-produkcyjnej;
7) R - tereny rolne;
8) ZL - tereny lasów;
9) ZP - tereny zieleni urządzonej;
10) US - tereny sportu i rekreacji;
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11) ZC - tereny cmentarzy;

cych głównymi połaciami, z zastrzeżeniem § 6.

12) WS - tereny wód powierzchniowych;

§ 8. 1. Dla nowych, odbudowywanych i przebudowywanych budynków, należy stosować charakterystyczne dla tej dzielnicy miasta oraz dopuszczone
w planie materiały i kolorystykę:

13) WR - tereny zbiorników retencyjnych i odprowadzania wód deszczowych do gruntu;
14) TIW - tereny infrastruktury technicznej wodociągów i kanalizacji;
15) TIT - tereny infrastruktury teletechnicznej;
16) KDZ - tereny dróg publicznych zbiorczych;
17) KDL - tereny dróg publicznych lokalnych;
18) KDD - tereny dróg publicznych dojazdowych;
19) KDW - tereny dróg wewnętrznych;
20) KDX - tereny dróg publicznych pieszych;
21) TZ - tereny zamknięte.
Rozdział 3
Ogólne zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego i standardów zabudowy
§ 5. Dla wszystkich terenów obowiązują następujące ogólne ustalenia:
1) dopuszcza się lokalizację budynków w granicach pomiędzy sąsiednimi działkami, z zachowaniem przepisów odrębnych;
2) nowe ogrodzenia działek, co najmniej od strony
dróg publicznych układu podstawowego i uzupełniającego, winny być budowane lub przebudowywane na obowiązujących dla dróg liniach rozgraniczających lub cofnięte do wnętrza terenu;
3) dla działek, które nie mogą samodzielnie realizować wymogów przeznaczeń podstawowych
dopuszcza się:
a)

włączenie do działek sąsiednich,

b)

przeznaczenie na tereny przestrzeni publicznych,

c)

przeznaczenie na zieleń izolacyjną;

4) dopuszcza się realizację parkingów w liniach
rozgraniczających tereny dróg.

1) elewacje budynków: tynki w kolorach pastelowych, cegła licowa, ceramiczne materiały licowe, drewno, elementy stalowe systemowe,
elementy szklane, z jednoczesnym zakazem stosowania zewnętrznych okładzin z blach trapezowych oraz z tworzyw sztucznych;
2) pokrycia dachowe budynków: dachówka, blacha płaska, blacha dachówkowa, w tonacjach:
brązów, czerwieni, szarości i czerni, z jednoczesnym zakazem stosowania blach trapezowych.
2. Ograniczenia materiałowe nie dotyczą dachów
budynków gospodarczych i pomocniczych oraz dopuszczonych dachów o spadkach połaci dachowych
do 10o.
§ 9. Dla terenów i działek, w zależności od przeznaczenia, ustala się następujące zasady bilansowania miejsc parkowania dla działek:
1) zabudowanych w dniu wejścia w życie planu potrzeby parkingowe winny być bilansowane
w ich granicach, z dopuszczeniem możliwości
parkowania w granicach terenów położonych
w liniach rozgraniczających dróg, przy czym
dopuszczenie dotyczy również działek, na których planowana jest rozbudowa w rzucie istniejących obiektów, nie odnosi się natomiast do
przypadków budowy nowych samodzielnych
budynków na działkach już zabudowanych;
2) niezabudowanych w dniu wejścia w życie planu
- dla wszystkich nowych budynków realizowanych na działkach budowlanych jeszcze niezabudowanych lub działkach, które staną się niezabudowane w wyniku wyburzenia obiektów
istniejących obowiązuje pełne bilansowanie się
potrzeb parkingowych bezpośrednio wewnątrz
granic poszczególnych działek budowlanych,
z nakazem stosowania dla poszczególnych
przeznaczeń następujących wskaźników parkingowych:

§ 6. Główne połacie dachów nowych i przebudowywanych budynków o podstawowym przeznaczeniu w pasie terenu o szerokości do 30m od linii
rozgraniczających drogi publiczne i wewnętrzne,
należy kształtować tak, aby dostosowywać się do
istniejących układów dachów w granicach działek
przyległych położonych po tej samej stronie drogi.

a)

dla terenów zabudowy mieszkaniowej MN1,
MN2, MN3 - lokalizacja w granicach działki
co najmniej jednego miejsca parkingowego
lub garażu, dla 1 lokalu mieszkalnego i co
najmniej 1 miejsca parkingowego dla każdego nowego dopuszczonego planem lokalu
użytkowego,

§ 7. 1. Formy dachów nowych i przebudowywanych budynków zdefiniowane zostały w ustaleniach
szczegółowych dla poszczególnych terenów opisanych w § od 33 do 39, z dopuszczeniem pozostawienia formy dachu bez zmian przy przebudowie nie
obejmującej kondygnacji poddasza.

b)

dla terenów zabudowy usług publicznych
UP - lokalizacja w granicach działki co najmniej 10 miejsc parkingowych z dopuszczeniem parkowania w przyległych pasach drogowych dróg publicznych,

c)

dla terenów zabudowy usługowej i produkcyjnej UU, PU - lokalizacja w granicach
działki co najmniej jednego miejsca parkingowego lub garażu, dla każdych rozpoczętych 50m² powierzchni użytkowych, z wyłą-

2. Dopuszcza się stosowanie indywidualnych
elementów dachowych w tym: lukarn, facjat, szczytów, przeszkleń, oranżerii i ogrodów zimowych,
a także indywidualnych rozwiązań dachów niebędą-
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czeniem powierzchni komunikacyjnych, pomocniczych, technicznych i gospodarczych,
d)

dla terenów sportu i rekreacji US, lokalizacja
w granicach terenu co najmniej dziesięciu
miejsc parkingowych dla samochodów osobowych i dwóch miejsc parkingowych dla autobusów, przypadających na każdych potencjalnych 200 użytkowników.

Poz. 1443
a)

wprowadzania w sąsiedztwie: terenów
mieszkaniowych i obszarów przestrzeni publicznych, nowych funkcji, uciążliwych dla
otoczenia i przeznaczania terenów, pogarszających jakość środowiska, a także związanych ze składowaniem, gromadzeniem lub
przetwarzaniem odpadów,

b)

lokalizowania obiektów i urządzeń, których
uciążliwość wykracza poza granice działki,
do której jej właściciele lub użytkownicy posiadają prawo dysponowania, a także prowadzenia działalności zaliczanej do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem dopuszczeń zawartych w punkcie 3;

§ 10. Ustala się następujące zasady tymczasowego zagospodarowania części lub całości działki,
położonej w granicach terenu o innym przeznaczeniu podstawowym i dopuszczonym:
1) dopuszczenie realizacji zaplecza budowy oraz
przedsięwzięć
tymczasowych
niebędących
obiektem budowlanym;
2) dopuszczenie realizacji nowych tymczasowych
obiektów budowlanych niepołączonych trwale
z gruntem, a także lokalizacji tymczasowych terenowych parkingów z zastrzeżeniem, iż przedsięwzięcia spełnią wymogi wynikające z przepisów odrębnych oraz ustaleń szczegółowych
planu;
3) w momencie pojawienia się realnych możliwości realizacji przeznaczenia podstawowego, dopuszczone zagospodarowanie i zabudowa tymczasowa winna niezwłocznie ulec likwidacji,
w trybie wynikającym z przepisów odrębnych.
§ 11. 1. Ustala się następujące zasady realizacji
nowych nośników reklamowych i elementów informacji wizualnej:
1) będących indywidualnymi budowlami: wyklucza się wszelkie reklamy wielkogabarytowe
wolnostojące;
2) zintegrowanych z budynkami i innymi budowlami: wyklucza się możliwość zasłaniania nośnikami reklamowymi całości lub przeważających powierzchni elewacji frontowych budynków, od strony przestrzeni publicznych.
2. Ustalenia ust. 1 nie obowiązują w stosunku do
nośników reklamowych i informacyjnych, dla których do dnia wejścia w życie planu wydano ostateczne decyzje lub przyjęto zgłoszenia, jednak
w przypadku ich przebudowy lub zmiany lokalizacji
powyższe ustalenia zaczynają obowiązywać.
Rozdział 4
Ogólne zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
§ 12. Dla wszystkich terenów położonych w granicach planu obowiązują następujące ogólne ustalenia związane z ochroną środowiska, przyrody
i krajobrazu kulturowego:

3) dopuszcza się utrzymanie istniejących i lokalizację nowych obiektów na terenach PU, a także
realizację, dróg publicznych i infrastruktury
technicznej, pod warunkiem dotrzymania
wszelkich ograniczeń i wymogów wynikających
z przepisów odrębnych;
4) zakazuje się lokalizowania nowych stacji bazowych telefonii komórkowej oraz urządzeń
nadawczych, stacji radiowych i centrali telekomunikacyjnych, a także budowli technicznych
w granicach terenów przeznaczonych dla zabudowy typu MN1, MN2, MN3, UU, UP oraz
w bezpośrednim ich sąsiedztwie, to jest w odległości mniejszej niż 30m liczonej w poziomie
od granicy działki, z jednoczesnym zachowaniem odległości wynikających z przepisów odrębnych.
§ 13. W zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem nakazuje się:
1) spełnienie normatywów w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza, w tym hermetyzację
procesów technologicznych, ograniczając emisję zanieczyszczeń;
2) stosowanie paliw o niskiej zawartości związków
siarki oraz technologii gwarantujących zachowanie nieprzekraczalnych wskaźników emisji
zanieczyszczeń do atmosfery.
§ 14. W zakresie ochrony przed hałasem:
1) zakazuje się lokalizacji obiektów budowlanych
i urządzeń przekraczających wymogi w zakresie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku w odniesieniu do przeznaczeń terenów wynikających z przepisów odrębnych;
2) w planie ochronie przed hałasem podlegają:
a)

tereny zabudowy mieszkaniowej MN1, które
kwalifikuje się jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

1) dla wszystkich terenów i działek niezależnie od
ustaleń zdefiniowanych dla poszczególnych
przeznaczeń, za obowiązujące w zakresie
ochrony środowiska przyjmuje się wymogi wynikające z przepisów odrębnych;

b)

tereny zabudowy mieszkaniowej z różnymi
formami działalności gospodarczej MN2
i MN3, które kwalifikuje się jako tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej oraz tereny zabudowy zagrodowej,

2) zakazuje się:

c)

tereny zabudowy usług publicznych UP, które kwalifikuje się jako zabudowa związana ze
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stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci
i młodzieży;
3) dla terenów wymienionych w pkt 2 obowiązują
dopuszczalne poziomy hałasu zdefiniowane
w przepisach odrębnych;
4) dla dopuszczonych lokali mieszkalnych położonych w obiektach na terenach o innym przeznaczeniu podstawowym, ochrona przed hałasem
winna być zapewniona w ramach realizowanego
przedsięwzięcia inwestycyjnego.
§ 15. W zakresie ochrony powierzchni ziemi, terenów zieleni i wartości krajobrazowych ustala się:
1) przy realizacji robót ziemnych w trakcie budowy należy: zdjąć, zdeponować oraz ponownie
wykorzystać wierzchnią warstwę ziemi organicznej;
2) masy ziemne przemieszczone w trakcie budowy należy wykorzystać w pierwszej kolejności
do niwelacji terenu lub ukształtowania form terenu spełniających funkcje estetyczne i ochronne,
ekranujących poszczególne nieruchomości;
3) nakaz ochrony lokalnych wartości krajobrazu,
w tym pomników przyrody oraz zieleni poprzez
zachowanie i utrzymanie, istniejących zadrzewień i zakrzewień;
4) zakaz wycinki drzew i krzewów bez ważnych
powodów, takich jak: bezpieczeństwo użytkowania dróg, realizacja obiektów kubaturowych
oraz urządzeń i sieci infrastruktury, przy czym
zakaz nie dotyczy cięć zdrowotnych i rutynowych zabiegów ogrodniczych;
5) nakaz, aby przy modernizacji istniejących,
a także przy trasowaniu i projektowaniu nowych dróg każdorazowo uwzględnić, w zależności od możliwości wynikającej z szerokości
w liniach rozgraniczających drogi:
a)

utworzenie pasa zieleni towarzyszącej pomiędzy chodnikiem a jezdnią, w postaci szpaleru drzew, żywopłotu lub pasa trawnika,

Symbol
terenu

Przeznaczenie podstawowe

Przeznaczenie zamienne

Nieprzekraczalna wysokość zabudowy w granicach terenu

1
A1/1
A1.1

2
MN2
KDW

3
MN1
KDX

4
IIIK
-

Poz. 1443
b)

tworzenie lub rezerwowanie terenu, wzdłuż
dróg układu uzupełniającego i obsługowego
na lokalizację ścieżek rowerowych.
Rozdział 5

Przeznaczenia oraz szczegółowe zasady zagospodarowania terenów w poszczególnych jednostkach
urbanistycznych
§ 16. 1. W § od 17 do 32, w formie tabelarycznej,
ustala się dla poszczególnych jednostek urbanistycznych oraz dróg układu podstawowego i uzupełniającego indywidualnie przeznaczenia oraz zasady zagospodarowania położonych w ich granicach terenów.
2. Ustalenia dla dróg układu podstawowego,
uzupełniającego i obsługowego zawiera rozdział 7.
a) 3. Ustalenia w formie tabelarycznej zawierają:
1) kolumna 1 - symbol terenu;
2) kolumna 2 - przeznaczenie podstawowe;
3) kolumna 3 - przeznaczenie zamienne;
4) kolumna 4 - nieprzekraczalną wysokość zabudowy w granicach terenu;
5) kolumna 5 - informację o występujących
w granicach terenu budynkach, objętych
ochroną, o której mowa w rozdziale 10;
6) kolumna 6 - informację o występującym w granicach terenu obowiązującym charakterze zabudowy;
7) kolumna 7 - informację o występujących
w granicach terenu strefach, o których mowa
w rozdziałach 9, 10 i 11.
§ 17. Dla jednostki urbanistycznej o symbolu A1
obowiązują ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów, wyznaczonych w granicach jednostki
urbanistycznej:

Informacja
o występujących w granicach terenu
budynkach
objętych
ochroną
5
-

Informacja
o występująInformacja
cym w granio występującach terenu
cych w graniobowiązującym cach terenu
charakterze
strefach
zabudowy
6
7
OP1
OP1.
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§ 18. Dla jednostki urbanistycznej o symbolu A2
obowiązują ustalenia szczegółowe dla poszczegól-

Poz. 1443

nych terenów, wyznaczonych w granicach jednostki
urbanistycznej:

Symbol
terenu

Przeznaczenie podstawowe

Przeznaczenie zamienne

Nieprzekraczalna wysokość zabudowy w granicach terenu

1
A2/1

2
MN2

3
UU

4
IIIK

Informacja
o występujących w granicach terenu
budynkach
objętych
ochroną
5
-

A2/2

MN1

-

IIK

-

A2/3

MN1

-

IIK

-

A2/4

UU

-

IIIK

-

A2.1

KDD

KDX

-

-

§ 19. Dla jednostki urbanistycznej o symbolu A3
obowiązują ustalenia szczegółowe dla poszcze-

Informacja
o występującym w granicach terenu
obowiązującym charakterze zabudowy
6
zabudowa
wolnostojąca
zabudowa
wolnostojąca
zabudowa
wolnostojąca
zabudowa
wolnostojąca
-

Informacja
o występujących w granicach terenu
strefach
7
OP1
OP1
OP1
OP1
OP1.

gólnych terenów, wyznaczonych w granicach
jednostki urbanistycznej:

Symbol
terenu

Przeznaczenie podstawowe

Przeznaczenie zamienne

Nieprzekraczalna wysokość zabudowy w granicach terenu

1
A3/1

2
MN2

3
UU

4
IIIK

Informacja
o występujących w granicach terenu
budynkach
objętych
ochroną
5
-

A3/2

MN1

-

IIK

-

A3/3

MN1

-

IIK

-

A3/4
A3/5

ZP
MN1

-

II K

-

A3/6

MN1

-

IIK

-

A3/7

MN2

UU

IIIK

-

A3.1
A3.2
A3.3
A3.4
A3.5
A3.1

KDD
KDD
KDD
KDD
KDD
KDX

KDX, ZP
KDX, ZP
KDX, ZP
KDX, ZP
KDX, ZP
-

-

-

Informacja
o występującym w granicach terenu
obowiązującym charakterze zabudowy
6
zabudowa
wolnostojąca
zabudowa
wolnostojąca
zabudowa
wolnostojąca
zabudowa
wolnostojąca
zabudowa
wolnostojąca
zabudowa
wolnostojąca
-

Informacja
o występujących w granicach terenu
strefach
7
OP1
OP1
OP1
OP1
OP1
OP1
OP1
OP1
OP1
OP1
OP1
OP1
OP1.
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§ 20. Dla jednostki urbanistycznej o symbolu A4
obowiązują ustalenia szczegółowe dla poszczegól-
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nych terenów, wyznaczonych w granicach jednostki
urbanistycznej:

Symbol
terenu

Przeznaczenie podstawowe

1
A4/1
A4/2

2
UU
MN1

3
-

4
IIIK
IIK

Informacja
o występujących w granicach terenu
budynkach
objętych
ochroną
5
-

A4/3

MN1

-

IIK

-

A4/4

MN2

UU

IIIK

-

A4.1
A4.2
A4.3
A4.1

KDD
KDD
KDD
KDX

-

-

-

Nieprzekraczalna wysoPrzeznaczekość zabudowy
nie zamienne
w granicach
terenu

§ 21. Dla jednostki urbanistycznej o symbolu A5
obowiązują ustalenia szczegółowe dla poszczegól-

nych terenów, wyznaczonych w granicach jednostki
urbanistycznej:

Symbol
terenu

Przeznaczenie podstawowe

Przeznaczenie zamienne

Nieprzekraczalna wysokość
zabudowy
w granicach
terenu

1
A5/1
A5/2
A5.1

2
ZL
ZL
KDX

3
-

4
-

§ 22. Dla jednostki urbanistycznej o symbolu A6
obowiązują ustalenia szczegółowe dla poszczegól-

Symbol
terenu

Przeznaczenie podstawowe

Informacja
o występująInformacja
cym w grani- o występującach terenu
cych w graobowiązująnicach terecym charakte- nu strefach
rze zabudowy
6
7
OP1
zabudowa
OP1
wolnostojąca
zabudowa
OP1
wolnostojąca
zabudowa
OP1
wolnostojąca
OP1
OP1
OP1
OP1.

Informacja
o występujących w granicach terenu
budynkach
objętych
ochroną
5
-

Informacja
o występująInformacja
cym w grani- o występującach terenu
cych w graobowiązująnicach terecym charakte- nu strefach
rze zabudowy
6
7
OP1
OP1
OP1.

nych terenów, wyznaczonych w granicach jednostki
urbanistycznej:

Przeznaczenie zamienne

Nieprzekraczalna wysokość zabudowy w granicach terenu

Informacja
o występujących w granicach terenu
budynkach
objętych
ochroną

1
A6/1

2
MN1

3
---

4
IIK

5
-

A6/2

MN1

---

IIK

-

A6/3

MN1

---

IIK

-

Informacja
o występująInformacja
cym w granio występującach terenu
cych w graniobowiązującach terenu
cym charakstrefach
terze zabudowy
6
7
zabudowa
OP1
wolnostojąca
zabudowa
OP1
wolnostojąca
zabudowa
OP1
wolnostojąca
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1
A6/4

2
MN1

3
-

4
IIK

5
-

A6/5

MN1

-

IIK

-

A6/6

MN1

-

IIK

-

A6/7

MN1

-

IIK

-

A6/8

MN1

-

IIK

-

A6/9

MN1

-

IIK

-

A6/10

MN1

-

IIK

-

A6/11

MN1

-

IIK

-

A6/12

MN1

-

IIK

-

A6/13

MN1

-

IIK

-

A6/14

MN1

-

IIK

-

A6/15

MN1

-

IIK

-

A6/16

MN1

-

IIK

-

A6/17

MN1

-

IIK

-

A6/18

MN1

-

IIK

-

A6/19
A6/20

R
MN1

MN1
-

IIK
IIK

-

A6/21

MN1

-

IIK

-

A6/22

MN1

-

IIK

-

A6/23

MN1

-

IIK

-

A6/24

MN1

-

IIK

-

A6/25

MN1

-

IIK

-

A6/26
A6.1-A6.23

TIW
KDD

-

indywidualnie
-

-

§ 23. Dla jednostki urbanistycznej o symbolu A7
obowiązują ustalenia szczegółowe dla poszczegól-

6
zabudowa
wolnostojąca
zabudowa
wolnostojąca
zabudowa
wolnostojąca
zabudowa
wolnostojąca
zabudowa
wolnostojąca
zabudowa
wolnostojąca
zabudowa
wolnostojąca
zabudowa
wolnostojąca
zabudowa
wolnostojąca
zabudowa
wolnostojąca
zabudowa
wolnostojąca
zabudowa
wolnostojąca
zabudowa
wolnostojąca
zabudowa
wolnostojąca
zabudowa
wolnostojąca
zabudowa
wolnostojąca
zabudowa
wolnostojąca
zabudowa
wolnostojąca
zabudowa
wolnostojąca
zabudowa
wolnostojąca
zabudowa
wolnostojąca
-

7
OP1
OP1
OP1
OP1
OP1
OP1
OP1
OP1
OP1
OP1
OP1
OP1
OP1
OP1
OP1
OP1
OP1
OP1
OP1
OP1
OP1
OP1
OP1
OP1.

nych terenów, wyznaczonych w granicach jednostki
urbanistycznej:
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Informacja
Nieprzekrao występujączalna wysocych w granikość zabudowy cach terenu
w granicach
budynkach
terenu
objętych
ochroną

Symbol
terenu

Przeznaczenie podstawowe

Przeznaczenie zamienne

1
A7/1

2
MN1

3
-

4
IIK

5
-

A7/2

MN1

-

IIK

-

A7/3

MN1

-

IIK

-

A7/4

MN1

-

IIK

-

A7/5
A7/6
A7/7

ZP
WS
MN1

-

IIK

-

A7/8

MN1

-

IIK

-

A7/9

MN1

-

IIK

-

A7/10

MN1

-

IIK

-

A7/11

MN1

-

IIK

-

A7/12

MN1

-

IIK

-

A7/13

MN1

-

IIK

-

A7/14

MN1

-

IIK

-

A7/15

MN1

-

IIK

-

A7/16
A7/17
A7/18
A7/19

ZP
WS
ZP
MN1

-

IIK

-

A7/20

MN1

-

IIK

-

A7/21

MN1

-

IIK

-

A7/22

MN1

-

IIK

-

A7/23

MN1

-

IIK

-

A7/24
A7/25
A7/26

ZP
WS
ZP

-

-

-

Informacja
o występująInformacja
cym w granio występującach terenu
cych w graniobowiązującach terenu
cym charakstrefach
terze zabudowy
6
7
zabudowa
OP1
wolnostojąca
zabudowa
OP1
wolnostojąca
zabudowa
OP1
wolnostojąca
zabudowa
OP1
wolnostojąca
OP1
OP1
zabudowa
OP1
wolnostojąca
zabudowa
OP1
wolnostojąca
zabudowa
OP1
wolnostojąca
zabudowa
OP1
wolnostojąca
zabudowa
OP1
wolnostojąca
zabudowa
OP1
wolnostojąca
zabudowa
OP1
wolnostojąca
zabudowa
OP1
wolnostojąca
zabudowa
OP1
wolnostojąca
OP1
OP1
OP1
zabudowa
OP1
wolnostojąca
zabudowa
OP1
wolnostojąca
zabudowa
OP1
wolnostojąca
zabudowa
OP1
wolnostojąca
zabudowa
OP1
wolnostojąca
OP1
OP1
OP1
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1
A7/27

2
MN1

3
-

4
IIK

5
-

A7/28

MN1

-

IIK

-

A7/29

MN1

-

IIK

-

A7/30
A7/31

UU
MN1

-

IIK

-

A7/32

MN1

-

IIK

-

A7/33
A7/34
A7/35
A7/36
A7/37
A7/38

TIW
UP
ZP
WS
ZP
MN2

US
MN1, UU

indywidualnie
indywidualnie
IIIK

-

A7/39

MN1

-

IIK

OE15

A7/40

MN1

-

IIK

-

A7/41
A7/42

UU
MN1

-

IIIK
IIK

-

A7/43
A.7.1
A7.1-a7.19
A7.1-a7.8
A7.1

TIW
KDL
KDD
KDW
KDX

-

indywidualnie
-

-

§ 24. Dla jednostki urbanistycznej o symbolu A8
obowiązują ustalenia szczegółowe dla poszczegól-

Symbol
terenu

Przeznaczenie Przeznaczepodstawowe nie zamienne

6
zabudowa
wolnostojąca
zabudowa
wolnostojąca
zabudowa
wolnostojąca
zabudowa
wolnostojąca
zabudowa
wolnostojąca
zabudowa
wolnostojąca
zabudowa
wolnostojąca
zabudowa
wolnostojąca
zabudowa
wolnostojąca
-

7
OP1
OP1
OP1
OP1
OP1
OP1
OP1
OP1
OP1
OP1
OP1
OP1
OP1
OP1
OP1
OP1
OP1
OP1
OP1
OP1
OP1.

nych terenów, wyznaczonych w granicach jednostki
urbanistycznej:

Nieprzekraczalna wysokość zabudowy w granicach terenu

Informacja
o występujących w granicach terenu
budynkach
objętych
ochroną

1
A8/1

2
MN1

3
-

4
IIK

5
-

A8/2
A8/3
A8/4
A8/5
A8/6

ZL
TIW
UU
UP
MN1

-

indywidualnie
IIIK
indywidualnie
IIK

-

Informacja
o występująInformacja
cym w granio występującach terenu
cych w graniobowiązującach terenu
cym charakstrefach
terze zabudowy
6
7
zabudowa
OP1
wolnostojąca
OP1
OP1
OP1
OP1
zabudowa
OP1
wolnostojąca
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1
A8/7

2
MN1

3
-

4
IIK

5
-

A8/8
A8/9
A8/10
A8.1-A8.5

UU
ZL
TIT
KDD

-

IIIK
indywidualnie
-

-

§ 25. Dla jednostki urbanistycznej o symbolu A9
obowiązują ustalenia szczegółowe dla poszczegól-

Symbol
terenu

Przeznaczenie Przeznaczepodstawowe nie zamienne

1
A9/1

2
ZL

3
-

-

7
OP1
OP1
OP1
OP1
OP1.

nych terenów, wyznaczonych w granicach jednostki
urbanistycznej:

Nieprzekraczalna wysokość zabudowy w granicach terenu
4
-

§ 26. Dla jednostki urbanistycznej o symbolu
A10 obowiązują ustalenia szczegółowe dla poszcze-

6
zabudowa
wolnostojąca

Informacja
Informacja
o występują- o występująInformacja
cych w grani- cym w grani- o występującach terenu
cach terenu
cych w grabudynkach
obowiązująnicach tereobjętych
cym charakte- nu strefach
ochroną
rze zabudowy
5
6
7
OP1.

gólnych terenów, wyznaczonych w granicach jednostki urbanistycznej:

Symbol
terenu

Przeznaczenie podstawowe

Przeznaczenie
zamienne

Nieprzekraczalna wysokość zabudowy w granicach terenu

Informacja
o występujących w granicach terenu
budynkach
objętych
ochroną

1
A10/1
A10/2
A10/3
A10/4
A10/5
A10/6
A10/7
A10/8
A10/9
A10/10
A10/11
A10/12
A10.1-A10.4

2
MN2
UP
MN2
MN1
UU
MN1
UP
PU
MN1
MN2
UU
MN2
KDD

3
UU,MN1
UU, MN1
UU, MN1
UU
ZP

4
IIIK
indywidualnie
IIIK
IIK
IIIK
IIK
indywidualnie
IIIK
IIK
IIK
IIIK
IIIK
-

5
OE43, OE44
OE41
OE3
OE40
-

Informacja
o występującym w granicach terenu
obowiązującym charakterze zabudowy
6
-

Informacja
o występujących w granicach terenu
strefach
7
OP1, M
OP1, M
OP1, M
OP1, M
OP1
OP1
OP1, M
OP1
OP1
OP1
OP1
OP1
OP1.
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§ 27. Dla jednostki urbanistycznej o symbolu
A11 obowiązują ustalenia szczegółowe dla poszcze-
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gólnych terenów, wyznaczonych w granicach jednostki urbanistycznej:

Symbol terenu

Przeznaczenie podstawowe

Przeznaczenie zamienne

Nieprzekraczalna wysokość zabudowy w granicach terenu

Informacja
o występujących w granicach terenu
budynkach
objętych
ochroną

1
A11/1

2
MN1

3
-

4
IIK

5
-

A11/2
A11/3

MN3
MN1

MN1
-

IIIK
IIK

-

A11/4
A11/5

MN3
MN1

MN1
-

IIIK
IIK

-

A11/6

MN1

-

IIK

OE20, OE21

A11/7
A11/8

TIW
MN1

-

indywidualnie
IIK

A11/9

MN1

-

IIK

A11/10
A11/11
A11/12
A11/13
A11/14
A11/15

PU
PU
MN1
MN1
MN1
MN1

UU
UU
-

IIIK
IIIK
IIK
IIK
IIK
IIK

A11/16
A11/17

MN3
MN1

MN1
-

IIIK
IIK

A11/18
A11/19
A11/20
A11/21
A11/22
A11/23
A11/24
A11/25
A11/26
A11/27
A11/28
A11/29
A11/30
A11/31

MN1
UU
MN1
MN1
MN1
MN1
MN1
MN1
MN1
MN1
MN1
ZL
ZL
MN1

-

IIK
IIK
IIK
IIK
IIK
IIK
IIK
IIK
IIK
IIK
IIK
indywidualnie
IIK

OE6, OE7,
OE8, OE22,
OE23, OE27,
OE29, OE30
OE10, OE13,
OE25, OE26,
OE28
OE11, OE12
OE16, OE17,
OE18, OE19,
OE43, OE49
OE1, OE2,
OE14, OE46,
OE47, OE48,
OE50, OE51,
OE53
OE42, OE38
-

Informacja
o występująInformacja
cym w granio występującach terenu
cych w graniobowiązującach terenu
cym charakstrefach
terze zabudowy
6
7
zabudowa
OP1
wolnostojąca
OP1
zabudowa
OP1
wolnostojąca
OP1
zabudowa
OP1
wolnostojąca
zabudowa
OP1
wolnostojąca
OP1
zabudowa
OP1
wolnostojąca

-

OP1

-

OP1
OP1
OP1
OP1
OP1
OP1, M

-

OP1, M
OP1, M

-

OP1
OP1
OP1
OP1
OP1
OP1
OP1, M
OP1
OP1
OP1
OP1
OP1
OP1
OP1
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A11/32

MN1

-

IIK

A11/33
A11/34
A11/35
A11/36
A11/37
A11.1-A11.17
A11.1-A11.16
A11.1-A11.8

MN1
MN1
MN1
ZL
ZL
KDD
KDW
KDX

-

IIK
IIK
IIK
-

§ 28. Dla jednostki urbanistycznej o symbolu
A12 obowiązują ustalenia szczegółowe dla poszcze-

Symbol Przeznaczenie Przeznaczenie
terenu podstawowe
zamienne

1
A12/1
A12/2
A12/3
A12.1
A12.2

2
ZL
ZL
ZL
KDD
KDD

3
-

Symbol
terenu

Przeznaczenie
podstawowe

1
B1/1
B1/2
B1/3
B1/4
B1/5
B1/6
B1/7
B1/8
B1/9
B1/10
B1/11
B1/12
B1/13
B1/14
B1/15
B1/16
B1/17

2
MN2
MN3
MN2
PU
MN1
MN2
PU
PU
MN1
MN2
UP
MN2
ZP
MN2
UU
MN1
PU

3
UU, MN1
MN1
UU, MN1
UU
UU, MN1
UU
UU
UU, MN1
UU, MN1
UU, MN1
MN1, MN2
UU

OE4, OE5,
OE36, OE37
OE31
-

-

OP1

-

OP1
OP1
OP1
OP1
OP1
OP1
OP1
OP1.

gólnych terenów, wyznaczonych w granicach jednostki urbanistycznej:

Nieprzekraczalna wysokość zabudowy w granicach terenu

Informacja
o występujących w granicach terenu
budynkach
objętych
ochroną

4
-

5
-

§ 29. Dla jednostki urbanistycznej o symbolu B1
obowiązują ustalenia szczegółowe dla poszczegól-

Przeznaczenie zamienne

Poz. 1443

Informacja
o występującym w granicach terenu
obowiązującym charakterze zabudowy
6
-

Informacja
o występujących w granicach terenu
strefach
7
OP1
OP1
OP1
OP1
OP1.

nych terenów, wyznaczonych w granicach jednostki
urbanistycznej:

Nieprzekraczalna wysokość zabudowy w granicach terenu

Informacja
o występujących w granicach terenu
budynkach
objętych
ochroną

4
IIIK
IIIK
IIK
IIIK
IIK
IIIK
IIIK
IIIK
IIK
IIK
indywidualnie
IIK
IIK
IIIK
IIK
IIIK

5
-

Informacja
o występującym w granicach terenu
obowiązującym charakterze zabudowy
6
-

Informacja
o występujących w granicach terenu
strefach
7
OP1
OP1
OP1
OP1
OP1
OP1
OP1
OP1
OP1, SOC
OP1
OP1
OP1,SOC
OP1, SOC
OP1
OP1, SOC
OP1, SOC
OP1, SOC
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UU, MN1
UU, MN1
-

IIK
IIIK
IIIK
IIK
-

§ 30. Dla jednostki urbanistycznej o symbolu B2
obowiązują ustalenia szczegółowe dla poszczegól-

Symbol
terenu

Przeznaczenie
podstawowe

Przeznaczenie zamienne

1
B2/1
B2/2
B2/3
B2/4
B2/5
B2/6
B2/7

2
ZC
ZP
ZL
ZP
TIW
ZL
WR

3
-

Symbol
terenu

1
B3/1
B3/2

2
MN1
MN2

-

4
indywidualnie
-

5
-

OP1
OP1
OP1
OP1
OP1
OP1
OP1.

Informacja
o występującym w granicach terenu
obowiązującym charakterze zabudowy
6
-

Informacja
o występujących w granicach terenu
strefach
7
OP1
OP1, SOC,Z
OP1, SOC,Z
OP1, SOC
OP1, SOC
OP1, SOC
OP1.

nych terenów, wyznaczonych w granicach jednostki
urbanistycznej:

Przeznaczenie
zamienne

Nieprzekraczalna wysokość zabudowy w granicach terenu

Informacja
o występujących w granicach terenu
budynkach
objętych
ochroną

3
MN1, UU

4
IIK
IIIK

5
-

§ 31. Dla poszczególnych terenów dróg układu
podstawowego i uzupełniającego obowiązują usta-

-

nych terenów, wyznaczonych w granicach jednostki
urbanistycznej:

Informacja
Nieprzekra- o występujączalna wyso- cych w granikość zabucach terenu
dowy w grabudynkach
nicach terenu
objętych
ochroną

§ 31. Dla jednostki urbanistycznej o symbolu B3
obowiązują ustalenia szczegółowe dla poszczegól-

Przeznaczenie podstawowe

Poz. 1443

lenia szczegółowe:

Informacja
o występującym w granicach terenu
obowiązującym charakterze zabudowy
6
-

Informacja
o występujących w granicach terenu
strefach
7
OP1
OP1.
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Przeznaczenie zamienne

1
2
Drogi układu podstawowego
1.
KDZ
9.
KDZ
Drogi układu uzupełniającego
4.
KDL
5.
KDL
6.
KDL
7.
KDL
8.
KDL
2.
KDD
3.
KDD

Poz. 1443
Informacja
Informacja
o występują- o występująInformacja
cych w grani- cym w grani- o występującach terenu
cach terenu
cych w grabudynkach
obowiązująnicach tereobjętych
cym charakte- nu strefach
ochroną
rze zabudowy
5
6
7

Nieprzekraczalna wysokość zabudowy w granicach terenu

3

4

-

-

-

-

OP1
OP1

-

-

-

-

OP1
OP1
OP1
OP1
OP1
OP1
OP1.

Rozdział 6
Rodzaje przeznaczeń, szczegółowe ustalenia i parametry
§ 33. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - MN1 z przynależnym zagospodarowaniem terenu, dla których ustala się następujące zasady zagospodarowania terenów:

publiczną i w odległości mniejszej niż 5m od
tej linii;
3) dopuszczenia:
a)

możliwość prowadzenia funkcji usługowej
oraz nieuciążliwej działalności gospodarczej
niezwiązanej z rolnictwem, zarówno w pomieszczeniach zintegrowanych z budynkiem
jak i w wolnostojącym budynku, pod warunkiem iż:

1) nakazy:
a)

obowiązujące parametry zabudowy:
-

procent terenów zabudowanych, Pz do
50%,

-

procent terenów biologicznie czynnych,
Pb od 30%,

-

wskaźnik intensywności zabudowy, Iz do
0,6,

b)

c)

dachy w budynkach nowych i przebudowywanych, z uwzględnieniem § 6 i 7:
-

mieszkalnych - dwu- lub wielospadowe
o nachyleniu od 20o do 45o głównych połaci dachu, dla dachów mansardowych
nachylenie połaci do 80o,

-

przeznaczonych dla działalności gospodarczej, pomocniczych lub gospodarczych, w tym garażowych - indywidualnie,
zieleń rekreacyjna i towarzysząca obiektom
budowlanym;

2) zakazy:
a)

budowy na działce garaży wolnostojących
powyżej dwóch stanowisk, przy czym zakaz
ten nie obowiązuje w przypadku występowania w granicach działki większej ilości
samodzielnych lokali mieszkalnych lub lokali
użytkowych,

b)

lokalizacji garaży i wiat garażowych bezpośrednio w granicy linii rozgraniczającej drogę

-

wielkość i gabaryty działki będą gwarantować właściwą obsługę funkcji dopuszczonych w zakresie: dojazdów, dostaw,
miejsc parkingowych, składowania odpadów itp.,

-

prowadzona działalność gospodarcza nie
będzie przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,

b)

możliwość lokalizacji dodatkowego pomocniczego budynku lub pomieszczeń innych,
niezwiązanych z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczonym, takich jak wolnostojący lub przybudowany garaż, o powierzchni
całkowitej do 30m², wysokości budynku do
5m, dachu o nachyleniu połaci kształtowanym indywidualnie,

c)

dachy mansardowe dopuszczone w jednostkach urbanistycznych A10, A11 i B1.

§ 34. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej jednorodzinnej - MN2, to jest
zabudowy mieszkaniowej oraz zabudowy mieszkaniowo - usługowej z dopuszczeniem takich usług jak
handel, hotele, gastronomia i inne, wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu, dla których
ustala się następujące zasady zagospodarowania
terenów:
1) nakazy:
a)

obowiązujące parametry zabudowy:
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-

procent terenów zabudowanych, Pz do
60%,

-

procent terenów biologicznie czynnych,
Pb od 30%,

-

wskaźnik intensywności zabudowy, Iz do
0,8;

b)

dachy w budynkach nowych i przebudowywanych, z uwzględnieniem § 6 i 7:
-

-

c)

Poz. 1443
kach urbanistycznych A10 i B1.

§ 35. 1. Wyznacza się tereny zabudowy zagrodowej i produkcji rolniczej - MN3 z przynależnym
zagospodarowaniem terenu, dla których ustala się
następujące zasady zagospodarowania terenów:
1) nakazy:
a)

mieszkalnych lub mieszkalno - usługowych - dwu lub wielospadowe o nachyleniu od 20o do 45o głównych połaci dachu,
dla dachów mansardowych nachylenie
połaci do 80o,
przeznaczonych dla działalności gospodarczej, pomocniczych lub gospodarczych, w tym garażowych - indywidualnie,

obowiązujące parametry zabudowy:
-

procent terenów zabudowanych, Pz do
60%,

-

procent terenów biologicznie czynnych,
Pb od 30%,

-

wskaźnik intensywności zabudowy, Iz do
0,8;

b)

zieleń rekreacyjna i towarzysząca obiektom
budowlanym;

dachy w budynkach nowych i przebudowywanych, z uwzględnieniem § 6 i 7:
-

mieszkalnych lub mieszkalno - usługowych - dwu- lub wielospadowe o nachyleniu od 20o do 45o głównych połaci dachu,

-

przeznaczonych dla działalności gospodarczej, pomocniczych lub gospodarczych, w tym garażowych i gospodarczych - jedno, dwuspadowe lub wielospadowe, o nachyleniu kształtowanym indywidualnie,

2) zakazy:
a)

budowy na działce garaży wolnostojących
powyżej dwóch stanowisk, przy czym zakaz
ten nie obowiązuje w przypadku występowania w granicach działki większej ilości
samodzielnych lokali mieszkalnych lub lokali
użytkowych,

b)

lokalizacji garaży i wiat garażowych bezpośrednio w granicy linii rozgraniczającej drogę
publiczną i w odległości mniejszej niż 5m od
tej linii;

3) dopuszczenia:
a)

c)

zieleń rekreacyjna i towarzysząca obiektom
budowlanym;

2) zakazy:
a)

budowy na działce garaży wolnostojących
powyżej dwóch stanowisk, przy czym zakaz
nie obowiązuje w przypadku występowania
w granicach działki większej ilości samodzielnych lokali mieszkalnych lub lokali użytkowych,

b)

lokalizacji garaży i wiat garażowych bezpośrednio w granicy linii rozgraniczającej drogę
publiczną i w odległości mniejszej niż 5 m od
tej linii;

prowadzenia działalności gospodarczej niezwiązanej z rolnictwem, zarówno w pomieszczeniach zintegrowanych z budynkiem
jak i w wolnostojącym budynku, pod warunkiem iż:
-

łączna powierzchnia całkowita przeznaczona na działalność nie przekroczy 100%
powierzchni całkowitej funkcji mieszkalnych,

-

wielkość i gabaryty działki będą gwarantować właściwą obsługę funkcji uzupełniających w zakresie: dojazdów, dostaw,
miejsc parkingowych, składowania odpadów itp.,

-

b)

c)

3) dopuszczenia:
a)

prowadzona działalność gospodarcza nie
będzie przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
lokalizacji dodatkowego pomocniczego budynku lub pomieszczeń innych, niezwiązanych z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczonym, takiego jak wolnostojący lub
przybudowany garaż, o powierzchni całkowitej do 30m², wysokości budynku do 5m,
dachu o nachyleniu połaci kształtowanym
indywidualnie,
realizacji dachów mansardowych w jednost-

b)

prowadzenia nieuciążliwej działalności gospodarczej niezwiązanej z rolnictwem, zarówno w pomieszczeniach zintegrowanych
z budynkiem jak i w wolnostojącym budynku, pod warunkiem iż:
-

wielkość i gabaryty działki będą gwarantować właściwą obsługę funkcji uzupełniających w zakresie: dojazdów, dostaw,
miejsc parkingowych, składowania odpadów itp.,

-

prowadzona działalność gospodarcza nie
będzie przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
lokalizacji dodatkowego pomocniczego budynku lub pomieszczeń innych, niezwiązanych z przeznaczeniem podstawowym i do-

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 108

– 5609 –

puszczonym, takiego jak wolnostojący lub
przybudowany garaż, o powierzchni całkowitej do 30m², wysokości budynku do 5m,
dachu o nachyleniu połaci kształtowanym
indywidualnie,
c)

realizacji dachów mansardowych w jednostkach urbanistycznych A11 i B1.

§ 36. Wyznacza się tereny zabudowy usługowej UU, takiej jak: obiekty handlowe handlu detalicznego, gastronomia, biura, usługi różne, w tym rzemiosło nieprodukcyjne, z przynależnym zagospodarowaniem terenu, dla których ustala się następujące
zasady zagospodarowania terenów:
1) nakazy:
a)

obowiązujące parametry zabudowy:
-

procent terenów zabudowanych Pz do
70%,

-

procent terenów biologicznie czynnych Pb
od 10%,

-

wskaźnik intensywności zabudowy, Iz do
1,5,

b)

dachy - indywidualne dostosowane do charakteru miejsca i zabudowy sąsiedniej,

c)

forma obiektów indywidualna dostosowana
do charakteru funkcji i podkreślająca walory
miejsca,

d)

obowiązek kompleksowego zagospodarowania nieruchomości od strony drogi w postaci: rozwiązań terenowych, nawierzchni,
elementów małej architektury, zieleni towarzyszącej;

2) zakazy:
a)

lokalizacji garaży bezpośrednio w granicy
z drogami publicznymi,

b)

realizacji zagospodarowania i zabudowy
tymczasowej;

3) dopuszczenie lokalizacji usług administracji,
kultury, oświaty oraz gabinetów lekarskich i zabiegowych wraz z dopuszczonymi dla nich lokalami mieszkalnymi, z zachowaniem dla nich
wymogów ochrony przed hałasem oraz przepisów odrębnych.
§ 37. Wyznacza się tereny zabudowy usług publicznych - UP takiej, jak: obiekty oświaty: szkoły,
przedszkola, obiekty kultury, obiekty sportowe,
obiekty kultu religijnego, z przynależnym zagospodarowaniem terenu, dla których ustala się następujące zasady zagospodarowania terenów:
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b)

dachy - indywidualne dostosowane do charakteru miejsca i zabudowy sąsiedniej,

c)

forma obiektów indywidualna dostosowana
do charakteru funkcji i podkreślająca walory
miejsca,

d)

obowiązek kompleksowego zagospodarowania nieruchomości od strony drogi w postaci: rozwiązań terenowych, nawierzchni,
elementów małej architektury, zieleni towarzyszącej;

2) zakazy:
a)

lokalizacji garaży bezpośrednio w granicy
z drogami publicznymi,

b)

realizacji zagospodarowania i zabudowy
tymczasowej;

3) dopuszczenia:
a)

lokalizacji lokali usług administracji, gabinetów lekarskich i zabiegowych, z zachowaniem dla nich wymogów ochrony przed hałasem oraz przepisów odrębnych,

b)

lokalizacji lokali mieszkalnych, z zachowaniem dla nich wymogów ochrony § 14,
a także przepisów odrębnych.

§ 38. Wyznacza się tereny zabudowy usługowo produkcyjnej - PU, takiej jak: istniejąca i projektowana zabudowa usługowa, usługi magazynowo - składowe samodzielne lub zintegrowane z obiektami
produkcyjnymi, handel hurtowy, obiekty produkcyjne, z przynależnym zagospodarowaniem terenu, dla
których ustala się następujące zasady zagospodarowania terenów:
1) nakazy:
a)

zachowania istniejących i wkomponowanie
nowoprojektowanych indywidualnych budynków w otaczającą zabudowę i zieleń,

b)

obowiązujące parametry zabudowy:

procent terenów zabudowanych Pz do
70%,

-

procent terenów biologicznie czynnych Pb
od 15%,

procent terenów zabudowanych Pz do
60%,

-

procent terenów biologicznie czynnych Pb
od 20%,

-

wskaźnik intensywności zabudowy, Iz
1,0,

do

dachy i forma dachów - indywidualne, dostosowane do charakteru miejsca,

d)

kompleksowego zagospodarowania nieruchomości w formie: rozwiązań terenowych,
nawierzchni, elementów małej architektury,
infrastruktury technicznej, zieleni towarzyszącej;

obowiązujące parametry zabudowy:
-

-

c)

1) nakazy:
a)

wskaźnik intensywności zabudowy, Iz do
1,5,

2) zakazy:
a)

budowy nowych wolnostojących garaży pojedynczych,
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lokalizacji garaży bezpośrednio w granicy linii rozgraniczającej drogę publiczną;

3) dopuszczenia:
a)

lokalizacji lokali mieszkalnych, pod warunkiem
zagwarantowania im obsługi komunikacyjnej
w zakresie parkingów, z zachowaniem dla
nich wymogów ochrony § 14, a także przepisów odrębnych,

b)

lokalizacji przeznaczeń UU,

c)

realizacja zieleni rekreacyjnej i towarzyszącej
obiektom budowlanym wraz z elementami
małej architektury.
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2) zakaz zabudowy, z wyjątkiem dopuszczonej na
podstawie przepisów odrębnych;
3) dopuszczenia:
a)

funkcji rekreacyjno - turystycznych, w tym
tras turystycznych i rowerowych, ścieżek
dydaktycznych i miejsc widokowych,

b)

przeznaczenia terenów dla obsługi produkcji
w gospodarstwach leśnych,

c)

utrzymania istniejących lub realizacja nowych obiektów produkcyjnych lub mieszkalnych związanych bezpośrednio z gospodarką leśną, budynki do wysokości II/K, z dopuszczeniem realizacji wewnątrz posesji garażu i obiektów gospodarczych, wraz z zielenią przydomową,

d)

rozbudowy systemu melioracyjnego.

§ 39. Wyznacza się tereny rolne - R, z przynależnym zagospodarowaniem terenu, dla których ustala
się następujące zasady zagospodarowania terenów:
1) nakazy:
a)

ochrony istniejącej zieleni śródpolnej,

b)

utrzymania zieleni wysokiej;

2) zakaz lokalizacji budynków i budowli, za wyjątkiem dopuszczonych;
3) dopuszczenia:
a)

realizacji zabudowy mieszkaniowej, pod warunkiem utrzymania ustaleń odnośnie podziału i parametrów jak dla terenów zabudowy
mieszkaniowej MN1,

b)

realizacji ścieżek pieszych i rowerowych,

c)

lokalizacji obiektów tymczasowych,

d)

realizacji dróg wewnętrznych.

§ 40. Wyznacza się tereny lasów - ZL, tj. lasy
wraz z występującymi polanami, drogami i ścieżkami śródleśnymi, stałymi i sezonowymi wodami powierzchniowymi, istniejące obiekty infrastruktury
technicznej oraz tereny obsługi gospodarki leśnej,
z przynależnym zagospodarowaniem terenu, dla
których ustala się następujące zasady zagospodarowania terenów:
1) nakazy:
a)

b)

c)

ochrony lasów stanowiących naturalne
fragmenty rodzimej przyrody, zgodnie
z przepisami odrębnymi,
nowych zalesień nieużytków oraz innych
gruntów nadających się pod zalesienia, wyznaczonych lub nie wyznaczonych graficznie
w planie, zgodnie z wymogami przepisów
odrębnych,
uzupełnienia drzewostanu poprzez urozmaicenie szaty roślinnej i rozwój ekosystemu
leśnego,

d)

ochrony istniejącej flory i fauny,

e)

utrzymania istniejącego systemu melioracyjnego,

f)

wyznaczenia terenów użytkowanych sezonowo jako tereny sportowo - rekreacyjne;

§ 41. Wyznacza się tereny zieleni urządzonej ZP, w tym: parki, skwery, zieleńce, place zabaw dla
dzieci, zieleń przywodna, z przynależnym zagospodarowaniem terenu, dla których ustala się następujące zasady zagospodarowania terenów:
1) nakazy:
a)

realizacji ogólnodostępnych terenów zielonych indywidualnie projektowanych, których
rozwiązania należy dostosować do specyfiki
miejsca oraz przeznaczenia terenów sąsiednich,

b)

utrzymania zieleni wysokiej ze względu na
jej walory krajobrazowe,

c)

kompleksowego zagospodarowania w postaci: rozwiązań terenowych, nawierzchni,
elementów małej architektury itp.,

d)

zachowania i ochrony zieleni przywodnej
w
terenach
oznaczonych
symbolami
A7/16.ZP, A7/18.ZP, A7/24.ZP, A7/26.ZP,
A7/35.ZP, A7/5.ZP, A7/37.ZP;

2) zakazy:
a)

lokalizacji innych niż dopuszczone funkcji
mogących pogorszyć walory rekreacyjne terenu,

b)

lokalizacji budynków i budowli, za wyjątkiem
dopuszczonych;

3) dopuszczenia:
a)

realizacji ścieżek pieszych i rowerowych, placów zabaw, terenowych urządzeń rekreacyjnych i sportowych, np. korty, skate parki,
ścieżki zdrowia, ogródki jordanowskie, a także ogrody tematyczne,

b)

lokalizacji budynków pomocniczych nie
podpiwniczonych, o wysokości budynku do
4m i powierzchni zabudowy do 30m², pełniących wyłącznie funkcje administracyjno socjalne dla dopuszczonych funkcji rekreacyjno - sportowych,

c)

lokalizacji obiektów tymczasowych, takich
jak: kawiarnie letnie, ekspozycje terenowe,
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pod warunkiem wykonania projektu zagospodarowania terenu, w którym określone
zostaną podstawowe parametry obiektów
oraz wskazana lokalizacja,

b)

utrzymania istniejącej i realizacja nowej zieleni indywidualnie projektowanej, w szczególności zieleni wysokiej,

d)

grodzenia terenów z jednoczesnym zagwarantowaniem im ogólnodostępności,

c)

e)

grodzenia terenu oznaczonego symbolem
B2/4.ZP z możliwością wykorzystania jako zieleń przydomowa, pod warunkiem nie kolidowania z infrastrukturą techniczną oraz jej
strefami ochronnymi i obsługi technicznej,

kompleksowego zagospodarowania w postaci: rozwiązań terenowych, nawierzchni,
elementów małej architektury, zieleni towarzyszącej itp.,

d)

trwałego ogrodzenia nieruchomości,

e)

realizacji infrastruktury technicznej parkowej, lampy parkowe;

f)

realizacji dróg wewnętrznych.

§ 42. 1. Dla przeznaczenia zamiennego - tereny
sportowo rekreacyjne - US, takie jak otwarte tereny
sportowe i rekreacyjne, w tym np.: boiska, korty,
ujeżdżalnie, z przynależnym zagospodarowaniem
terenu, ustala się następujące zasady zagospodarowania terenów:
1) nakazy:
a)

forma obiektów i budowli indywidualna, dostosowana do charakteru funkcji,

b)

kompleksowe zagospodarowanie terenu
w postaci: rozwiązań terenowych, nawierzchni, elementów małej architektury,
zieleni towarzyszącej, w tym jego odgrodzenie od terenów przyległych;

2) zakaz lokalizacji obiektów utrudniających realizację lub pogarszających walory użytkowe
przeznaczenia podstawowego;
3) dopuszczenia:
a)

organizacji imprez masowych w granicach
terenu,

b)

lokalizacji budynków - lokali usługowych,
handlowych, administracyjnych, małej gastronomii
i budynków pomocniczych związanych z obsługą terenów o łącznej powierzchni całkowitej do 100m², wysokości budynku do 8m
i dachach indywidualnych,

c)

d)

e)

w granicach konkretnego terenu łączna powierzchnia całkowita budynków usługowych
i pomocniczych nie może przekroczyć
200,0m²,
lokalizacji obiektów okazjonalnych, tymczasowych, nietrwale związanych z gruntem,
towarzyszących lub związanych z funkcjami
wypoczynku i rekreacji, przy pełnym zachowaniu warunków technicznych dla ich lokalizacji i użytkowania,
realizacji ścieżek zdrowia, placów zabaw.

§ 43. Wyznacza się tereny cmentarzy - ZC,
z przynależnym zagospodarowaniem terenu, dla
których ustala się następujące zasady zagospodarowania terenów:
1) nakazy:
a)

cach wyznaczonego terenu,

utrzymania istniejącego cmentarza w grani-

2) zakazy:
a)

lokalizacji budynków i budowli, za wyjątkiem
dopuszczonych,

b)

budynków i budowli związanych z funkcjami
kremacji;

3) dopuszczenie nowej zabudowy o przeznaczeniach towarzyszących ZC, np.: kaplice, administracja cmentarza, sanitariaty, pomieszczenia
gospodarcze, do dwóch kondygnacji, z dopuszczeniem indywidualnych form dachów, lokalnych dominant i powierzchni zabudowy do
200m2.
§ 44. Wyznacza się tereny wód powierzchniowych - WS, w tym wody otwarte tj.: strumienie, potoki, rowy, zbiorniki retencyjne, wyznaczane w granicach użytku lub zgodnie z przebiegiem w terenie,
z przynależnym zagospodarowaniem terenu, dla
których ustala się następujące zasady zagospodarowania terenów:
1) nakazy:
a)

ochrona co najmniej w granicy własności terenów wód otwartych płynących i stojących
oraz terenów przyległych niezależnie od
form własności, zgodnie z przepisami odrębnymi,

b)

zachowanie i utrzymanie flory i fauny o charakterze siedlisk naturalnych i pół naturalnych;

2) zakazy:
a)

budowy obiektów i budowli, z wyjątkiem
budowli związanych z utrzymaniem i obsługą zbiornika retencyjnego oraz mostów
i kładek,

b)

odprowadzania wód deszczowych
wstępnego podczyszczania;

bez

3) dopuszczenie regulacji cieków wodnych w sposób nie powodujący utraty ich naturalnego charakteru.
§ 45. Wyznacza się tereny zbiorników retencyjnych i odprowadzania wód deszczowych do gruntu
- WR, w tym: rowy, zbiorniki retencyjne, obszary
odprowadzania wód deszczowych do gruntu, wyznaczane w granicach użytku lub zgodnie z przebiegiem w terenie, z przynależnym zagospodarowaniem terenu, dla których ustala się następujące za-
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sady zagospodarowania terenów:
1) nakazy:
a)

ochrona i utrzymanie co najmniej w granicy
własności terenów, zgodnie z przepisami
odrębnymi,

b)

zachowanie i utrzymanie flory i fauny o charakterze siedlisk naturalnych i pół naturalnych;

2) zakaz budowy obiektów i budowli, z wyjątkiem
budowli i urządzeń związanych z utrzymaniem
i obsługą zbiornika retencyjnego.
§ 46. Wyznacza się tereny infrastruktury technicznej wodociągów i kanalizacji - TIW, to jest obiekty
i budowle takie jak: ujęcia i zbiorniki, przepompownie, budynki i budowle wodociągów, z przynależnym zagospodarowaniem terenu, dla których ustala
się następujące zasady zagospodarowania terenów:
1) nakazy:
a)

obowiązują indywidualne parametry zabudowy i zagospodarowania terenu,

b)

zagwarantowania dostępu - dojazdu dla obsługi technicznej terenu i zagospodarowania,

c)

odgrodzenia od terenów sąsiednich;

2) dopuszczenia:
a)

realizacji powierzchni jezdnych i pieszych,

b)

realizacji infrastruktury technicznej, wraz
z zagwarantowaną do niej dostępnością,
związaną z obsługą terenu.

§ 47. Wyznacza się tereny infrastruktury teletechnicznej - TIT, to jest obiekty i budowle, takie jak:
stacje telefonii komórkowej, maszty telefonii komórkowej, z przynależnym zagospodarowaniem terenu,
dla których ustala się następujące zasady zagospodarowania terenów:
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czających podstawowego i uzupełniającego
układu drogowego, obowiązujący wszystkich
inwestorów;

2) zakaz nowej zabudowy wewnątrz linii rozgraniczających drogi, z wyłączeniem obiektów budowlanych dopuszczonych na mocy przepisów
odrębnych, w tym wiat i zadaszeń lokalizowanych w miejscach przystanków komunikacji
zbiorowej;
3) dopuszczenia:
a)

uzupełniające przeznaczenia lub sposoby
zagospodarowania: zieleń towarzysząca budowlom, w tym zieleń izolacyjna, elementy
uzbrojenia i wyposażenia technicznego terenu,

b)

w granicach obszaru przestrzeni publicznych
lokalizacja elementów małej architektury,
innych niż reklamy i elementy informacji wizualnej,

c)

realizacji dróg wewnętrznych na zasadach
zawartych w § 53.

§ 49. Wyznacza się tereny dróg układu podstawowego, do których należą ulice, lub ich fragmenty:
1.KDZ - droga powiatowa (ul. Poznańska), 9.KDZ fragment pasa drogowego drogi wojewódzkiej
Nr 281 (ul. Batorego), dla których obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:
1) przeznaczenie podstawowe: KDZ - droga zbiorcza;
2) przeznaczenia dopuszczone:
a)

ścieżki piesze i rowerowe,

b)

zieleń w tym izolacyjna,

c)

uzbrojenie techniczne - zgodnie z przepisami
odrębnymi;

3) ustalenia:
a)

dla drogi zbiorczej 1.KDZ szerokość drogi
w liniach rozgraniczających min. 20m,

b)

obowiązek realizacji w granicach linii rozgraniczających urządzeń i budowli zabezpieczających przyległe tereny przed hałasem
komunikacyjnym, w tym ekranów akustycznych i pasów zieleni ochronnej pełniącej
jednocześnie funkcje krajobrazowe,

c)

dopuszczenie pozanormatywnych odległości
pomiędzy projektowanymi skrzyżowaniami
w trybie przepisów odrębnych.

1) nakazy:
a)

obowiązują indywidualne parametry zabudowy i zagospodarowania terenu,

b)

zagwarantowania dostępu - dojazdu dla obsługi technicznej terenu i zagospodarowania,

c)

odgrodzenia terenów od terenów sąsiednich;

2) dopuszczenie realizacji powierzchni jezdnych
i pieszych.
Rozdział 7
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji
§ 48. Dla wszystkich terenów dróg publicznych
KD, niezależnie od klasy technicznej, obowiązują
ogólne ustalenia:
1) nakaz działań zmierzających do jednorodnego
zagospodarowania w granicach linii rozgrani-

§ 50. 1. Wyznacza się w granicach poszczególnych jednostek przestrzennych tereny dróg układu
uzupełniającego, do których należą ulice, lub ich
fragmenty:
1) tereny drogowe położone w granicach jednostki przestrzennej A: 4.KDL, 5.KDL, 6.KDL, 7.KDL,
8.KDL, 3.KDD;
2) tereny drogowe położone w granicach jednostki przestrzennej B: 2.KDD.
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2. Dla wszystkich terenów dróg wymienionych
w ust.1 obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:
1) przeznaczenia podstawowe:
a)

KDL - ulica lokalna,

b)

KDD - ulica dojazdowa;

2) przeznaczenia dopuszczone:
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ce, ścieżki piesze, ścieżki rowerowe;

2) integracja zagospodarowania z istniejącymi
i planowanymi odcinkami układu drogowego
oraz przyległymi terenami;
3) integracja zagospodarowania z terenami przyległymi, szczególnie gdy pełnią one funkcje
usługowe;

a)

ścieżki piesze i rowerowe,

b)

zieleń w tym izolacyjna,

4) stosowanie indywidualnych rozwiązań w zakresie: nawierzchni, obiektów małej architektury,
lokalnych zadaszeń lub przykryć, zieleni urządzonej, oświetlenia;

c)

uzbrojenie techniczne - zgodnie z przepisami
odrębnymi;

5) zakaz zabudowy niezwiązanej z infrastrukturą
drogową i techniczną.

3) ustalenia:
a)

szerokości drogi w liniach rozgraniczających
dla projektowanych i istniejących dróg lokalnych min. 12m i min. 10m dla dróg dojazdowych, z zachowaniem przepisów odrębnych,

b)

dopuszcza się w trybie przepisów odrębnych
utrzymanie lokalnych przewężeń pomiędzy
liniami rozgraniczającymi tereny drogowe,

c)

dopuszcza się wprowadzenie indywidualnych rozwiązań zieleni wysokiej.

§ 51. Wyznacza się w granicach poszczególnych
jednostek urbanistycznych, tereny dróg układu obsługowego, do których należą ulice lub ich fragmenty, przedstawione graficznie na rysunku planu i wyszczególnione w § od 17 do 31, w poszczególnych
tabelach w kolumnie 2, dla których obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe: KDD - ulica dojazdowa;
2) przeznaczenia dopuszczone:
a)

przestrzenie publiczne w tym: ścieżki piesze
i rowerowe,

b)

zieleń w tym izolacyjna,

c)

uzbrojenie techniczne - zgodnie z przepisami
odrębnymi;

3) ustalenia:
a)

b)

c)

dla dróg dojazdowych układu obsługowego
wyznacza się graficznie szerokości drogi
w liniach rozgraniczających 10m, z zachowaniem przepisów odrębnych,
dopuszcza się w trybie przepisów odrębnych
utrzymanie lokalnych przewężeń pomiędzy
liniami rozgraniczającymi tereny drogowe,
wprowadza się indywidualne rozwiązania
zieleni wysokiej.

§ 52. Wyznacza się w granicach poszczególnych
jednostek urbanistycznych tereny dróg publicznych
pieszych - KDX, wraz z zagospodarowaniem i budowlami im przynależnymi, dla których obowiązują następujące ustalenia:
1) teren o dominacji ruchu pieszego, w tym: pla-

§ 53. Wyznacza się w granicach poszczególnych
jednostek urbanistycznych tereny dróg wewnętrznych - KDW, do których należą drogi wewnętrzne,
w tym zagospodarowanie i budowle im przynależne,
wyznaczane lub nie wyznaczane graficznie na rysunku planu, dla których obowiązują następujące
ustalenia:
1) szerokości linii rozgraniczających ustalane indywidualnie, w miarę możliwości odpowiadające drogom publicznym dojazdowym;
2) dopuszczenie w terenach zabudowanych tyczenia nowych dróg w dostosowaniu do istniejących podziałów własnościowych i stanu zagospodarowania;
3) zakaz zabudowy niezwiązanej z infrastrukturą
drogową i techniczną.
Rozdział 8
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej i gospodarowania
odpadami
§ 54. 1. Określa się zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej tj.: sieci, obiektów technologicznych i inżynierskich oraz urządzeń i instalacji,
dla których nie wyznaczono samodzielnych terenów
w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 10 wymienionych
w § 4 ust. 2, a które położone są w granicach innych
wyodrębnionych w planie terenów o różnym przeznaczeniu, w tym w terenach drogowych, zgodnie
z ustaleniami ust. 2 - 12.
2. Dla wszystkich rodzajów infrastruktury technicznej obowiązują następujące ustalenia ogólne:
1) dopuszcza się utrzymanie istniejących i realizację nowych elementów infrastruktury technicznej w granicach linii rozgraniczających drogi;
2) dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach
ich utrzymanie i realizację poza ww. liniami pod
warunkiem, iż planowane przebiegi - trasy lub
lokalizacje, nie kolidują w granicach tych terenów z pozostałymi ustaleniami planu;
3) przebiegi sieci, lokalizacja nowych budowli inżynierskich itp. inwestycji, które nie posiadają
swojego jednoznacznego graficznego oznaczenia w rysunku planu, a określone są lub wynikają z tekstu uchwały, są zgodne z planem
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i mogą być realizowane na bieżąco zgodnie
z potrzebami wnioskodawców oraz możliwościami poszczególnych dysponentów i użytkowników uzbrojenia, przy zachowaniu pozostałych
ustaleń planu;
4) wszelkie istniejące przebiegi tras sieci mają
charakter orientacyjny i odnoszą się wyłącznie
do podstawowych systemów zasilania i obsługi;
5) wydzielanie niezależnych nieruchomości dla
inwestycji liniowych lub obiektów technologicznych możliwe jest niezależnie od ustaleń
szczegółowych dla poszczególnych terenów,
jeśli tego wymagają aktualnie obowiązujące
przepisy odrębne i nie naruszone są pozostałe
ustalenia planu;
6) w przypadkach planowania jakichkolwiek prac
związanych z remontem, przebudową lub budową nowych elementów infrastruktury technicznej należy zachować strefy ochronne od pozostałych elementów uzbrojenia, budynków,
budowli i zagospodarowania, zgodnie z przepisami odrębnymi;
7) przebudowy i modernizacje systemów infrastruktury technicznej należy realizować wyprzedzająco lub równolegle z zagospodarowaniem obszaru przestrzeni publicznej, lub zagwarantować jej pełne odtworzenie;
8) dla istniejących sieci, dla których w planie wyznaczono graficznie zasięgi stref ochronnych
i stref obsługi technicznej, w których obowiązuje ograniczenie prawa swobodnego dysponowania terenem w zakresie wynikającym z przepisów odrębnych, w przypadku potwierdzenia
przez dysponentów i użytkowników sieci o złagodzeniu ograniczeń - zmniejszeniu zasięgu
strefy, dopuszcza się zagospodarowanie pozyskanych terenów zgodnie z ich przeznaczeniem
w planie, zachowując tym samym zgodność
planowanego przedsięwzięcia z planem.
3. Dla wszystkich terenów - działek, ustala się,
w zależności od potrzeb wyposażenie w sieci:
1) TIw - wodociągową;
2) TIe - elektroenergetyczną;
3) TIk - kanalizację sanitarną i deszczową;
4) TIc - ciepłowniczą;
5) TIg - gazową;
6) TIt - teletechniczną;
7) TIi - inne nie wymienione z nazwy
wraz ze związanymi z nimi urządzeniami wynikającymi z przepisów odrębnych.
4. W zależności od specyfiki funkcji poszczególnych terenów - działek, realizację w ich granicach
przeznaczeń ustalonych planem uzależnia się od
możliwości:
1) zapewnienia dla nich dostawy wody zgodnie
z ustaleniami ust. 6 i energii elektrycznej, zgod-
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nie z ustaleniami ust. 7;

2) rozwiązania dla nich problemów gospodarki
ściekowej, zgodnie z ustaleniami ust. 8;
3) rozwiązania dla nich problemów w zakresie dostawy energii cieplnej, zgodnie z ustaleniami
ust. 9.
5. Dla poszczególnych terenów - działek, realizacja w ich granicach przeznaczeń ustalonych planem
winna stymulować rozwój:
1) sieci teletechnicznych, zgodnie z ustaleniami
ust. 11;
2) sieci innych nie wymienionych, zgodnie z ustaleniami ust. 12.
6. W zakresie sieci wodociągowej TIw ustala się
zasady modernizacji, rozbudowy i budowy:
1) rozbudowę systemu wodociągów z zagwarantowaniem w pierwszym rzędzie docelowego zapotrzebowania na wodę dla celów bytowo komunalnych;
2) dopuszczenia użytkowania studni - lokalnie,
w odległości większej niż 500m od granic terenu
cmentarza ZC, pod warunkiem zbadania przydatności ujęć dla celów technologicznych,
p.poż.;
3) zapewnienia zaopatrzenia w wodę do celów
przeciwpożarowych, zewnętrznego gaszenia
pożarów, zgodnie z przepisami odrębnymi.
7. W zakresie sieci elektroenergetycznej TIe ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy:
1) realizacja linii kablowych, z jednoczesnym dopuszczeniem utrzymania i rozbudowy napowietrznych oraz ziemnych linii elektroenergetycznych;
2) lokalizacja nowych stacji transformatorowych
na działkach wydzielonych, będących we władaniu dostawcy energii, w terenach zielonych,
bądź w granicach terenów o pozostałych przeznaczeniach;
3) dopuszczenie budowy oraz rozbudowy i modernizacji sieci rozdzielczej średniego i niskiego
napięcia.
8. W zakresie sieci kanalizacyjnej TIk ustala się
zasady modernizacji, rozbudowy i budowy:
1) zakaz odprowadzania i gromadzenia ścieków
w zbiornikach bezodpływowych, w zasięgu zrealizowanego systemu sieci kanalizacyjnej;
2) dla przeznaczeń UP zakaz realizacji nowych
obiektów lub przebudowa istniejących bez
uprzedniego uzbrojenia terenu w zakresie gospodarki wodno - ściekowej, gwarantującego
ochronę wód podziemnych;
3) odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych z ulic publicznych do kanalizacji deszczowej, z dopuszczeniem rozwiązań tymczasowych
w formie odprowadzenia wód deszczowych do
rowów, pod warunkiem spełnienia wymogów
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przepisów odrębnych;
4) odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych z parkingów wydzielonych, placów manewrowych, postojowych i magazynowo składowych do kanalizacji deszczowej, po spełnieniu wymogów przepisów odrębnych.
9. W zakresie dostaw ciepła TIc ustala się zasady
modernizacji, rozbudowy i budowy:
1) wskazana budowa sieci ciepłowniczej;
2) dopuszcza się indywidualne ekologiczne systemy grzewcze wykorzystujące m. in. energię elektryczną, olej, gaz;
3) zakaz stosowania lokalnych systemów ogrzewania o sprawności energetycznej poniżej 80%.
10. W zakresie sieci gazowej TIg ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy:
1) utrzymanie i rozbudowa rozdzielczej sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia;
2) zaopatrzenie w gaz z dystrybucyjnej sieci gazowej na warunkach wydanych przez operatora
sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi;
3) strefy ochronne dla urządzeń gazowniczych, uzależnione od roku ich budowy oraz przepisów,
w trybie których urządzenia zostały wykonane,
zgodnie z przepisami odrębnymi.
11. W zakresie sieci telekomunikacyjnej TIt ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy:
1) możliwość lokalizacji nowych stacji i urządzeń
nadawczych, stacji bazowych telefonii komórkowej, w tym stacji radiowych i centrali telekomunikacyjnych, z wyłączeniem terenów przeznaczonych dla zabudowy typu MN1, MN2,
MN3, UU, UP oraz w bezpośrednim ich sąsiedztwie, to jest w odległości mniejszej niż 30m liczonej w poziomie od granicy działki oraz na
działkach lub na obiektach, które podlegają
ochronie ze względów konserwatorskich, krajobrazowych i przyrodniczych, przy zachowaniu
wszystkich wymogów lokalizacyjnych i formalno prawnych związanych z ich realizacją;
2) dopuszczenie lokalizacji nowych stacji bazowych telefonii komórkowych na działkach
i obiektach, na których w dniu wejścia w życie
planu urządzenia takie się już znajdowały.
12. Ustalenia planu dopuszczają możliwość realizacji sieci innych TIi, takich jak: telewizja kablowa,
alarmowa, internetowa.
§ 55. W zakresie gospodarowania odpadami
ustala się:
1) dla całego obszaru objętego planem obowiązuje zakaz składowania i utylizacji odpadów;
2) dopuszczenie krótkoterminowego gromadzenia
odpadów komunalnych w granicach działek, na
których są wytwarzane;
3) dla prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami wprowadza się wymóg dla planowanych,
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w tym terenie nowych funkcji: minimalizacji
ilości wytwarzania odpadów, segregacji ze
szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych, zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami odrębnymi;

4) nakaz wyposażenia dróg oraz terenów pieszych
w urządzenia do gromadzenia odpadów, dostosowane do technologii ich wywozu i utylizacji;
5) zakaz prowadzenia gospodarki odpadami mogącej mieć negatywny wpływ na wody powierzchniowe.
Rozdział 9
Szczegółowe zasady ochrony środowiska przyrodniczego i krajobrazu kulturowego
§ 56. W granicach obszaru objętego planem,
z uwagi na wymogi ochrony środowiska przyrodniczego i krajobrazu kulturowego wyznacza się:
1) strefę OP1 - strefa Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych GZWP 150, obejmująca teren
w granicach opracowania, nie wyznaczana graficznie na rysunku planu, w zasięgu której
obowiązują nakazy, zakazy, dopuszczenia
i ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych;
2) pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej wyznaczone graficznie na rysunku planu, dla których obowiązują:
a)

nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia
wynikające z przepisów odrębnych,

b)

wyznaczenie i ogrodzenie pomników przyrody w terenie,

c)

zakaz jakiejkolwiek ingerencji człowieka innej niż gwarantującej zachowanie pomnika.
Rozdział 10

Szczegółowe zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
§ 57. 1. W planie, z uwagi na wymogi ochrony
dziedzictwa kulturowego i zabytków wyznacza się
obiekty wpisane do ewidencji zabytków OE, oznaczone graficznie na rysunku:
1) OE1 - Budynek gospodarczy, ul. Błotna 1, mur.,
pocz. XX w.;
2) OE2 - Budynek gospodarczy, ul. Błotna 1, mur.,
XIX/XX w.;
3) OE3 - Szkoła, ul. Bukowa 1, mur., pocz. XX w.;
4) OE4 - Dom z budynkiem gospodarczym, ul. Bukowa 5, ceg., 2 poł. XIX w.;
5) OE5 - Dom z budynkiem gospodarczym, ul. Bukowa 11, mur., poł. XIX w.;
6) OE6 - Stodoła, ul. Chłodna 3, szach./glin.,
k. XIX w. ;
7) OE7 - Dom, ul. Chłodna 3, mur., poł. XIX w. ;
8) OE8

-

Dom,

ul.

Chłodna

5,

mur./ceg.,
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poł. XIX w.;
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40) OE40 - Dom, ul. Truskawkowa 10, mur., XIX/
XX w.;

9) OE9 - Dom, ul. Dębowa 1, mur., k. XIX w.;
10) OE10 - Stodoła, ul. Dębowa 1, szach./glin./mur.,
poł. XIX w.;
11) OE11 - Chlewik, ul. Dębowa 13, ceg., k. XIX w.;
12) OE12 - Dom, ul. Dębowa 13, mur., poł. XIX w.;

41) OE41 - Dom, ul. Truskawkowa 16, mur., pocz.
XX w.;
42) OE42 - Stodoła, ul. Truskawkowa 17, szach./
glin., k. XIX w.;

13) OE13 - Dom, ul. Dębowa 14, lata 30 - te XX w.;

43) OE43 - Dom, ul. Truskawkowa 20, mur., pocz.
XX w.;

14) OE14 - Dom z budynkiem gospodarczym,
ul. Grzybowa 15, ceg./kam., pocz. XIX w.;

44) OE44 - Dom, ul. Truskawkowa 22, mur.,
k. XIX w.;

15) OE15 - Dom, ul. Grzybowa 90, mur., poł. XIX
w.;

45) OE45 - Dom, ul. Truskawkowa 23, mur., 2 poł.
XIX w.;

16) OE16 - Dom, ul. Łężycka 1, mur., pocz. XX w.;

46) OE46 - Dom, ul. Truskawkowa 24, mur., XIX/XX
w.;

17) OE17 - Szopa, ul. Łężycka 1 szach, k. XIX w.;
18) OE18 - Chlewik, ul. Łężycka 1, szach./glin., k.
XIX w.;
19) OE19 - Budynek gospodarczy, ul. Łężycka 1,
mur., pocz. XX w.;
20) OE20 - Dom, ul. Łężycka 10, mur., I poł. XIX w.;
21) OE21 - Dom, ul. Łężycka 4, mur., I poł. XIX w.;

47) OE47 - Dom, ul. Truskawkowa 26, mur., pocz.
XIX w.;
48) OE48 - Dom, ul. Truskawkowa 28, mur., pocz.
XIX w.;
49) OE49 - Dom, ul. Truskawkowa 29, szach./glin.,
2 poł. XIX w.;

22) OE22 - Chlewik, ul. Łężycka 5, ceg., poł. XIX w.;

50) OE50 - Dom wraz z budynkiem gospodarczym,
ul. Truskawkowa 34, ceg., 2 poł. XIX w.;

23) OE23 - Budynek gospodarczy, ul. Łężycka 7,
ceg., poł. XIX w.;

51) OE51 - Dom, ul. Truskawkowa 38, mur.,
k. XIX w.;

24) OE24 - Dom z budynkiem gospodarczym,
ul. Malinowa 13, ceg., poł. XIX w.;

52) OE52 - Dom, ul. Truskawkowa 41, mur., poł.
XIX w.;

25) OE25 - Stodoła, ul. Malinowa 3, ceg., 2
poł. XIX w.;

53) OE53 - Dom, ul. Truskawkowa 42, mur., poł.
XIX w.

26) OE26 - Dom, ul. Malinowa 3, ceg, poł. XIX w.;
27) OE27 - Dom, ul. Malinowa 4, mur, 2 poł. XIX w.;
28) OE28 - Dom z budynkiem gospodarczym,
ul. Malinowa 5, ceg., poł. XIX w.;
29) OE29 - Dom, ul. Malinowa 6, mur., 2 poł. XIX
w.;
30) OE30 - Dom, ul. Malinowa 8, mur., poł. XIX w.;
31) OE31 - Dom, ul. Poznańska 1, mur., poł. XIX w.;
32) OE32 - Dom,
poł. XIX w.;

ul.

Poznańska

10,

2. Dla obiektów chronionych na mocy planu,
wpisanych do ewidencji zabytków obowiązują:
1) nakazy:
a)

zachowania, ochrony i konserwacji obiektów,

b)

zachowania obiektów w dobrym stanie
technicznym i estetycznym,

c)

utrzymania lub przywrócenie w miarę możliwości historycznej kompozycji elewacji, skali
otworów okiennych i drzwiowych oraz ich
rozmieszczenia,

d)

utrzymania kolorystyki i detalu elewacji
zgodnych z charakterem poszczególnych
obiektów,

e)

w przypadku remontu dachu stosowania
pokryć dachowych historycznie występujących w terenie - dachówki ceramicznej;

mur.,

33) OE33 - Dom, ul. Poznańska 4, mur., 2 poł. XIX
w.;
34) OE34 - Dom, ul. Poznańska 8, mur., poł. XIX w.;
35) OE35 - Dzwonnica, ul. Truskawkowa, ceg.,
2 poł. XIX w.;
36) OE36 - Dom, ul. Truskawkowa 1, mur., poł. XIX
w.;
37) OE37 - Stodoła, ul. Truskawkowa 3, szach./glin.,
2 poł. XIX.;

2) zakazy:
a)

stosowania okładzin z sidingu,

b)

lokalizowania elementów dekomponujących
elewacje, zwłaszcza od strony ulicy, to jest
dużych tablic reklamowych, instalacji, rur
gazowych, urządzeń klimatyzacyjnych, anten
odbiorczych,

c)

umieszczania na elewacjach reklam wielko-

38) OE38 - Dom, ul. Truskawkowa 7 mur, XIX/
XX w.;
39) OE39 - Dom, ul. Truskawkowa 8, mur., 4 ćw.
XIX w.;
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gabarytowych,
d)

lokalizowania nowych obiektów, w szczególności garaży i budynków gospodarczych, od
frontowej strony posesji;

3) dopuszczenia:
a)

prac konserwatorskich i robót budowlanych
zmieniających wygląd i rozplanowanie elewacji,

Poz. 1443

2) zabezpieczenia, przy użyciu niezbędnych środków, tego przedmiotu i miejsca jego odkrycia;
3) niezwłocznego zawiadomienia wojewódzkiego
konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe prezydenta miasta;
4) postępowania zgodnie z przepisami odrębnymi.
Rozdział 11

b)

stosowania reklam na elewacjach pod warunkiem dostosowania ich formy do kompozycji elewacji,

Zasady zagospodarowania i zabudowy w granicach
obszarów, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych

c)

lokalizowania szafek gazowych i elektrycznych na elewacjach frontowych, pod warunkiem ich scalenia kolorystycznego z fasadą,
w miejscach, w których nie naruszają one
układu kompozycyjnego i detalu architektonicznego;

§ 58. 1. Wyznacza się strefę SOC - z uwagi na
spełnienie warunku podłączenia wszystkich budynków mieszkalnych do istniejącej sieci wodociągowej
w promieniu 150m od granic terenu cmentarza strefę pięćdziesięciometrowej ochrony sanitarnej cmentarza odnoszącą się do gruntów położonych w odległości do 50m od granic terenu cmentarza oznaczonego symbolem ZC, w zasięgu której obowiązują:

4) wszystkie prace konserwatorskie i roboty budowlane w zakresie budowy, przebudowy, remoncie lub rozbiórce, dotyczące obiektów wpisanych do ewidencji zabytków nieruchomych,
winny uzyskać uzgodnienie właściwego konserwatora zabytków.
3. W obszarze oznaczonym graficznie na rysunku
planu wyznacza się strefę M - historycznych założeń
zabudowy mieszkaniowej, w której obowiązują:
1) zachowanie układu oraz kształtu ulic;
2) dostosowanie się nową zabudową do wielkości, charakteru i przeznaczenia zabudowy sąsiedniej;
3) nakaz utrzymania kolorystyki i detalu elewacji
zgodnych z charakterem sąsiadujących obiektów wpisanych do ewidencji zabytków;
4) zakaz stosowania okładzin z sidingu;
5) zakaz umieszczania na elewacjach reklam wielkogabarytowych;
6) nakaz utrzymania starodrzewu.
4. W obszarze oznaczonym graficznie na rysunku
planu wyznacza się strefę Z - historycznych założeń
zielonych, w której obowiązują:
1) nakaz zachowania historycznej kompozycji zieleni;
2) nakaz zachowania i odtworzenia historycznego
układu alei i ścieżek;
3) utrzymanie i ochrona starodrzewu;
4) zakaz przekształcania założenia w sposób zacierający walory kulturowe, historyczne i krajobrazowe.
5. W obszarze całego obszaru planu ustala się,
w przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robót
budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem,
obowiązek:
1) wstrzymania wszelkich robót mogących uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot;

1) całkowity zakaz lokalizowania nowych obiektów
mieszkalnych, zakładów produkujących artykuły żywnościowe, zakładów żywienia zbiorowego bądź zakładów przechowujących artykuły
żywnościowe oraz studni, źródeł i strumieni
służących do czerpania wody pitnej i potrzeb
gospodarczych;
2) dopuszcza się utrzymanie istniejących budynków - z ich przeznaczeniem, z możliwością
utrzymania ich we właściwym stanie technicznym, bez prawa przebudowy i odbudowy,
zmiany przeznaczenia budynku lub poszczególnych lokali na funkcje wymienione w pkt 1;
3) dopuszcza się przeznaczenie gruntów położonych w tej strefie pod zieleń izolacyjną, infrastrukturę techniczną i komunikacyjną.
2. W celu zapewnienia właściwych warunków
sanitarnych w odległości nie mniejszej niż 500m od
granic terenu cmentarza oznaczonego symbolem
ZC, obowiązują:
1) zakaz korzystania z ujęć wody o charakterze
zbiorników wodnych, służących jako źródło zapotrzebowania sieci wodociągowej w wodę do
picia i potrzeb gospodarczych;
2) zakaz budowy i użytkowania indywidualnych
ujęć wody;
3) nakaz podłączenia do sieci wodociągowej.
Rozdział 12
Zasady realizacji celów publicznych
§ 59. 1. W obszarach przestrzeni publicznych realizowane są cele publiczne, związane z:
1) istniejącym i projektowanym układem dróg
publicznych o symbolach KDZ, KDL, KDD, dostosowanym do docelowego zagospodarowania oraz rzeczywistych związków i relacji występujących pomiędzy terenami o różnych
przeznaczeniach;
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2) układem pieszych dróg o symbolu KDX, takich
jak: place, skwery, ścieżki.

3) dla terenów o przeznaczeniach UU, UP działka
winna spełniać wymogi minimalnych szerokości
i powierzchni odpowiednio: 15m i 500m², z wyjątkiem samodzielnych działek położonych bezpośrednio przy liniach rozgraniczających drogi
publiczne;

2. W obszarach przestrzeni publicznych, terenach usług publicznych UP i zieleni urządzonej ZP
oraz w obiektach i urządzeniach związanych z obsługą ludności nakazuje się zapewnienie dostępności osobom niepełnosprawnym.
3. Dla realizacji uzbrojenia i wyposażenia technicznego obszaru objętego planem, plan rezerwuje
tereny położone wewnątrz linii rozgraniczających
tereny dróg, w tym dróg pieszych, a także wskazuje
inne obszary objęte zasięgami stref obsługi technicznej istniejących lub planowanych sieci, obiektów
i urządzeń infrastruktury technicznej.
Rozdział 13

Poz. 1443

4) dla terenów o przeznaczeniu PU przyjmuje się
minimalne szerokości i powierzchnie, odpowiednio: 15m i 1000m².
3. W przypadku tyczenia w terenie wyznaczonych w planie linii rozgraniczających, dla terenów
i terenów dróg, z uwagi na grafikę i przyjętą w rysunku planu odpowiednią grubość linii, za punkt
odniesienia tyczenia przyjmuje się środek osi danej
linii rozgraniczającej.

Zasady scalania i podziału nieruchomości

Rozdział 14

§ 60. 1. W granicach całego obszaru objętego
planem podziały i scalenia geodezyjne należy realizować w dostosowaniu do potrzeb zainteresowanych stron, zgodnie z:

Stawki procentowe, na podstawie których ustala
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

1) przepisami odrębnymi;
2) zasadami i ustaleniami zdefiniowanymi dla poszczególnych przeznaczeń, w tym szerokościami
działek i ich powierzchniami;

§ 61. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się
stawkę opłat od wzrostu wartości nieruchomości
z tytułu uchwalenia planu w wysokości 5%.
Rozdział 15

3) uwzględnieniem dopuszczonych w planie odstępstw od ww. parametrów;
4) pozostałymi ustaleniami tekstowymi uchwały.
2. Szczegółowe zasady i warunki łączenia i podziału nieruchomości w granicach wszystkich terenów należących do dróg publicznych zostały w planie określone graficznie i tekstowo, przy czym wydzielenia części działek przejmowanych pod drogi
publiczne winny następować zgodnie z projektem
planowanej nowej lub przebudowywanej drogi publicznej, z uwzględnieniem jej istniejących i planowanych elementów technicznego uzbrojenia terenu,
z zastrzeżeniem przepisów odrębnych.
3. Wydzielanie terenów dróg należy realizować
zgodnie z ustaleniami rysunku planu oraz odpowiednimi ustaleniami tekstowymi uchwały.

Ustalenia końcowe
§
62.
Tracą
moc
ustalenia
uchwały
Nr XLVI/425/05 Rady Miasta w Zielonej Górze z dnia
28 czerwca 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
osiedla Chynów, Osiedla Kolorowego oraz polany
położonej w obrębie ewidencyjnym Nr 9 w Zielonej
Górze (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z dnia 9 września 2005r. Nr 58, poz. 1181).
§ 63. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.
§ 64. Uchwała wchodzi w życie po upływie
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego i podlega publikacji
w Biuletynie Informacji Publicznej miasta Zielona
Góra.

4. Ustala się następujące zasady wydzielania
nowych działek budowlanych:
1) dla terenów o przeznaczeniach MN1 i MN2
działka winna spełniać wymogi minimalnych
szerokości i powierzchni:
a)

dla zabudowy wolnostojącej: min 18m i min
600m2 ,

b)

dla zabudowy bliźniaczej: min 12m i min
450m2,

c)

dla zabudowy szeregowej i atrialnej: min 7m
i min 300m2;

2) dla terenów o przeznaczeniu MN3 przyjmuje się
minimalne szerokości i powierzchnie, odpowiednio: 18m i 1000m²;

Przewodniczący Rady
Adam Urbaniak
___________________________________________
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180,
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz. 420.
2
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r.
Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130,
poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007r.
Nr 127, poz. 880 oraz z 2008r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227,
Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413.
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LI/660/09
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 25 sierpnia 2009r.
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z dnia 25 sierpnia 2009r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LI/660/09
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 25 sierpnia 2009r.
Rozstrzygnięcie
dotyczące sposobu realizacji zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich
finansowania, zgodnie z przepisami o finansach
publicznych
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)
rozstrzyga się, co następuje:
1. Przewiduje się poniesienie nakładów na infrastrukturę techniczną, w tym budowę i modernizację:
1) dróg publicznych;
2) sieci kanalizacji sanitarnej;
3) sieci kanalizacji deszczowej;
4) sieci wodociągowej.
2. Wykonanie zadań, o których mowa w ust. 1 finansowane będzie w szczególności ze środków własnych miasta według harmonogramów planowanych do realizacji inwestycji oraz zadań wprowadzanych w kolejnych latach do budżetu przez Radę
Miasta Zielona Góra.
3. Dopuszcza się możliwość finansowania wyżej
wskazanych zadań inwestycyjnych z innych źródeł.
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LI/660/09
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 25 sierpnia 2009r.
Rozstrzygnięcie
o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Chynów, Osiedla Kolorowego oraz
polany położonej w obrębie ewidencyjnym Nr 9
w Zielonej Górze
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.) rozstrzyga
się wniesione uwagi w sposób następujący:
W ustalonym terminie do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego osiedla Chynów,
Osiedla Kolorowego oraz polany położonej w obrębie ewidencyjnym Nr 9 w Zielonej Górze wpłynęło
sześć uwag, złożonych na piśmie przez zainteresowanych. Trzy ze złożonych uwag rozpatrzono pozytywnie, w związku z czym wprowadzono zmiany do
ustaleń planu, a trzy pozostałe uwagi rozpatrzono
negatywnie, a tym samym nie uwzględniono w projekcie planu miejscowego, co zostało ujęte w załączonej liście uwag nieuwzględnionych.

Poz. 1443

W stosunku do uwag rozpatrzonych w całości
i w części negatywnie przyjęto następujące stanowisko:
1. Uwaga złożona w dniu 4 czerwca 2009r. przez
Jolantę i Tomasza Mania oraz Ryszarda i Elżbietę Szymkowiak.
Nieruchomości objęte uwagą: działki Nr 332/1
i 362/13 przy ul. Dębowej, położone na terenach
oznaczonych w projekcie planu symbolami
A11/10.PU, A11/11.PU.
Składający uwagę żądają zaprzestania prowadzenia
produkcji i zbadania zgodności z prawem funkcjonowania zakładu H. Sypniewski, zlokalizowanego
przy ul. Dębowej 20 i 41, w szczególności pod kątem
uciążliwości dla mieszkańców oraz zgodności z planem miejscowym.
Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona.
Uzasadnienie: W terenach A11/10.PU i A11/11.PU
znajduje się istniejący i funkcjonujący zakład,
w związku z czym projekt planu miejscowego nie
wyznacza nowego przeznaczenia, a jedynie sankcjonuje stan istniejący. Zgodnie z zapisami projektu
planu możliwa jest tam „taka działalność gospodarcza, której uciążliwość nie wykracza poza granice
działki, do której jej właściciele lub użytkownicy posiadają prawo dysponowania, a także taką, która nie
jest przedsięwzięciem mogącym zawsze znacząco
oddziaływać środowisko, zgodnie z przepisami odrębnymi”. Jednocześnie zakazuje się wprowadzania
w sąsiedztwie terenów mieszkaniowych nowych
funkcji uciążliwych dla otoczenia, pogarszających
jakość środowiska, a także lokalizowania urządzeń
i obiektów, których uciążliwość wykracza poza granice działki, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Uwaga złożona w dniu 2 lipca 2009r. przez
Władysławę Pietraszkiewicz.
Nieruchomości objęte uwagą: działka Nr 531 obręb
11 położona na terenie oznaczonym w projekcie planu symbolem B2/4.ZP.
Składająca uwagę podnosi o zmianę zapisu dla terenu B2/4.ZP z zieleni urządzonej na zabudowę
mieszkaniową.
Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona.
Uzasadnienie: Teren B2/4.ZP obejmuje obszar położony w zasięgu 50 metrowej strefy sanitarnej cmentarza, w zasięgu której obowiązuje zakaz sytuowania
nowej zabudowy mieszkaniowej oraz strefy ochronnej magistrali wodociągowej 500 i sieci elektroenergetycznej 110kV. Obydwie strefy nie predestynują wspomnianego obszaru do przeznaczenia go
na cele mieszkaniowe. Niemniej jednak, ze względu
na aktualny stan prawny (fragment terenu jest dzierżawiony), zmieniono zapisy planu, tak by możliwe
było użytkowanie części terenu objętego uwagą jako
zieleń przydomowa.
3. Uwaga złożona w dniu 7 lipca 2009r., przez ITE
Sp. z o. o., ul. Szkolna 11, 62-002 Suchy Las:
Nieruchomości objęte uwagą stanowią całość obszaru objętego ustaleniami planu.
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Składający uwagę podnosi o dodatkowe dopuszczenie w planie bezprzewodowej infrastruktury technicznej wyłącznie na obiektach kubaturowych na
terenach oznaczonych w projekcie planu symbolami: PU, UU, UP.

MN3, UU, UP, oraz w bezpośrednim ich sąsiedztwie,
to jest w odległości mniejszej niż 30m liczonej
w poziomie od granicy działki, z jednoczesnym zachowaniem odległości wynikających z przepisów
odrębnych”.

Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona.

Z zapisów tych jednoznacznie wynika, iż w terenach
oznaczonych symbolami PU możliwa jest lokalizacja
stacji bazowych pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów. Brak możliwości wprowadzenia zapisu: „o dopuszczenie bezprzewodowej infrastruktury
technicznej” ze względu na niejednoznaczność
sformułowania i prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.

Uzasadnienie: Zapisy projektu planu ograniczają
możliwości sytuowania stacji bazowych telefonii
komórkowych: „zakazuje się lokalizowania nowych
stacji bazowych telefonii komórkowej, w tym takich,
dla których jest wymagane lub może być wymagane
sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz urządzeń nadawczych, stacji
radiowych
i
centrali
telekomunikacyjnych,
a także budowli technicznych w granicach terenów
przeznaczonych dla zabudowy typu MN1, MN2,
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Lista nieuwzględnionych uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Chynów, Osiedla Kolorowego oraz polany położonej w obrębie ewidencyjnym Nr 9 w Zielonej Górze

Lp.

1
1.

Data
wpływu
uwagi

2
4 czerwca
2009r.

Nazwisko i imię,
nazwa jednostki
organizacyjnej
i adres zgłaszającego
uwagi
3
Mania Jolanta
i Tomasz
Szymkowiak Ryszard
i Elżbieta

Treść uwagi

Oznaczenie
nieruchomości, której
dotyczy uwaga

4
Żądanie zaprzestania prowadzenia produkcji i zbadania zgodności z prawem
funkcjonowania zakładu, w szczególności
pod kątem uciążliwości dla mieszkańców
oraz zgodności z planem miejscowym.

5
dz. Nr 332/1,
362/13
ul. Dębowa

dz. Nr 531
obręb 11

2.

2 lipca
2009r.

Pietraszkiewicz
Władysława

Wniosek o zmianę zapisu dla terenu
B2/4.ZP z zieleni urządzonej na zabudowę
mieszkaniową.

3.

7 lipca
2009r.

ITE Sp. z o.o.
ul. Szkolna 11
62-002 Suchy Las

Wniosek o dodatkowe dopuszczenie
w planie bezprzewodowej infrastruktury
technicznej wyłącznie na obiektach
kubaturowych na terenach oznaczonych
symbolami: PU, UU, UP.

-

Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga

6
A11/10.PU i A11/11.PU - tereny zabudowy usługowo-produkcyjnej, takiej, jak:
istniejąca i projektowana zabudowa
usługowa, usług magazynowo - składowych samodzielnych lub zintegrowanych z obiektami produkcyjnymi, handel
hurtowy, obiekty produkcyjne,
z przynależnym zagospodarowaniem
terenu;
B2/4.ZP - tereny zieleni urządzonej,
w tym parki, skwery, zieleńce, place
zabaw dla dzieci, zieleni przywodnej,
z przynależnym zagospodarowaniem
terenu;
w granicach opracowania
PU - tereny zabudowy usługowo
- produkcyjnej,
UU - tereny zabudowy usługowej,
UP - tereny zabudowy usługowej
- tereny usług publicznych.

Rozstrzygnięcie Prezydenta Miasta w sprawie
rozpatrzenia uwagi
Uwaga
uwzględniona

Uwaga
nieuwzględniona

Rozstrzygnięcie Rady
Miasta załącznik do
uchwały Nr LI/659/09
z dnia 25 sierpnia 2009r.
Uwaga
uwzględniona

Uwaga
nieuwzględniona

7
-

8
w całości

9
-

10
w całości

-

w całości

-

w całości

-

w całości

-

w całości

Uwagi

11
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UCHWAŁA NR XXX/244/09
RADY MIEJSKIEJ W TRZCIELU
z dnia 27 sierpnia 2009r.
w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom niezaliczonym
do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r., Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113,poz. 984, Nr 214, poz. 1806;
z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167,
poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337; z 2007r. Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458), art.176 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca
2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r.
Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45,
poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218,
Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 82,
poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140,
poz. 984, z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209,
poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505,
z 2009r. Nr 19, poz. 100.) oraz art. 408 w związku
z art. 406 ust. 1 pkt. 4 i 7a ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U.
z 2008r., Nr 25, poz. 150, Dz. U. Nr 111, poz. 708,
Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056,
Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464) uchwala się co
następuje
§ 1. Uchwala się tryb postępowania o udzielenie, z dotacji z budżetu gminy, na dofinansowanie
realizacji zadań służących ochronie środowiska,
w szczególności przedsięwzięć związanych z ochroną wód w zakresie usuwania i unieszkodliwiania
ścieków komunalnych.
§ 2. Dofinansowanie o którym mowa w § 1
przeznaczona jest dla podmiotów niezaliczonych do
sektora finansów publicznych i niedziałających
w celu osiągnięcia zysku na częściowe pokrycie
kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
§ 3. Dotacją na podstawie niniejszej uchwały
mogą być objęte inwestycje prowadzone na obszarze Gminy Trzciel w miejscowościach o zabudowie
rozproszonej oraz w miejscowościach w których
budowa sieci kanalizacji sanitarnej jest technicznie
lub ekonomiczne nieuzasadniona.
§ 4. Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania dotacji na zadanie określone w § 1 niniejszej
uchwały podejmuje Burmistrz Trzciela zgodnie
z ustaleniami niniejszej uchwały.

§ 5. Dofinansowanie zadań, o których mowa
w § 1 ma miejsce niezależnie od tego czy wnioskodawca uzyska wsparcie finansowe realizowanego
zadania z innego źródła pod warunkiem, że wsparcie
to łącznie z udzieloną dotacją stanowi maksymalnie
100% wartości budowy oczyszczalni.
§ 6. Dotacje w oparciu o niniejszą uchwałę są
udzielane do wysokości środków przewidzianych na
ten cel w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej stanowiący integralną część
budżetu Miasta i Gminy na dany rok.
§ 7. Zadanie, na które o dofinansowanie występuje wnioskodawca, musi spełniać warunki określone w przepisach Prawa Budowlanego.
§ 8. O dotację na realizację zadania mogą ubiegać się wnioskodawcy, przy łącznym spełnieniu
poniższych warunków:
1. posiadają prawo do dysponowania nieruchomością,
2. inwestycja spełnia wszystkie wymogi sanitarne
określone odrębnymi przepisami, do realizacji
których wnioskodawcę wezwał organ administracji architektoniczno-budowlanej,
3. nastąpi złożenie do organu nadzoru budowlanego dokumentów wymaganych Prawem budowlanym,
4. organ administracji architektoniczno - budowlanej nie wniesie sprzeciwu w zakresie wykonania robót objętych zgłoszeniem,
5. zostanie złożony wniosek o udzielenie dofinansowania inwestycji .
§ 9. Dofinansowanie wypłacane jest wnioskodawcom spełniającym wszystkie warunki określone
niniejszą uchwałą, wg kolejności składania kompletnych wniosków, do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Miasta Gminy na
dany rok.
§ 10. Maksymalna wysokość dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków może wynieść do 50% udokumentowanych
rachunkami kosztów budowy oczyszczalni, jednak
nie więcej niż 1.000,00 zł,
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§ 11. Zasady udzielania dotacji :
1. Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie składa wniosek wraz z załącznikami w Urzędzie Miasta i Gminy w Trzcielu ,
2. O przyznaniu dofinansowania, wnioskodawca
jest powiadomiony w terminie 14 dni, licząc od
dnia złożenia wszystkich dokumentów, wówczas gdy wniosek nie wymaga uzupełnienia
i spełnia wszystkie warunki, określone niniejszą
uchwałą oraz przepisami Prawa Budowlanego.

z tej czynności protokół, który jest dołączony do
akt sprawy,
5. Kwota dofinansowania wypłacona jest wnioskodawcy w terminie 30 dni, licząc od dnia podpisania protokółu, o którym mowa w ust. 4
§ 12. Burmistrz lub upoważniony przez niego
pracownik Urzędu Miasta i Gminy ma prawo kontroli zadania objętego wnioskiem, na każdym etapie
realizacji.
§ 13. Burmistrz ustali w drodze zarządzenia:

3. Po zakończeniu inwestycji, zatwierdzonej do
dofinansowania , wnioskodawca zobowiązany
jest pisemnie powiadomić Urząd Miasta i Gminy Trzciel o zakończeniu robót i przedłożyć:
a) oryginały faktur określające koszty inwestycji,
b) kopię zawiadomienia o zakończeniu robót poświadczoną przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej,
4. W ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia zakończenia
robót, w terminie uzgodnionym z wnioskodawcą, przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy Trzciel dokonuje oględzin inwestycji sporządzając

Poz. 1444, 1445

1) regulamin korzystania z dotacji,
2) wzór wniosku o dotację,
3) wzór umowy.
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego
Przewodniczący Rady:
Tomasz Janeczek
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UCHWAŁA NR XXX/245/09
RADY MIEJSKIEJ W TRZCIELU
z dnia 27 sierpnia 2009r.
w sprawie: uchwalenia trybu udzielania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na realizację przedsięwzięć polegających na usuwaniu odpadów
powstałych przy likwidacji azbestu z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Trzciel.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 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 214, poz. 1806;
z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167,
poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337; z 2007r. Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458), art. 406 ust. 1 pkt. 6 i art. 408 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska
(tekst jedn. Dz. U. z 2008r., Nr 25, poz. 150, Dz. U.
Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958,
Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223,
poz. 1464) oraz art. 176 ust. 3 ustawy z dnia
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2005r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420,
z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170,
poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249,
poz. 1832, z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587,
Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008r. Nr 180,
poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370,
Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 19, poz. 100.) postanawia się co następuje:

§ 1. Uchwala się tryb udzielania dofinansowania
ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podmiotom niezaliczanym
do sektora finansów publicznych i niedziałającym
w celu osiągnięcia zysku na realizację przedsięwzięć
polegających na usuwaniu odpadów powstałych
przy likwidacji azbestu z obiektów budowlanych
zlokalizowanych na terenie Gminy Trzciel.
§ 2. 1. Dofinansowaniu będą podlegały koszty
wynikające z realizacji przedsięwzięć związanych
z usuwaniem materiałów (wyrobów) i utylizacją
odpadów zawierających azbest powstających przy
wymianie lub likwidacji pokryć dachowych, elewacji
itp. obejmujących:
a) demontaż materiałów zawierających azbest,
b) zabezpieczenie odpadów azbestowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
c) załadunek, transport i utylizację odpadów,
d) oczyszczenie terenu z pyłu azbestowego.
2. Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych lub elewacji.
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3. O dofinansowanie mogą się ubiegać podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych
i niedziałające w celu osiągnięcia zysku będące właścicielami lub mające tytuł prawny do władania nieruchomością na podstawie umowy użyczenia, dzierżawy, najmu lub innej formy korzystania z nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gminy Trzciel
z zastrzeżeniem, że nieruchomość nie jest wykorzystywana na cele działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz. U. z 2007r.,
Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.).

6. Umowa o dofinansowanie podpisywana jest
w terminie do 21 dni od daty rozpatrzenia wniosku.

4. W przypadku obiektu, do którego prawo własności posiada kilka podmiotów, należy dołączyć
zgody wszystkich pozostałych współwłaścicieli na
realizację zadania.

§ 4. 1. Kwota dotacji wyliczana jest na podstawie
przedstawionych przez wnioskodawcę rachunków
lub faktur i stanowi 50% łącznej wartości zadania
jednak nie więcej niż 1 000,00zł niezależnie od liczby
obiektów budowlanych, z których usuwane są przez
wnioskodawcę odpady zawierające azbest.

5. W przypadku posiadania innego tytułu prawnego niż własność, należy dołączyć zgodę właściciela nieruchomości na wykonanie prac.
6. Dofinansowanie na prace określone w § 2
pkt. 1 przyznaje się tylko jeden raz dla danego obiektu.

7. Dofinansowane zadanie musi być zrealizowane w terminie 3 miesięcy od daty podpisania umowy, nie później niż do 15 listopada danego roku,
a ostateczny termin rozliczenia inwestycji musi nastąpić do 15 grudnia danego roku kalendarzowego.
8. W rozliczeniu otrzymanych środków uwzględniane będą tylko faktury VAT lub rachunki wystawione po dacie podpisania umowy o dofinansowanie.

2. Wypłata dotacji następuje w terminie do
21 dni od dokonania kontroli i odbiorze robót będących przedmiotem dotacji w obecności przedstawiciela Urzędu Miasta i Gminy w Trzcielu.

7. Łączna kwota przyznanych dofinansowań nie
może przekroczyć wysokości środków przewidzianych na ten cel w Gminnym Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w danym roku
budżetowym, w którym wniosek o dofinansowanie
został złożony.

3. Uzyskanie dotacji przez wnioskodawcę w jednym roku nie blokuje możliwości składania wniosku
w latach kolejnych.

§ 3. 1. Podmiot ubiegający się o uzyskanie dofinansowania na usuwanie i utylizację materiałów
zawierających azbest składa do Burmistrza Trzciela
pisemny wniosek

§ 5. Burmistrz Trzciela w drodze zarządzenia
ustali:

2. Wnioski o dofinansowanie przyjmowane są
na bieżąco.

4. Dofinansowanie nie przysługuje osobom, które we własnym zakresie zdemontowały pokrycia
dachowe.

1) regulamin udzielania dofinansowania,
2) wzór wniosku o dofinansowanie,
3) wzór umowy o dofinansowanie.

3. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane
do czasu ich uzupełnienia.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.

4. Wnioski, po stwierdzeniu ich kompletności
rozpatrywane będą przez Burmistrza Trzciela w terminie do 21 dni, wg kolejności ich złożenia, aż do
wyczerpania limitów środków przewidzianych na
dany rok kalendarzowy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

5. O wysokości przyznanego dofinansowania
lub odmowie dofinansowania wnioskodawca zostanie powiadomiony pisemnie.
14 45

Przewodniczący Rady
Tomasz Janeczek
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UCHWAŁA NR XXXII/187/09
RADY MIASTA ŻARY
z dnia 3 września 2009r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej w latach 2006 – 2013
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz
art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 4, art. 23
ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu Cywilnego (t. j. Dz. U. z 2005r.
Nr 31, poz. 266 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W § 2 po pkt 3 uchwały Nr XXX/53/05 Rady
Miejskiej w Żarach z dnia 29 września 2005r.
w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej
w latach 2006 – 2013, dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a. Ustalana w danym roku kalendarzowym,
w sposób określony w pkt 3 stawka czynszu nie może przekraczać 120% wartości stawek czynszu obowiązującego w roku poprzedzającym jej ustalenie”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żary.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Dariusz Grochla
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UCHWAŁA NR XXXIII/189/09
RADY MIASTA ŻARY
z dnia 14 września 2009r.
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania
odpadów komunalnych oraz wywozu nieczystości na terenie gminy miejskiej Żary
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst
jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.)
- Rada Miejska w Żarach uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych
przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie:

14 4 7

a)

odbierania
110zł/m3,

odpadów

komunalnych

-

b)

opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych - 32zł/m3.

§ 2. Opłaty, o których mowa w § 1 zawierają podatek VAT i pobiera je podmiot świadczący usługi.
§ 3. W przypadku odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, gdzie były gromadzone w sposób selektywny, kwoty wymienione
w § 1 zmniejsza się o 30%.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żary.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Dariusz Grochla
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UCHWAŁA NR XXVI/184/09
RADY MIASTA I GMINY OŚNO LUBUSKIE
z dnia 15 września 2009r.
w sprawie nadania nazw ulic w mieście Ośno Lubuskie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się,
co następuje:
§ 1. 1. Dla ulicy położonej w Ośnie Lubuskim,
oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 999
i 990, nadaje się nazwę ulicy – Makowa, zgodnie
z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały
2. Dla ulicy położonej w Ośnie Lubuskim, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 996, nadaje
się nazwę ulicy – Kwiatowa, zgodnie z załącznikiem
graficznym do niniejszej uchwały.
3. Dla ulicy położonej w Ośnie Lubuskim, oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 1000 i 995,
nadaje się nazwę ulicy – Lawendowa, zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały.
4. Dla ulicy położonej w Ośnie Lubuskim, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 1002, nadaje

się nazwę ulicy – Słonecznikowa, zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały.
5. Dla ulicy położonej w Ośnie Lubuskim, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 1003, nadaje
się nazwę ulicy – Łubinowa, zgodnie z załącznikiem
graficznym do niniejszej uchwały.
6. Dla ulicy położonej w Ośnie Lubuskim, oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 993, 994
i 988, nadaje się nazwę ulicy – Wrzosowa, zgodnie
z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ośna Lubuskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Teresa Cieślak
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UCHWAŁA NR XXXVI/56/09
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE
z dnia 15 września 2009r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz, 1591 z późn.
zm.) oraz art. 71 ust. 1, art. 81 ust. 1 ustawy z dnia
23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala ,co następuje:
§ 1. 1. Osoba fizyczna, jednostka organizacyjna
posiadająca tytuł prawny do zabytku wynikający
z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowiązanego może ubiegać się
o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy na
dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy tym zabytku.
2. Celem dotacji jest wspieranie i uzupełnianie
działań właścicieli, posiadaczy i zarządców zabytku
dla zapewnienia ochrony i konserwacji wartościowych elementów substancji zabytkowej.
§ 2. 1. Dotacja na wykonanie prac lub robót budowlanych przy jednym i tym samym zabytku wpisanym do rejestru może być udzielona w wysokości
do 50% nakładów na te prace lub roboty.
2. Jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga
złożonych pod względem technologicznym prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, albo gdy sytuacja wymaga niezwłocznego podjęcia prac lub robót budowlanych przy
zabytku, dotacja może być udzielona w wysokości
do 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych
prac lub robót budowlanych.

3) Pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac, które mają być
przedmiotem dotacji.
4) Pozwolenie na budowę, jeżeli prace wymagają
uzyskania takiego pozwolenia.
5) Kosztorys ofertowy prac z uwzględnieniem cen
zakupu materiałów niezbędnych do ich przeprowadzenia.
3. Jeżeli prowadzenie prac wymaga wyłonienia
ich wykonawcy na podstawie przepisów -Prawo
zamówień publicznych, do wniosku dołącza się następujące dokumenty:
1) Zalecenia konserwatorskie, określające zakres
i sposób przeprowadzenia planowanych przy
zabytku prac.
2) Kopie najkorzystniejszej oferty w rozumieniu
przepisów Prawo zamówień publicznych wybranej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zawierającej wyodrębnione
ceny zakupów materiałów niezbędnych do wykonania prac.
4. Wnioski niekompletne, nieprawidłowo wypełnione nie będą rozpatrywane, o czym zawiadamia
się wnioskodawcę.
§ 4. O przyznaniu dotacji oraz jej wysokości decyduje Rada Miejska w drodze uchwały na wniosek
Burmistrza.
§ 5. 1. Warunkiem udzielenia dotacji przez gminę jest zawarcie pisemnej umowy, która powinna
zawierać:

3. W przypadku gdy beneficjent na prace lub roboty budowlane przy zabytku otrzymuje również
inne środki publiczne, kwota dotacji przyznanej
z budżetu gminy wraz z kwotami przyznanych na ten
cel środków publicznych nie może przekroczyć
100% nakładów koniecznych na wykonanie tych
prac lub robót.

1) Zakres planowanych prac i termin ich realizacji.

§ 3. 1. Udzielenie dotacji następuje w oparciu
o kompletny i prawidłowo złożony wniosek według
wzoru stanowiącego załącznik do uchwały.

5) Warunki i sposób zwrotu niewykorzystanej dotacji albo dotacji wykorzystanej niezgodnie
z przeznaczeniem.

2. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

§ 6. 1. Przekazanie całej dotacji następuje
w terminie 30 dni od dnia zakończenia wszystkich
prac, na wykonanie których przyznano dotacje oraz
po przyjęciu i akceptacji rozliczenia.

1) Dokument potwierdzający posiadanie przez
wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku.
2) Decyzja o wpisie obiektu do rejestru zabytków.

2) Wysokość udzielonej dotacji oraz termin i tryb
jej płatności.
3) Tryb kontroli wykonania umowy.
4) Sposób rozliczenia dotacji.

2. Warunkiem przekazania dotacji przez gminę
jest przedłożenie następujących dokumentów:
1) Oryginałów rachunków i faktur.
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2) Wykazu rachunków lub faktur, o których mowa
w pkt l ze wskazaniem wystawcy, daty wystawienia i numeru rachunku lub faktury wraz
z wyszczególnieniem przedmiotu i wysokości
wydatków.
3) Protokołu odbioru robót.
3. Gmina zwraca niezwłocznie dokumenty o których mowa w ust. 2 pkt. 1 i 3 po opatrzeniu klauzulą
„Sfinansowaną ze środków budżetu Gminy Rzepin".

Poz. 1449, 1450

skie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzepina.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Barbara Szostak

§ 7. Uchyla się uchwałę Nr XXXIV/43/09 Rady
Miejskiej w Rzepinie z dnia 24 sierpnia 2009r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restaurator14 49
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UCHWAŁA NR XXXV/411/2009
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE
z dnia 15 września 2009r.
w sprawie opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sulechów
Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.), art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się,
co następuje:
§ 1. Ustala się opłaty w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sulechów za zajęcia świadczone przez przedszkola ponad czas realizacji podstawy programowej, dotyczące zajęć opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych:
1) gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój
psychofizyczny, emocjonalny i społeczny dziecka;
2) zabawy aktywizujące oraz badawczo - rozwijające zainteresowania otaczającym światem;
3) zabawy plastyczne, muzyczne, teatralne, twórcze i inne, rozwijające zdolności dzieci oraz zaspokajające ich potrzebę aktywności i zainteresowania;
4) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój
fizyczny dziecka;
145 0

w wysokości 0,16% minimalnego wynagrodzenia za
pracę, ustalanego zgodnie z ustawą dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.) za każdą
rozpoczętą godzinę.
§ 2. Miesięczna wysokość odpłatności za czas
realizacji świadczeń ustalona zostanie na podstawie
stawki godzinowej opłaty, o której mowa w § 1 oraz
wskazanej przez rodziców lub prawnych opiekunów
dziecka liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu
ponad czas realizacji podstawy programowej.
§ 3. Traci moc uchwała NR XII/136/2007 Rady
Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 października 2007r.
w sprawie opłat za świadczenia w publicznych
przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sulechów (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 123, poz. 1638).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 listopada 2009 roku.
Przewodniczący Rady
Tadeusz Pająk
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UCHWAŁA NR 108/09
ZARZADU POWIATU W MIĘDZYRZECZU
z dnia 16 września 2009r.
w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych
Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym1, art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego2 oraz § 6
uchwały Nr XXXIII/176/2002 Rady Powiatu w Międzyrzeczu z dnia 24 kwietnia 2002r. w sprawie zasad
wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 50, poz. 603)
uchwala się, co następuje:

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i ma zastosowanie poczynając
od miesiąca następującego po tym terminie.
Starosta:
Grzegorz Gabryelski
Wicestarosta:
Remigiusz Lorenz
Członek Zarządu:
Grażyna Filipek

§ 1. Ustala się stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu lub własność osób prawnych należących do Powiatu zgodnie z załącznikiem
do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Zarządu Powiatu Nr 75
z dnia 9 sierpnia 2002r. w sprawie ustalenia stawek
czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 80, poz. 1052 oraz
z 2005r. Nr 28, poz. 634).

Członek Zarządu:
Wacława Kuczyńska
Członek Zarządu:
Dariusz Orzeszko
_______________________________________________
1

Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688
i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102,
poz. 1055, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111
i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 92, poz. 753
2

Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 266, z 2006r. Nr 86, poz. 602, Nr 94,
poz. 657, Nr 167, poz. 1193 i Nr 249, poz. 1833 oraz z 2007r.
Nr 128, poz. 902 i Nr 173, poz. 1218)
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Załącznik
do uchwały Nr 108/09
Zarządu Powiatu w Międzyrzeczu
z dnia 9 września 2009r.

Tabele stawek czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych
I. Mieszkania znajdujące się na terenie Gminy Międzyrzecz
Stan wyposażenia
mieszkań
w instalacje techniczne

Stawka
bazowa

%

zł/m2
/m-c

Czynniki obniżające stawkę bazową

Sprzątanie
przez mieszkańców
powierzchni
wspólnego
użytku
-5%

Strefa usytuowania
budynku
poza granicami miasta
- 10 %

- 10 %

- 10 %

6

7

1
1. Mieszkanie
o współczesnym
standardzie (wc, łazienka, c.o.)1)

2
100

3
4,02

4
3,82

5
3,42

2. Mieszkanie z łazienką i wc bez c.o.2,3)

85

3,42

3,25

2,91

3. Mieszkanie tylko
z wc lub łazienką bez
c.o.2,3)

73

2,93

2,78

2,49

4. Mieszkanie tylko
z wod. - kan.4)

60

2,41

2,29

2,05

Mieszkania Mieszkania Mieszkania ze
z ciemną w suterenie
wspólną
kuchnią
lub na
poddaszu

Łazienką WC
10 %
5%
8

9

Objaśnienia:
1) dotyczy ogrzewania energią cieplną dostarczaną z elektrociepłowni, ciepłowni i kotłowni lokalnych,
w tym etażowych,
2) przez łazienkę rozumie się wydzielone w mieszkaniu pomieszczenie posiadające stałe instalacje wodociągowo - kanalizacyjne, ciepłą wodę dostarczaną centralnie bądź z urządzeń zainstalowanych w lokalu lub
inne umożliwiające podłączenie wanny, brodzika, piecyka kąpielowego (gazowego, elektrycznego, bojlera
itp.),
3) poprzez WC rozumie się doprowadzoną do wydzielonego w lokalu pomieszczenia instalację wodociągowo - kanalizacyjną, umożliwiającą podłączenie muszli sedesowej i spłuczki, dotyczy również WC przydzielonego do lokalu położonego poza lokalem na tej samej lub 1/2 kondygnacji,
4) poprzez urządzenie wodociągowo - kanalizacyjne rozumie się również lokalne urządzenia wodociągowe
(hydrofor) i kanalizacyjne (szambo).
II. Mieszkania znajdujące się na terenie Gminy Skwierzyna
I.

Stawka bazowa czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej - 3,50 złotych.

II.

Czynniki podwyższające stawkę bazową czynszu:
1. centralne ogrzewanie – 5 % w stosunku do stawki bazowej,
2. łazienka – 5 % w stosunku do stawki bazowej,
3. ciepła woda – 5 % w stosunku do stawki bazowej,
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4. gaz przewodowy – 5 % w stosunku do stawki bazowej.
III.

Czynniki zmniejszające stawkę bazową czynszu:
1. ubikacja na zewnątrz budynku – 10 % w stosunku do stawki bazowej,
2. ciemna kuchnia – 5 % w stosunku do stawki bazowej,
3. mieszkanie w suterenie lub na poddaszu – 5 % w stosunku do stawki bazowej,
4. zbiornik bezodpływowy – 15 % w stosunku do stawki bazowej,
5. budynek do rozbiórki – 10 % w stosunku do stawki bazowej,
6. za utrzymanie czystości na klatkach schodowych we własnym zakresie – 7 % w stosunku do stawki
bazowej.
III. Mieszkania znajdujące się na terenie Gminy Przytoczna

Stawka bazowa czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej: 1,88 złotych. Czynniki wpływające na wysokość
czynszu:
Lp. Wyszczególnienie czynników zmieniających
wysokość czynszu
1
1
2
3

2
Położenie lokalu w Rokitnie
Położenie lokalu w budynku – parter, poddasze, adaptowany strych
Wyposażenie lokalu:
- gaz przewodowy
- centralne ogrzewanie
- łazienka
- zbiornik bezodpływowy (szambo)1)
- wc wspólne poza budynkiem
- woda poza budynkiem
- piece kaflowe

Czynniki zwiększające
stawkę bazową

Czynniki zmniejszające
stawkę bazową

3
-

4
10 %

-

5%

-

5%
15 %
10 %
5%

Objaśnienie:
1)
wymagana aktualna umowa na wywóz szamba z zarejestrowanym przewoźnikiem.
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POROZUMIENIE NR PZD/533/09
z dnia 29 września 2009r.

Zawarte w Nowej Soli

e)

pomiędzy Powiatem Nowosolskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:

zrealizowania w latach 2009 - 2010. procesu
inwestycyjnego obejmującego cały zakres
rzeczowy zadania inwestycyjnego,

f)

zapewnienia w budżecie środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego.

1. Małgorzata Lachowicz-Murawska - Starosta Nowosolski
2. Józef Suszyński - Wicestarosta

2. Powiat Nowosolski zobowiązuje się do:
a)

udzielenia w formie dotacji pomocy finansowej Gminie Bytom Odrzański na sfinansowanie kosztów wykonania części zadania
inwestycyjnego, o którym mowa w § 1,
w wysokości 25% wartości remontu drogi
powiatowej i wynikającej z rozstrzygniętych
postępowań przetargowych. W przypadku
zmiany wartości części zadania, wynikającej
z zaakceptowanych przez obie strony powodów, w szczególności z powodu wystąpienia
robót dodatkowych, wysokość dotacji zostanie odpowiednio zmieniona o wysokość uzasadnionego zwiększenia lub zmniejszenia
kosztów,

b)

przekazywania środków pomocy finansowej
na konto Gminy Bytom Odrzański w terminie 14 dni od dnia złożenia przez Gminę Bytom Odrzański wniosku o przekazanie pomocy finansowej wraz z potwierdzoną kopią
faktury wykonawcy za określoną część. robót budowlanych, wynikającą z protokółu
odbioru robót,

c)

zapewnienia w budżecie środków finansowych na udzielenie pomocy finansowej
w wysokości 400.000zł wynikającej z kosztorysu inwestorskiego remontu drogi powiatowej,

d)

udzielenia Gminie Bytom Odrzański prawa
do dysponowania nieruchomościami w celu
wykonania zadania.

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu- Ewy Matyla
a Gminą Bytom Odrzański, w imieniu której działa:
Jacek Sauter - Burmistrz Gminy i Miasta
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Arlety Korol
w sprawie wzajemnej współpracy i współdziałania
oraz udzielenia przez Powiat Nowosolski Gminie Bytom Odrzański pomocy finansowej w formie dotacji
w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Unowocześnienie systemu komunikacji drogowej Gminy
Bytom Odrzański - remont drogi Tarnów Bycki - Bycz
(2009 - 2010)” obejmujący także remont drogi powiatowej Nr 1030F Bycz - Tarnów Bycki”.
§ 1. Strony porozumienia uznają za celową wzajemną współpracę i współdziałanie w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Unowocześnienie systemu komunikacji drogowej Gminy Bytom
Odrzański - remont drogi Tarnów Bycki - Bycz
(2009 - 2010)” obejmujący także remont drogi powiatowej Nr 1030F Bycz - Tarnów Bycki”.
§ 2. W celu realizacji zadania inwestycyjnego
określonego w § 1, strony zgodnie ustalają następujące, zasady postępowania:
1. Gmina Bytom Odrzański zobowiązuje się do:
a)

b)

c)

d)

opracowania dokumentacji projektowej oraz
uzyskania wszystkich niezbędnych i wymaganych pozwoleń oraz zezwoleń umożliwiających wykonanie zadania inwestycyjnego
określonego w § 1,
opracowania i złożenia w 2009r. w wymaganym terminie wniosku o dofinansowanie
zadania w ramach Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011
w zakresie zgodnym z jego warunkami
przekazania Powiatowi Nowosolskiemu do
zaakceptowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędnych w postępowaniach przetargowych,
przeprowadzenia postępowań przetargowych i wybrania wykonawców zadania inwestycyjnego,

3. Strony porozumienia zobowiązują się do
współpracy w celu jak najlepszego zrealizowania
przedmiotu porozumienia.
§ 3. 1. Każda zmiana warunków porozumienia
wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nie unormowanych w porozumieniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o finansach publicznych.
§4. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
§ 5. Mogące wyniknąć ze stosunku objętego niniejszym porozumieniem spory, strony poddadzą
pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby
Gminy Bytom Odrzański.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 108

– 5636 –

§ 6. Niniejsze porozumienie sporządzono
w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla każdej ze stron.

Poz. 1452, 1453

§ 7. Niniejsze porozumienie zostanie skierowane
do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
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POROZUMIENIE NR PZD/536/09
z dnia 29 września 2009r.
Zawarte w Nowej Soli
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 19 ust. 4
ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zmianami), uchwały Rady Miejskiej w Nowej Soli
Nr L/298/09 z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie przejęcia od Powiatu Nowosolskiego zadania zarządzania publiczną drogą powiatową oraz uchwały Rady
Powiatu Nowosolskiego Nr XXXV/182/09 z dnia
28 sierpnia 2009r. w sprawie przekazania Gminie
Bytom Odrzański spraw związanych z zarządzaniem
drogą powiatową

o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2007r. Nr 19,
poz. 115 ze zmianami).

Powiat Nowosolski reprezentowany przez Zarząd
Powiatu, w imieniu, którego działają:

2. Właściwe organy gminy w celu realizacji zadań
będą
podejmowały
odpowiednie
czynności,
tj. uchwały, decyzje administracyjne, umowy, postanowienia, czynności egzekucyjne itd.

Małgorzata Lachowicz - Murawska - Starosta Nowosolski
Józef Suszyński - Wicestarosta
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Ewy Matyla
oraz
Gmina Bytom Odrzański, w imieniu której działa:
Jacek Sauter - Burmistrz Gminy i Miasta
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Arlety Korol
zawierają porozumienie następującej treści:
§ 1. Zarząd Powiatu Nowosolskiego, działając jako zarządca dróg powiatowych Powiatu Nowosolskiego, przekazuje, a Burmistrz Gminy Bytom
Odrzański działając jako zarządca dróg gminnych
Gminy Bytom Odrzański, przejmuje prowadzenie
zadania zarządzania drogą powiatową Powiatu
Nowosolskiego relacji Tarnów Bycki - Bycz, numer
drogi 1030F w zakresie szczegółowo określonym
w § 2 porozumienia.
§ 2. Gmina Bytom Odrzański przyjmuje do realizacji i finansowania zadanie określone w § 1 w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 marca 1985r.
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§ 3. Powiat Nowosolski upoważnia Gminę Bytom Odrzański jako zarządzającą drogą powiatową
Powiatu Nowosolskiego - relacji Tarnów Bycki Bycz, numer drogi 1030 F do złożenia wniosku
o dofinansowanie przebudowy ww. drogi w ramach
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011.
§ 4. 1. Zadania przekazane niniejszym porozumieniem Gmina Bytom Odrzański będzie wykonywała za pośrednictwem właściwych organów
w formach przewidzianych prawem.

§ 5. Powiat Nowosolski zastrzega sobie prawo
nadzorowania, kontrolowania i dokonywania oceny
prowadzenia zadań wynikających z niniejszego porozumienia według kryteriów legalności, celowości
i gospodarności.
§ 6. Gmina Bytom Odrzański z tytułu realizacji
zadań objętych porozumieniem ponosi odpowiedzialność wobec Powiatu Nowosolskiego i osób
trzecich.
§ 7. Każdej ze stron porozumienia przysługuje
prawo rozwiązania niniejszego porozumienia z zachowaniem 6 miesięcznego okresu wypowiedzenia.
Okres wypowiedzenia upływa z ostatnim dniem
miesiąca kalendarzowego.
§ 8. Zmiany niniejszego porozumienia wymagają
formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 9. Porozumienie sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.
§ 10. Porozumienie wchodzi w życie z dniem
podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 108

– 5637 –

Poz. 1454

1454
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POROZUMIENIE NR PZD/537/09
z dnia 29 września 2009r.
Zawarte w Nowej Soli
pomiędzy Powiatem Nowosolskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:

f)

zapewnienia w budżecie środków finansowych na realizację robót budowlanych.

2. Powiat Nowosolski zobowiązuje się do:
a)

w sprawie wzajemnej współpracy i współdziałania
oraz udzielenia przez Powiat Nowosolski Gminie
Nowa Sól pomocy finansowej w formie dotacji
w celu realizacji zadania pn.: „Unowocześnienie systemu komunikacji drogowej na terenie Gminy Nowa
Sól - remont chodnika w pasie drogi powiatowej
Nr 1025F w Chełmku oraz remont drogi gminnej
Nr 003702F relacji Chełmek - Lubięcin”.

udzielenia w formie dotacji pomocy finansowej Gminie Nowa Sól na sfinansowanie
kosztów wykonania części robót budowlanych, o którym mowa w § 1, w wysokości
50% wartości remontu chodnika w pasie
drogi powiatowej Nr 1025 w miejscowości
Chełmek i wynikającej z rozstrzygniętych
postępowań przetargowych. W przypadku
zmiany wartości części zadania, wynikającej
z zaakceptowanych przez obie strony powodów, w' szczególności z powodu wystąpienia robót dodatkowych, wysokość dotacji
zostanie odpowiednio zmieniona o wysokość uzasadnionego zwiększenia lub zmniejszenia kosztów,

b)

§ 1. Strony porozumienia uznają za celową wzajemną współpracę i współdziałanie w zakresie realizacji zadania pn.: „Unowocześnienie systemu komunikacji drogowej na terenie Gminy Nowa Sól - remont chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 1025F
w Chełmku oraz remont drogi gminnej Nr 003702F
relacji Chełmek - Lubięcin”.

przekazywania środków pomocy finansowej
na konto Gminy Nowa Sól w terminie 14 dni
od dnia złożenia przez Gminę Nowa Sól
wniosku o przekazanie pomocy finansowej
wraz z potwierdzoną kopią faktury wykonawcy za określoną część robót budowlanych, wynikającą z protokółu odbioru robót,

c)

§ 2. W celu realizacji robót budowlanych określonych w § 1, strony zgodnie ustalają następujące
zasady postępowania:

zapewnienia w budżecie środków na udzielenie pomocy finansowej w wysokości
70.000,00zł stanowiącej 50% kosztów remontu chodnika wyliczonych w kosztorysie
inwestorskim,

d)

udzielenia Gminie Nowa Sól prawa do dysponowania nieruchomościami w celu wykonania zadania.

1. Małgorzata Lachowicz - Murawska - Starosta Nowosolski
2. Józef Suszyński - Wicestarosta
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Ewy Matyla
a Gminą Nowa Sól, w imieniu której działa:
Jarosław Dykiel - Wójt Gminy Nowa Sól
przy kontrasygnacie Ewy Sachaj - Skarbnika Gminy

1. Gmina Nowa Sól zobowiązuje się do:
a)

b)

c)

opracowania niezbędnej dokumentacji oraz
uzyskania wszystkich niezbędnych i wymaganych zezwoleń umożliwiających wykonanie robót budowlanych określonego w § 1,
opracowania i złożenia w 2009r. w wymaganym terminie wniosku o dofinansowanie
zadania w ramach Narodowego programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011
w zakresie zgodnym z jego warunkami,
przekazania Powiatowi Nowosolskiemu do
zaakceptowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędnych w postępowaniach przetargowych,

d)

przeprowadzenia postępowań przetargowych i wybrania wykonawców robót budowlanych,

e)

zrealizowania w latach 2009 - 2010 procesu
budowlanego obejmującego cały zakres rzeczowy zadania,

3. Strony porozumienia zobowiązują się do współpracy w celu jak najlepszego zrealizowania przedmiotu porozumienia.
§ 3. 1. Każda zmiana warunków porozumienia
wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nie unormowanych w porozumieniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o finansach publicznych.
§ 4. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
§ 5. Mogące wyniknąć ze stosunku objętego niniejszym porozumieniem spory, strony poddadzą
pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla siedziby
Gminy Nowa Sól.
§ 6. Niniejsze porozumienie sporządzono
w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla każdej ze stron.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 108

– 5638 –

§ 7. Niniejsze porozumienie zostanie skierowane
do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Woje-

Poz. 1454, 1455

wództwa Lubuskiego.
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POROZUMIENIE NR PZD/538/09
z dnia 29 września 2009r.

Zawarte w Nowej Soli
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 19 ust. 4
ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zmianami), uchwały Rady Miejskiej w Nowej Soli
Nr L/298/09 z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie przejęcia od Powiatu Nowosolskiego zadania zarządzania
publiczną drogą powiatową oraz uchwały Rady
Powiatu Nowosolskiego Nr XXXV/182/09 z dnia
28 sierpnia 2009r. w sprawie przekazania Gminie
Nowa Sól spraw związanych z zarządzaniem drogą
powiatową.
Powiat Nowosolski reprezentowanym przez Zarząd
Powiatu, w imieniu, którego działają:
1. Małgorzata Lachowicz - Murawska - Starosta Nowosolski
2. Józef Suszyński - Wicestarosta
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Ewy Matyla
oraz Gmina Nowa Sól, w imieniu której działa:
Jarosław Dykiel - Wójt Gminy Nowa Sól
przy kontrasygnacie Ewy Sachaj - Skarbnika Gminy
zawierają porozumienie następującej treści:
§ 1. Zarząd Powiatu Nowosolskiego, działając jako zarządca dróg powiatowych Powiatu Nowosolskiego, przekazuje, a Wójt Gminy Nowa Sól działając jako zarządca dróg gminnych Gminy Nowa Sól,
przejmuje prowadzenie zadania zarządzania drogą
powiatową Powiatu Nowosolskiego w miejscowości
Chełmek, numer drogi 1025F w zakresie szczegółowo określonym w § 2 porozumienia.
§ 2. Gmina Nowa Sól przyjmuje do realizacji i finansowania zadanie określone w § 1 w zakresie
wynikającym z ustawy z dnia 21 marca 1985r. o dro145 5

gach publicznych (t. j. Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115
ze zmianami).
§ 3. Powiat Nowosolski upoważnia Gminę Nowa
Sól, jako zarządzającą drogą powiatową Powiatu
Nowosolskiego - w miejscowości Chełmek, numer
drogi 1025F do złożenia wniosku o dofinansowanie
przebudowy ww. drogi w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011.
§ 4. 1. Zadania przekazane niniejszym porozumieniem Gmina Nowa Sól będzie wykonywała za
pośrednictwem właściwych organów w formach
przewidzianych prawem.
2. Właściwe organy gminy w celu realizacji zadań
będą
podejmowały
odpowiednie
czynności,
tj. uchwały, decyzje administracyjne, umowy, postanowienia, czynności egzekucyjne itd.
§ 5. Powiat Nowosolski zastrzega sobie prawo
nadzorowania, kontrolowania i dokonywania oceny
prowadzenia zadań wynikających z niniejszego porozumienia wg kryteriów legalności, celowości
i gospodarności.
§ 6. Gmina Nowa Sól z tytułu realizacji zadań objętych porozumieniem ponosi odpowiedzialność
wobec Powiatu Nowosolskiego i osób trzecich.
§ 7. Każdej ze stron porozumienia przysługuje
prawo rozwiązania niniejszego porozumienia z zachowaniem 6 miesięcznego okresu wypowiedzenia.
Okres wypowiedzenia upływa z ostatnim dniem
miesiąca kalendarzowego.
§ 8. Zmiany niniejszego porozumienia wymagają
formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 9. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze
stron.
§ 10. Porozumienie wchodzi w życie z dniem
podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 108

– 5639 –

Poz. 1456

1456
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UCHWAŁA NR PZD/539/09
z dnia 29 września 2009r.
Zawarte w Nowej Soli
pomiędzy Powiatem Nowosolskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:
1. Małgorzata Lachowicz - Murawska - Starosta Nowosolski

f)

2. Powiat Nowosolski zobowiązuje się do:
a)

udzielenia w formie dotacji pomocy finansowej Gminie Nowe Miasteczko na sfinansowanie kosztów wykonania części zadania
inwestycyjnego, o którym mowa w § 1,
w wysokości 50% przebudowy ciągów komunikacyjnych (drogi, parkingi, ciągi piesze)
w obrębie działki Nr 130/3 w Nowym Miasteczku wynikającej z rozstrzygniętych postępowań przetargowych. W przypadku zmiany
wartości części zadania, wynikającej z zaakceptowanych przez obie strony powodów,
w szczególności z powodu wystąpienia robót dodatkowych, wysokość dotacji zostanie
odpowiednio zmieniona o wysokość uzasadnionego zwiększenia lub zmniejszenia
kosztów,

b)

przekazywania środków pomocy finansowej.
na konto Gminy Nowe Miasteczko w terminie 14 dni od dnia złożenia przez Gminę
Nowa Nowe Miasteczko wniosku o przekazanie pomocy finansowej wraz z potwierdzoną kopią faktury wykonawcy za określoną część robót budowlanych, wynikającą
z protokółu odbioru robót,

c)

zapewnienia w budżecie środków finansowych na udzielenie pomocy finansowej
w wysokości 264.000zł stanowiącej 50%
kosztów wynikających z kosztorysu inwestorskiego przebudowy ciągów komunikacyjnych w obrębie działki Nr 130/3,

d)

udzielenia Gminie Nowe Miasteczko prawa
do dysponowania nieruchomościami w celu
wykonania zadania.

2. Józef Suszyński - Wicestarosta
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Ewy Matyla
a Gminą Nowe Miasteczko, w imieniu której działa:
Wiesław Szkondziak - Burmistrz Gminy i Miasta
Nowe Miasteczko,
przy kontrasygnacie Weroniki Dolszewskiej - Skarbnika Gminy i Miasta Nowe Miasteczko
w sprawie wzajemnej współpracy i współdziałania
oraz udzielenia przez Powiat Nowosolski Gminie
Nowe Miasteczko pomocy finansowej w formie dotacji w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn.:
„Przebudowa ulicy Poniatowskiego wraz z sięgaczami w Nowym Miasteczku”.
§ 1. Strony porozumienia uznają za celową wzajemną współpracę i współdziałanie w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa ulicy
Poniatowskiego wraz z sięgaczami w Nowym Miasteczku” obejmującego przebudowę ulic, budowę
chodników, parkingów oraz ścieżek rowerowych wraz
z ich odwodnieniem.
§ 2. W celu realizacji zadania inwestycyjnego
określonego w § 1, strony zgodnie ustalają następujące zasady postępowania:
1. Gmina Nowe Miasteczko zobowiązuje się do:
a)

b)

c)

opracowania dokumentacji projektowej oraz
uzyskania wszystkich niezbędnych i wymaganych pozwoleń oraz zezwoleń umożliwiających wykonanie zadania inwestycyjnego
określonego w § 1,
opracowania i złożenia w 2009r. w wymaganym terminie wniosku o dofinansowanie
zadania w ramach Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011
w zakresie zgodnym z jego warunkami,
przekazania Powiatowi Nowosolskiemu do
zaakceptowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędnych w postępowaniach przetargowych,

d)

przeprowadzenia postępowań przetargowych i wybrania wykonawców zadania inwestycyjnego,

e)

zrealizowania w latach 2009 - 2010. procesu
inwestycyjnego obejmującego cały zakres
rzeczowy zadania inwestycyjnego,

zapewnienia w budżecie środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego.

3. Strony porozumienia zobowiązują się do
współpracy w celu jak najlepszego zrealizowania
przedmiotu porozumienia.
§ 3. 1. Każda zmiana warunków porozumienia
wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nie unormowanych w porozumieniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz ustawy o finansach publicznych.
§ 4. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
§ 5. Mogące wyniknąć ze stosunku objętego niniejszym porozumieniem spory, strony poddadzą
pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby
Gminy Nowe Miasteczko.
§ 6. Niniejsze porozumienie sporządzono
w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egzem-

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 108

– 5640 –

plarze dla każdej ze stron.
§ 7. Niniejsze porozumienie zostanie skierowane

Poz. 1456, 1457

do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
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POROZUMIENIE NR PZD/544/09
z dnia 29 września 2009r.

Zawarte w Nowej Soli
pomiędzy Powiatem Nowosolskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:
1. Małgorzata Lachowicz-Murawska - Starosta Nowosolski

b)

opracowania i złożenia w 2009r. w wymaganym terminie wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011
w zakresie zgodnym z jego warunkami,

c)

przeprowadzenia postępowań przetargowych i wybrania wykonawców zadania inwestycyjnego,

d)

zrealizowania w latach 2009 - 2010 procesu
inwestycyjnego obejmującego cały zakres
rzeczowy zadania inwestycyjnego,

e)

zapewnienia w budżecie środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego.

2. Józef Suszyński - Wicestarosta
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Ewy Matyla
a Zarządem Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze,
w imieniu której działa:
Helena Włodarczyk - Dyrektor
w sprawie wzajemnej współpracy i współdziałania
oraz udzielenia przez Zarząd Dróg Wojewódzkich
wsparcia w celu realizacji zadania inwestycyjnego
pn.: „Remont drogi powiatowej Nr 1052F Lubieszów
- Studzieniec”.
§ 1. Z uwagi na znaczenie drogi powiatowej
Nr 1052F Lubieszów - Studzieniec jako drogi alternatywnej na wypadek zamknięcia drogi wojewódzkiej
Nr 283 strony porozumienia uznają za celową realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej
Nr 1052F Lubieszów - Studzieniec”, który obejmuje
wykonanie remontu drogi powiatowej łączącej drogę wojewódzką z drogą krajową S3.
§ 2. W celu realizacji zadania inwestycyjnego
określonego w § 1, strony zgodnie ustalają następujące zasady postępowania:
1. Powiat Nowosolski zobowiązuje się do:
a)
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opracowania dokumentacji projektowej oraz
uzyskania wszystkich niezbędnych i wymaganych pozwoleń oraz zezwoleń umożliwiających wykonanie zadania inwestycyjnego
określonego w § 1,

2. Zarząd Dróg Wojewódzkich zobowiązuje się do:
a)

współdziałania i współpracy w celu jak najlepszego zrealizowania przedmiotu porozumienia,

b)

udzielenia pomocy w zakresie organizacji
ruchu na czas budowy,

c)

udzielenia prawa do dysponowania nieruchomościami w celu wykonania zadania.

§ 3. 1. Każda zmiana warunków porozumienia
wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nie unormowanych w porozumieniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o finansach publicznych.
§ 4. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
§ 5. Niniejsze porozumienie sporządzono
w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 108

– 5641 –

Poz. 1458, 1459

1458
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POROZUMIENIE NR PZD/545/09
z dnia 29 września 2009r.
Zawarte w Nowej Soli
pomiędzy Powiatem Nowosolskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:
1. Małgorzata Lachowicz - Murawska - Starosta Nowosolski

b)

opracowania i złożenia w 2009r. w wymaganym terminie wniosku o dofinansowanie
zadania w ramach Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011
w zakresie zgodnym z jego warunkami,

c)

przeprowadzenia postępowań przetargowych i wybrania wykonawców zadania inwestycyjnego,

d)

zrealizowania w latach 2009 - 2010 procesu
inwestycyjnego obejmującego cały zakres
rzeczowy zadania inwestycyjnego,

e)

zapewnienia w budżecie środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego.

2. Józef Suszyński - Wicestarosta
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Ewy Matyla
a Zarządem Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
w imieniu której działa:
Helena Włodarczyk - Dyrektor
w sprawie wzajemnej współpracy i współdziałania
oraz udzielenia przez Zarząd Dróg Wojewódzkich
wsparcia w celu realizacji zadania inwestycyjnego
pn.: „Przebudowa ulic dzielnicy Zatorze II w Nowej
Soli Etap I i Etap II”.
§ 1. Z uwagi na znaczenie ulic dzielnicy Zatorze II
w Nowej Soli jako ulic alternatywnych na wypadek
zamknięcia drogi wojewódzkiej Nr 315 strony porozumienia uznają za celową realizację zadania pn.
„Przebudowa ulic dzielnicy Zatorze II w Nowej Soli
Etap I i Etap II”, który obejmuje przebudowę ulic
łączących drogę wojewódzką 315 z drogą krajową
S3.
§ 2. W celu realizacji zadania inwestycyjnego
określonego w § 1, strony zgodnie ustalają następujące zasady postępowania:

d)

współdziałania i współpracy w celu jak najlepszego zrealizowania przedmiotu porozumienia,

e)

udzielenia pomocy w zakresie organizacji
ruchu na czas budowy,

f)

udzielenia prawa do dysponowania nieruchomościami w celu wykonania zadania.

§ 3. 1. Każda zmiana warunków porozumienia
wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nie unormowanych w porozumieniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o finansach publicznych.
§ 4. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

1. Powiat Nowosolski zobowiązuje się do:
a)

2. Zarząd Dróg Wojewódzkich zobowiązuje się do:

opracowania dokumentacji projektowej oraz
uzyskania wszystkich niezbędnych i wymaganych pozwoleń oraz zezwoleń umożliwiających wykonanie zadania inwestycyjnego
określonego w § 1,

§ 5. Niniejsze porozumienie sporządzono
w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.
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POROZUMIENIE NR PZD/548/09
z dnia 30 września 2009r.
Zawarte w Nowej Soli
pomiędzy Powiatem Nowosolskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:
1. Małgorzata Lachowicz-Murawska - Starosta Nowosolski
2. Józef Suszyński - Wicestarosta

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Ewy Matyla
a Gminą Kożuchów, w imieniu której działa:
Andrzej Ogrodnik - Burmistrz Kożuchowa
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Jolanty Piotrowskiej
w sprawie wzajemnej współpracy i współdziałania
oraz udzielenia przez Gminę w Kożuchowie pomocy

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 108

– 5642 –

finansowej w formie dotacji w celu realizacji zadania
inwestycyjnego pn.: „Remont drogi powiatowej
Nr 1052F Lubieszów - Studzieniec”.
§ 1. Z uwagi na znaczenie drogi powiatowej
Nr 1052F Lubieszów - Studzieniec strony porozumienia uznają za celową wzajemną współpracę i współdziałanie w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego
pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1052F Lubieszów
- Studzieniec”, który obejmuje wykonanie remontu
drogi powiatowej łączącej drogę wojewódzką z drogą krajową S3.
§ 2. W celu realizacji zadania inwestycyjnego
określonego w § 1, strony zgodnie ustalają następujące zasady postępowania:
1. Powiat Nowosolski zobowiązuje się do:
a)

b)

opracowania dokumentacji projektowej oraz
uzyskania wszystkich niezbędnych i wymaganych pozwoleń oraz zezwoleń umożliwiających wykonanie zadania inwestycyjnego
określonego w § 1,
opracowania i złożenia w 2009r. w wymaganym terminie wniosku o dofinansowanie
zadania w ramach Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011
w zakresie zgodnym z jego warunkami,

Poz. 1459
a)

udzielenia w formie dotacji pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu na sfinansowanie kosztów wykonania zadania inwestycyjnego, o którym mowa w § 1, w wysokości 150 000,00 PLN,

b)

przekazywania środków pomocy finansowej
na konto Powiat Nowosolskiego w terminie
14 dni od dnia złożenia przez Powiat Nowosolski wniosku o przekazanie pomocy finansowej wraz z potwierdzoną kopią faktury
wykonawcy za określoną część robót budowlanych, wynikającą z protokółu odbioru
robót,

c)

zapewnienia w budżecie środków finansowych na udzielenie pomocy finansowej
w wysokości 150 000,00 PLN,

§ 3. 1. Każda zmiana warunków porozumienia
wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nie unormowanych w porozumieniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o finansach publicznych.
§ 4. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

c)

przeprowadzenia postępowań przetargowych i wybrania wykonawców zadania inwestycyjnego,

§ 5. Mogące wyniknąć ze stosunku objętego niniejszym porozumieniem spory, strony poddadzą
pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby
Powiatu Nowosolskiego.

d)

zrealizowania w latach 2009 - 2010 procesu
inwestycyjnego obejmującego cały zakres
rzeczowy zadania inwestycyjnego,

§ 6. Niniejsze porozumienie sporządzono
w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla każdej ze stron.

e)

zapewnienia w budżecie środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego.

§ 7. Niniejsze porozumienie zostanie skierowane
do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

2. Gmina Kożuchów zobowiązuje się do:
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych, w miarę posiadanych rezerw, można nabywać: - na podstawie nadesłanego zamówienia: w Zakładzie Obsługi
Administracji Lubuskiego Urzędu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. (0-95) 7111-210 - w punkcie sprzedaży Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul Jagiellończyka 8, codziennie w godz. 730 - 1530, Dzienniki Urzędowe wraz ze skorowidzami
wyłożone są do powszechnego wglądu redakcji Dziennika Urzędowego, w bibliotece Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. oraz Delegaturze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze – codziennie w godzinach pracy urzędu.
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