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UCHWAŁA NR XLIX/380/10
RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU
z dnia 28 kwietnia 2010r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części północnej
działki o Nr ewid. 640/1 i działki o Nr ewid. 565, położonych w obrębie Górzyn, gm. Lubsko
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: Dz. U.
z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U.
z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U.
z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U.
z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U.
z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U.
z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz.1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,
poz. 1241, Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146)
oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm. Dz. U. z 2004r.,
Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, Dz. U. z 2005r.
Nr 113, poz. 954 Nr 130, poz. 1087, Dz. U. z 2006r.
Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, Dz. U. z 2007r.
Nr 127, poz. 880, Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227,
Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, Dz. U. z 2010r.
Nr 24, poz. 124) zgodnie z uchwałą Nr XVI/122/08
Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 25 lutego 2008r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części północnej działki o Nr ewid. 640/1
i działki o Nr ewid. 565, położonych w obrębie Górzyn, gm. Lubsko, oraz uchwałą Nr XLIX/378/10 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 28 kwietnia 2010r.
w sprawie stwierdzenia zgodności ustaleń projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części północnej działki o numerze
ewid. 640/1 i działki o numerze ewidencyjnym 565,
położonych w obrębie Górzyn, gmina Lubsko,
z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta
Lubsko, uchwala się co następuje:
DZIAŁ I
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu części północnej
działki o Nr ewid. 640/1 i działki o Nr ewid. 565, położonych w obrębie Górzyn, gm. Lubsko.
2. Plan obejmuje teren o powierzchni wynoszącej około 23ha, w granicach wskazanych w załączniku graficznym do niniejszej uchwały, ograniczonego:
od strony północno – zachodniej – teren
pasa drogowego drogi publicznej łączącej
Górzyn z Raszynem;

od strony południowo – wschodniej – terenami przeznaczonymi pod funkcję przemysłową;
od strony północno – wschodniej – projektowaną drogą gminną;
od strony południowo – zachodniej – terenami rolnymi i leśnymi;
3. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju terenu objętego planem, w zgodzie z uwarunkowaniami
naturalnymi i kulturowymi, z uwzględnieniem
ochrony interesów publicznych przy minimalizacji
konfliktów i optymalizacji działań.
§ 2. Integralnymi częściami niniejszej uchwały
są:
1) rysunek zmiany planu będący załącznikiem graficznym w skali 1 : 1000 wraz z wyrysem ze
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – załącznik Nr 1;
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag
złożonych do projektu planu – załącznik Nr 2;
3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, należących
do zadań własnych Gminy oraz zasadach ich finansowania – załącznik Nr 3.
§ 3. Ilekroć w ustaleniach niniejszej uchwały
mowa jest o:
1) zmianie planu – należy przez to rozumieć zmianę miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, o którym mowa w ust. 1
2) rysunku zmiany planu – należy przez to rozumieć graficzny zapis zmiany planu przedstawiony na mapie sytuacyjno – wysokościowej
do celów planistycznych w skali 1 : 1000, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały;
3) terenie – należy przez to rozumieć obszar
w granicach planu, ograniczony liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem literowym
sposobu użytkowania i cyfrowym numerem
porządkowym;
4) uciążliwości – należy przez to rozumieć przekroczenie standardów jakości środowiska,
w tym zjawiska lub stany utrudniające życie,
albo dokuczliwe dla ludzi i otaczającego terenu,
a w szczególności: hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenie odpadami,
przekraczające wielkości normowe;
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5) ładzie przestrzennym – należy przez to rozumieć ukształtowanie przestrzeni tworzącej harmonijną całość oraz uwzględniające w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalno – użytkowe,
kompozycyjne, estetyczne, społeczno – gospodarcze, środowiskowe i kulturowe;
6) przemyśle – należy przez to rozumieć działalność produkcyjną wytwarzającą bezpośrednio
dobra materialne;
7) składach – należy przez to rozumieć działalność
polegającą na magazynowaniu wszelkich dóbr
materialnych, w tym hurtownie;
8) budownictwie – należy przez to rozumieć działalność produkcyjną, wytwarzającą bezpośrednio dobra materialne z zakresu realizacji budynków i obiektów budowlanych oraz ich elementów;
9) przestrzeni publicznej – należy przez to rozumieć ogólnodostępne obszary o dominującej
funkcji komunikacji kołowej i pieszej, takie jak:
ulice, chodniki, place;
10) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć aktualne w momencie realizacji niniejszej
uchwały przepisy ustaw, aktów wykonawczych,
norm branżowych oraz ograniczeń wynikających z prawomocnych decyzji administracyjnych;
11) pojęcia użyte w niniejszej uchwale, a nie zdefiniowane w niniejszym paragrafie należy rozumieć zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami.
DZIAŁ II
Ustalenia planu

Poz. 1366

3) linie rozgraniczające tereny o tym samym sposobie użytkowania postulowane;
4) nieprzekraczalne linie zabudowy, tj. linie ograniczające obszar, na którym dopuszcza się realizację obiektów kubaturowych;
5) symbole numerowane kolejnym ciągiem cyfr
lub bez numeracji określające przeznaczenie terenów.
3. Ustala się zagospodarowanie działek, zgodnie
z funkcją użytkowania terenu, według potrzeb użytkowników, lecz w ramach obowiązujących przepisów szczególnych.
Rozdział II
Zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego
§ 5. 1. Ustalenia niniejszego paragrafu odnoszą
się do wszelkich działań budowlanych, jak również
instalowania nośników reklamowych oraz elementów małej architektury.
2. Rozwiązania architektoniczne budynków projektowanych powinny uwzględniać następujące
elementy:
1) wprowadzenie zabudowy w ściśle wyznaczonych ramach przypisanych dla każdego terenu;
2) zachowanie linii zabudowy i gabarytów budynków, wielkości powierzchni zabudowy, wysokości budynków i ogrodzeń, zgodnie z zasadami kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu.
Rozdział III
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego

Rozdział I

§ 6. Na terenie objętym zmianą planu nie występują obiekty przyrodnicze objęte ochroną prawną.

Przeznaczenie terenów i zasady ich
zagospodarowania

1) zakazuje się odprowadzania ścieków do gruntu;

§ 4. 1. Ustala się następujące funkcje użytkowania terenów:
1) PSP– tereny przemysłu, składów i budownictwa;
2) E– tereny stacji transformatorowych;
3) 1 KD– teren drogi publicznej zbiorczej;
4) KDW– teren drogi wewnętrznej;
5) IT– teren infrastruktury technicznej;
6) 2 KD– teren poszerzenia pasa drogowego;
7) Ls– teren leśny.
2. Przyjmuje się, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do
niniejszej uchwały, za obowiązujące ustalenia zmiany planu następujące oznaczenia graficzne:
1) granica opracowania;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie
użytkowania, ściśle określone;

2) nakazuje się stosowanie urządzeń zabezpieczających przed zanieczyszczeniem gleby przez
produkty ropopochodne i inne szkodliwe substancje;
3) nakazuje się ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem poprzez zastosowanie odpowiednich urządzeń w procesach
technologicznych i grzewczych;
4) nakazuje się stosowanie w procesach technologicznych nowoczesnych proekologicznych
technologii;
5) w zakresie ochrony przed hałasem obowiązuje
tworzenie pasów zieleni izolacyjnej wzdłuż tras
komunikacyjnych i wzdłuż obiektów produkcyjnych;
6) uciążliwości wynikające z prowadzonej działalności produkcyjnej nie mogą wykraczać poza
granice terenów na ten cel przeznaczonych;
7) działalność przemysłowa musi spełniać wymagania przepisów szczególnych w zakresie go-

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 94

– 6394 –

spodarki wodno – ściekowej, gospodarki odpadami, ochrony przed hałasem i wibracjami oraz
ochrony atmosfery.
Rozdział IV
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków
§ 7. 1. Na obszarze objętym zmianą planu nie
występują zlokalizowane zabytki nieruchome.
2. Zobowiązuje się osoby prowadzące roboty
budowlane i ziemne, w przypadku prowadzenia prac
i ujawnienia przedmiotu, który posiada lub domniema się, że przedmiot ma cechy zabytku, do:
1) wstrzymania wszelkich robót ziemnych mogących uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot;
2) zabezpieczyć przy użyciu dostępnych środków
ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;
3) niezwłocznie zawiadomić o tym Lubuskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze lub Burmistrza Lubska;
Rozdział V
Zasady kształtowanie przestrzeni publicznej
§ 8. 1. Na obszarze objętym zmianą planu przestrzenie publiczne stanowią:
1) drogi oznaczone na rysunku planu symbolami
KD i KDW.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się realizację:
1) chodników;
2) ścieżek rowerowych;
3) obiektów małej architektury;
4) nośników reklamowych;
5) obiektów usługowo – handlowych o wielkości
do 20m2powierzchni zabudowy;
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c) selektywne gromadzenie odpadów w wyodrębnionych miejscach z łatwym dostępem
komunikacyjnym;
d) lokalizowanie na działce miejsc postojowych
dla pojazdów samochodowych i rowerowych
zatrudnionych pracowników;

2) zakazuje się:
a) wielkości powierzchni zabudowanej powyżej
40% obszaru działki;
b) wprowadzenia na teren działalności powodującej uciążliwości dla działek i terenów sąsiednich, bądź szkodliwości dla środowiska
naturalnego;
3) dopuszcza się:
a) wysokość nowo projektowanej zabudowy do
3 kondygnacji, przy czym wysokość budynku
licząc od dolnej krawędzi gzymsu do średniego poziomu terenu nie może przekraczać
12m;
b) lokalizację obiektów towarzyszących budynkom podstawowym, pod warunkiem zachowania ustaleń przypisanych dla danego terenu;
c) lokalizację wyższych budynków i budowli niż
12m, tylko w przypadkach określonych wymogami technologicznymi;
d) lokalizację w granicach działek ewentualnych
stacji transformatorowych celem zapewnienia potrzeb elektroenergetycznych;
e) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury
technicznej dla obsługi działki;
2. Wyznacza się teren od 1 do 7E o funkcji stacji
transformatorowych i ustala się dla nich następujące warunki:
1) minimalne wymiary działki pod budowę jednej
stacji transformatorowej:

6) urządzeń technicznych;

a) szerokość wzdłuż pasa drogowego – 6m,

7) zieleni ozdobnej i izolacyjnej;

b) głębokość – 5m;

Rozdział VI
Zasady dotyczące parametrów i wskaźników
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu
§ 9. 1. Wyznacza się tereny od 1 do 4 PSB
o funkcji przemysłowej, składowej i budownictwa
i ustala się dla nich następujące warunki:
1) nakazuje się:
a) udział powierzchni biologicznie czynnej
o wielkości minimum 30% obszaru działki,
w tym 20% obszaru działki należy przeznaczyć pod zasadzenie zieleni średniej i wysokiej izolacyjnej;
b) stosowanie proekologicznych nowoczesnych
technologii produkcji;

2) dopuszcza się zmniejszenie lub zwiększenie
powyższych wartości, jeżeli będzie wynikało to
ze względów technicznych.
3. Wyznacza się tereny komunikacji kołowej
oznaczone na rysunku planu symbolami: KD oraz
KDW i ustala się dla nich następujące warunki zagospodarowania:
1) KD– teren przeznaczony na poszerzenie projektowanej drogi, prowadzącej z Górzyna do Raszyna i ustala się, że teren ten przeznaczony
będzie pod elementy i urządzenia drogi, wynikające z potrzeb;
2) KDW– ulice wewnętrzne służące obsłudze komunikacyjnej terenu i ustala się dla nich następujące warunki zagospodarowania:
a) ustala się minimalną szerokość pasa drogowego na 20m;
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b) ustala się budowę dróg jednopasmowych
o dwóch pasach ruchu,
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dla 2 KD – zbliżony do 90 stopni,
dla 2 KDW – zbliżony do 90 stopni.

c) nakazuje się budowę w pasie drogowym
chodnika lub chodników, ścieżek rowerowych i infrastruktury technicznej;

Systemy infrastruktury technicznej

d) dopuszcza się wjazdy na poszczególne działki;

§ 12. Zasady obsługi terenu w zakresie infrastruktury technicznej:

e) ustala się budowę oświetlenia ulicznego;
f)

wszystkie elementy zagospodarowania pasa
drogowego należy projektować zgodnie
z aktualnie obowiązującymi warunkami technicznymi projektowania dróg;

Rozdział VIII

1. W zakresie zaopatrzenia w wodę:
1) tereny zaopatrywane będą w wodę pitną z projektowanych sieci wodociągowych zlokalizowanych na terenach komunikacji KD i KDW;

g) postuluje się zasadzenie w pasach drogowych zieleni średniowysokiej i trawników

2) dopuszcza się rozmieszczenie na sieci wodociągowej hydrantów p. pożarowych, zgodnie
z obowiązującymi przepisami;

4. Wyznacza się teren oznaczony symbolem IT
o funkcji pasa infrastruktury technicznej i ustala się
następujące warunki zagospodarowania:

3) dopuszcza się spinanie przewodów w obwody
zamknięte (pierścieniowe) zapewniające ciągłość dostawy wody do odbiorców;

a) nakazuje się poprowadzenie w terenie skablowanej elektroenergetycznej sieci SN-15kV;

2. W zakresie odprowadzania ścieków sanitarnych:

b) dopuszcza się wykorzystanie terenu na cele
komunikacji pieszej, rowerowej i samochodowej;

1) ścieki sanitarne należy odprowadzać do projektowanych sieci kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenach komunikacji, oznaczonych
symbolami KD, KDW oraz w pasie infrastruktury technicznej – IT, a następnie poprzez projektowane systemy kolektorów i przepompowni
do miejskiej oczyszczalni ścieków;

c) ustala się minimalną szerokość pasa na 6m;
5. Wyznacza się teren leśny oznaczony symbolem Ls o funkcji terenu leśnego i ustala się, że pozostanie on w dotychczasowym użytkowaniu.
Rozdział VII
Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad
i warunków scalania
§ 10. Na terenie objętym ustaleniami planu zakazuje się dokonywania jakichkolwiek podziałów działek budowlanych, za wyjątkiem określonych liniami
rozgraniczającymi oraz zgodnych z ustaleniami planu i przepisami ogólnymi.
§ 11. Ustala się następujące zasady podziału
działek na terenach oznaczonych na planie symbolem:
1. 1 – 3 PSB:
1) szerokość działki od strony terenu komunikacji
wewnętrznej – minimum 60m;
2) minimalna wielkość działki – 0,40ha;
3) kąt położenia granicy działki w stosunku do pasa drogowego: kąt położenia granicy działki
w stosunku do pasa drogowego:
dla 1 KDW i 2 KDW – zbliżony do 90 stopni;
dla KD – wg rysunku planu
2. 2 PSB:
1) minimalna szerokość dla działek przylegających
do terenu komunikacji wewnętrznej – 50m
2) minimalna wielkość działki: 0,40ha
3) kąt położenia granicy działki w stosunku do pasa drogowego:

2) zakazuje się budowy zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowe oraz przydomowych
biologicznych oczyszczalni ścieków lub innych
urządzeń służących gromadzeniu ścieków bytowych.
3) dopuszcza się stosowanie na terenach PSB
miejscowych przepompowni ścieków i innych
urządzeń związanych z infrastrukturą techniczną;
3. W zakresie odprowadzenia wód opadowych:
1) ustala się odprowadzenie wód deszczowych
poprzez projektowane systemy kanalizacji
deszczowej do rzeki Kurka;
2) dopuszcza się gromadzenie wody deszczowej
na własnej działce, w zbiornikach do tego przeznaczonych, z możliwością wykorzystania jej do
celów gospodarczych i utrzymania zieleni;
3) ustala się prowadzenie kolektorów wody deszczowej w pasach drogowych;
4) nakazuje się oczyszczanie wód opadowych
przed odprowadzeniem ich do odbiornika;
5) nakazuje się odtworzenie, naprawę i udrożnienie napotkanych w terenie systemów drenarskich;
4. W zakresie zaopatrzenia w gaz: dostawę gazu
należy prowadzić z istniejących lub projektowanych
sieci gazowych na warunkach ustalonych przez wybranego zarządcę sieci.
5. W zakresie zaopatrzenia w ciepło:
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1) ustala się wykorzystanie paliw proekologicznych, w tym gazu, energii elektrycznej i energii
odnawialnej do celów grzewczych;
2) nakazuje się stosowanie paliw i urządzeń nie
powodujących uciążliwości i skażenia środowiska naturalnego, spełniających wymogi ochrony środowiska ;
6. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:
1) ustala się zasilenie projektowanych obiektów
kablowymi liniami 0,4kV z projektowanych stacji transformatorowych 15/0,4kV o docelowej
mocy 630kV-A każda;
2) ustala się, że projektowane stacje transformatorowe zostaną zasilone liniami kablowymi
15kV z projektowanej rozdzielni GPZ-110/15kV
lub z GPZ Budziechów;
3) nakazuje się skablowanie istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej 15kV;
7. W zakresie budowy sieci telekomunikacyjnych: dopuszcza się budowę systemu kablowej
i światłowodowej sieci wzdłuż ciągów komunikacyjnych;
§ 13. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów bytowych:
1) odpady stałe należy gromadzić selektywnie
w pojemnikach na każdej posesji. Odpady należy wywozić na wysypisko śmieci wskazane
przez organ gminy.
2) Ustala się wprowadzenie segregacji odpadów
stałych w celu zastosowania recyklingu.
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Rozdział IX
Tymczasowe zagospodarowanie, urządzenie
i użytkowanie terenu

§ 14. 1. Obszary, dla których plan ustala inne
przeznaczenie niż istniejące, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy, do czasu ich zagospodarowania, zgodnie z ustaleniami niniejszej
uchwały.
2. Dopuszcza się lokalizację obiektów tymczasowych, o kubaturze do 50m3, jeżeli ich budowa jest
niezbędna do prawidłowego wykorzystania terenów, ale nie dłużej niż na okres 2 lat.
Rozdział X
Ustalenie stawek procentowych
§ 15. Ustala się stawkę 1% służącą naliczeniu
opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, dla terenów oznaczonych symbolem
PSB.
DZIAŁ III
Przepisy końcowe
§ 16. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się
Burmistrzowi Lubska.
§ 17. Uchwała niniejsza wchodzi w życie po
upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego i podlega
publikacji na stronie internetowej m. Lubska oraz
wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Lubsku.
Przewodniczący Rady
Andrzej Tomiałowicz
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLIX/380/10
Rady Miejskiej w Lubsku
z dnia 28 kwietnia 2010r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLIX/380/10
Rady Miejskiej w Lubsku
z dnia 28 kwietnia 2010r.
Rozstrzygnięcie
o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą
do zadań własnych Gminy oraz zasadach 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 ze zm.),
art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) i art. 111 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2005r. Nr 249, poz. 2104) Rada Miejska w Lubsku
rozstrzyga, co następuje:
1. Zapisane w planie inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy są:
1) finansowane przez Gminę:
a) budowa sieci wodociągowej
b) budowa sieci kanalizacji sanitarnej
c) budowa sieci kanalizacji deszczowej
2) finansowane przez inwestora zewnętrznego:
a) budowa sieci gazowej;
b) budowa sieci energetycznej;
2. Sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych
Gminy i finansowanych przez Gminę, wymienionych w pkt. 1 „a” odbywać się będzie zgodnie
z obowiązującymi przepisami, z terminem realizacji
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po 2010r. Wcześniejsza realizacja tej infrastruktury,
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 środków z:
1) budżetu Gminy, zgodnie z uchwałą budżetową;
2) kredytów i pożyczek;
3) obligacji komunalnych;
4) udziału inwestorów zewnętrznych, w oparciu
o odrębne porozumienia.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLIX/380/10
Rady Miejskiej w Lubsku
z dnia 28 kwietnia 2010r.
W sprawie rozstrzygnięcia uwag do projektu
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu części północnej działki
o numerze ewid. 640/1 i działki o numerze
ewidencyjnym 565, położonych w obrębie Górzyn,
gmina Lubsko
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 ze zmianami) oraz w oparciu o rozstrzygnięcie Burmistrza
Lubska z rozpatrzenia uwag, stwierdza się, że do
wymienionego wyżej projektu zmiany planu osoby
fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie
posiadające osobowości prawnej, nie wniosły uwag.
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UCHWAŁA NR XLIX/381/10
RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU
z dnia 28 kwietnia 2010r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie
Górzyn, gm. Lubsko, obejmującego część południową działki o numerze ewidencyjnym 640/1
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: Dz. U.
z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U.
z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U.
z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U.
z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U.
z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U.
z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,
poz. 1241, Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146)
oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm. Dz. U. z 2004r.,
Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, Dz. U. z 2005r.
Nr 113, poz. 954 Nr 130, poz. 1087, Dz. U. z 2006r.
Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, Dz. U. z 2007r.
Nr 127, poz. 880, Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227,
Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, Dz. U. z 2010r.
Nr 24, poz. 124), zgodnie z uchwałą Nr XXII/142/08
Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 10 września 2008r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Górzyn, gm.
Lubsko, obejmującego część południową działki
o numerze ewidencyjnym 640/1, oraz uchwałą
Nr XLIX/379/10 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia
28 kwietnia 2010r. w sprawie stwierdzenia zgodności ustaleń projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego
w obrębie Górzyn, gm. Lubsko, obejmującego część
południową działki o numerze ewidencyjnym 640/1,
z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta
Lubsko uchwala się co następuje:
DZIAŁ I
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie
miejscowości Górzyn, gm. Lubsko, uchwalonego
uchwałą Nr XXIII/142/04 Rady Miejskiej w Lubsku
z dnia 8 września 2004 roku, w zakresie działki
o Nr ewid. 640/1.
2. Plan obejmuje teren o powierzchni wynoszącej około 13,7ha, w granicach wskazanych w załączniku graficznym do niniejszej uchwały, ograniczonego:

od strony północno-zachodniej – drogą
publiczną Nr 1583 prowadzącą z Raszyna
do Górzyna;
od strony południowo-wschodniej – terenami przeznaczonymi pod funkcję przemysłową;
od strony północno-wschodniej – projektowaną drogą gminną;
od strony południowo-zachodniej – terenami rolnymi i leśnymi;
3. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju terenu objętego planem, w zgodzie z uwarunkowaniami
naturalnymi i kulturowymi, z uwzględnieniem
ochrony interesów publicznych przy minimalizacji
konfliktów i optymalizacji działań.
§ 2. Integralnymi częściami niniejszej uchwały
są:
1) rysunek planu, będący załącznikiem graficznym
w skali 1 : 1000 wraz z wyrysem ze Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego – załącznik Nr 1;
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag
złożonych do projektu planu – załącznik Nr 2;
3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, należących
do zadań własnych Gminy oraz zasadach ich finansowania – załącznik Nr 3.
§ 3. Ilekroć w ustaleniach niniejszej uchwały
mowa jest o:
1) planie – należy przez to rozumieć zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w ust. 1;
2) rysunku planu – należy przez to rozumieć graficzny zapis planu przedstawiony na mapie sytuacyjno – wysokościowej do celów planistycznych w skali 1 : 1000, stanowiący załącznik
Nr 1 do uchwały;
3) terenie – należy przez to rozumieć obszar
w granicach planu, ograniczony liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem literowym
sposobu użytkowania i cyfrowym numerem
porządkowym;
4) uciążliwości – należy przez to rozumieć przekroczenie standardów jakości środowiska,
w tym zjawiska lub stany utrudniające życie,
albo dokuczliwe dla ludzi i otaczającego terenu,
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a w szczególności: hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenie odpadami,
przekraczające wielkości normowe;
5) ładzie przestrzennym – należy przez to rozumieć ukształtowanie przestrzeni tworzącej harmonijną całość oraz uwzględniające w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalno – użytkowe,
kompozycyjne, estetyczne, społeczno – gospodarcze, środowiskowe i kulturowe;
6) przemyśle – należy przez to rozumieć działalność produkcyjną wytwarzającą bezpośrednio
dobra materialne;
7) składach – należy przez to rozumieć działalność
polegającą na magazynowaniu wszelkich dóbr
materialnych, w tym hurtownie;
8) budownictwie – należy przez to rozumieć działalność produkcyjną, wytwarzającą bezpośrednio dobra materialne z zakresu realizacji budynków i obiektów budowlanych oraz ich elementów;
9) przestrzeni publicznej – należy przez to rozumieć ogólnodostępne obszary o dominującej
funkcji komunikacji kołowej i pieszej, takie jak:
ulice, chodniki, place;
10) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć aktualne w momencie realizacji niniejszej
uchwały przepisy ustaw, aktów wykonawczych,
norm branżowych oraz ograniczeń wynikających z prawomocnych decyzji administracyjnych;
11) pojęcia użyte w niniejszej uchwale, a nie zdefiniowane w niniejszym paragrafie należy rozumieć zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami.
DZIAŁ II
Ustalenia planu
Rozdział 1
Przeznaczenie terenów i zasady ich
zagospodarowania
§ 4. 1. Ustala się następujące funkcje użytkowania terenów:
1) PSP– tereny przemysłu, składów i budownictwa;
2) E– tereny stacji transformatorowych;
3) GPZ– teren Głównego Punktu Zasilania,
4) KDW– tereny dróg wewnętrznych;
5) IT– teren infrastruktury technicznej;
6) KD– teren poszerzenia pasa drogowego;
7) P– teren przepompowni ścieków.
2. Przyjmuje się, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do
niniejszej uchwały, za obowiązujące ustalenia planu
następujące oznaczenia graficzne:
1) granica opracowania;
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2) linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie
użytkowania, ściśle określone;
3) linie rozgraniczające tereny o tym samym sposobie użytkowania postulowane;
4) nieprzekraczalne linie zabudowy, tj. linie ograniczające obszar, na którym dopuszcza się realizację obiektów kubaturowych;
5) symbole numerowane kolejnym ciągiem cyfr
lub bez numeracji określające przeznaczenie terenów;
3. Ustala się zagospodarowanie działek, zgodnie
z funkcją użytkowania terenu, według potrzeb użytkowników, lecz w ramach obowiązujących przepisów szczególnych.
Rozdział 2
Zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego
§ 5. 1. Ustalenia niniejszego paragrafu odnoszą
się do wszelkich działań budowlanych, jak również
instalowania nośników reklamowych oraz elementów małej architektury.
2. Rozwiązania architektoniczne budynków projektowanych powinny uwzględniać następujące
elementy:
1) wprowadzenie zabudowy w ściśle wyznaczonych ramach przypisanych dla każdego terenu;
2) zachowanie linii zabudowy i gabarytów budynków, wielkości powierzchni zabudowy, wysokości budynków i ogrodzeń, zgodnie z zasadami kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu;
Rozdział 3
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego
§ 6. Na terenie objętym planem nie występują
obiekty przyrodnicze objęte ochroną prawną.
1) zakazuje się odprowadzania ścieków do gruntu.
2) nakazuje się stosowanie urządzeń zabezpieczających przed zanieczyszczeniem gleby przez
produkty ropopochodne i inne szkodliwe substancje.
3) nakazuje się ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem poprzez zastosowanie odpowiednich urządzeń w procesach
technologicznych i grzewczych;
4) nakazuje się stosowanie w procesach technologicznych nowoczesnych proekologicznych
technologii.
5) w zakresie ochrony przed hałasem obowiązuje
tworzenie pasów zieleni izolacyjnej wzdłuż tras
komunikacyjnych i wzdłuż obiektów produkcyjnych;
6) uciążliwości wynikające z prowadzonej działalności produkcyjnej nie mogą wykraczać poza
granice terenów na ten cel przeznaczonych;
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7) działalność przemysłowa musi spełniać wymagania przepisów szczególnych w zakresie gospodarki wodno – ściekowej, gospodarki odpadami, ochrony przed hałasem i wibracjami oraz
ochrony atmosfery.
Rozdział 4
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków
§ 7. 1. Na obszarze objętym planem nie występują zlokalizowane zabytki nieruchome.
2. Zobowiązuje się osoby prowadzące roboty
budowlane i ziemne, w przypadku prowadzenia prac
i ujawnienia przedmiotu, który posiada lub domniema się, że przedmiot ma cechy zabytku, do:
1) wstrzymania wszelkich robót ziemnych mogących uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot;
2) zabezpieczyć przy użyciu dostępnych środków
ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;
3) niezwłocznie zawiadomić o tym Lubuskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze lub Burmistrza Lubska;
Rozdział 5
Zasady kształtowanie przestrzeni publicznej
§ 8. 1. Na obszarze objętym planem przestrzenie
publiczne stanowią:
1) drogi oznaczone na rysunku planu symbolami
KD i KDW
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się realizację:
1) chodników;
2) ścieżek rowerowych;
3) obiektów małej architektury;
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c) selektywne gromadzenie odpadów w wyodrębnionych miejscach z łatwym dostępem
komunikacyjnym;
d) lokalizowanie na działce miejsc postojowych
dla pojazdów samochodowych i rowerowych
zatrudnionych pracowników;

2) zakazuje się:
a) wielkości powierzchni zabudowanej powyżej
40% obszaru działki;
b) wprowadzenia na teren działalności powodującej uciążliwości dla działek i terenów sąsiednich, bądź szkodliwości dla środowiska
naturalnego;
3) dopuszcza się:
a) wysokość całkowitą nowo projektowanej zabudowy do 3 kondygnacji, lecz nie wyżej niż
12m, licząc od poziomu terenu do kalenicy;
b) lokalizację obiektów towarzyszących budynkom podstawowym, pod warunkiem zachowania ustaleń przypisanych dla danego terenu;
c) lokalizację wyższych budynków lub budowli
niż 12m, tylko w przypadkach określonych
wymogami technologicznymi;
d) lokalizację w granicach działek ewentualnych
stacji transformatorowych celem zapewnienia potrzeb elektroenergetycznych;
e) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury
technicznej dla obsługi działki;
2. Wyznacza się tereny od 1 do 4 E o funkcji stacji transformatorowych i ustala się la nich następujące warunki:
1) minimalne wymiary działki pod budowę jednej
stacji transformatorowej:

4) nośników reklamowych;

a) szerokość wzdłuż pasów drogowych– 6m,

5) obiektów usługowo – handlowych o wielkości
do 20m2 powierzchni zabudowy;

b) głębokość – 5m;

6) urządzeń technicznych;
7) zieleni ozdobnej i izolacyjnej;
Rozdział 6
Zasady dotyczące parametrów i wskaźników
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu
§ 9. 1. Wyznacza się tereny od 1 do 3 PSB
o funkcji przemysłowej, składowej i budownictwa
i ustala się dla nich następujące warunki:
1) nakazuje się:

2) dopuszcza się zmniejszenia lub zwiększenia
powyższych wartości, jeżeli będzie wynikało to
ze względów technicznych.
3. Wyznacza się tereny komunikacji kołowej
oznaczone na rysunku planu symbolami: KD i KDW
i ustala się dla nich następujące warunki zagospodarowania:
1) KD– teren przeznaczony na poszerzenie pasa
drogowego drogi łączącej drogę wojewódzką
z drogą łączącą Górzyn z Raszynem i ustala się,
że teren ten przeznaczony będzie pod elementy
i urządzenia drogi, wynikające z potrzeb;

a) udział powierzchni biologicznie czynnej
o wielkości minimum 30% obszaru działki,
w tym 20% obszaru działki należy przeznaczyć pod zasadzenie zieleni średniej i wysokiej izolacyjnej;

2) KDW– ulica wewnętrzna służąca obsłudze komunikacyjnej terenu i ustala się dla niej następujące warunki zagospodarowania:

b) stosowanie proekologicznych nowoczesnych
technologii produkcji;

b) ustala się budowę drogi jednopasmowej
o dwóch pasach ruchu,

a) ustala się minimalną szerokość pasa drogowego na 20m;
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c) nakazuje się budowę w pasie drogowym
chodnika lub chodników, ścieżek rowerowych i infrastruktury technicznej;
d) dopuszcza się wjazdy na poszczególne działki;
e) ustala się budowę oświetlenia ulicznego;
f)

wszystkie elementy zagospodarowania pasa
drogowego należy projektować zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami technicznymi projektowania dróg;

g) postuluje się zasadzenie w pasie drogowym
zieleni średniowysokiej i trawnik.
4. Wyznacza się teren oznaczony symbolem IT
o funkcji pasa infrastruktury technicznej i ustala się
następujące warunki zagospodarowania:
1) nakazuje się poprowadzenie w terenie sieci
i urządzeń infrastruktury technicznej,
2) nakazuje się utrzymanie terenu w należytym
porządku, nasadzenie i utrzymanie zieleni
w postaci krzewów i trawnika;
3) ustala się minimalną szerokość pasa na 12m;
5. Wyznacza się tereny przepompowni ścieków
oznaczone symbolami od 1 do 2 P i ustala się dla
nich następujące warunki zagospodarowania:
1) dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
2) dopuszcza się budowę dróg i placów związanych z funkcją terenu,
3) dopuszcza się na terenie 2P budowę dróg
i parkingów ogólnodostępnych.
6. Wyznacza się teren Głównego Punktu Zasilania w energię elektryczną oznaczony symbolem GPZ
i ustala się dla niego następujące warunki zagospodarowania.
1) nakazuje się:
a) minimalną wielkość terenu dla Głównego
Punktu Zasilania wynoszącą 55m x 110m;
b) dobór rozdzielni SN dla potrzeb planowanej
strefy przemysłowej;
c) zasilenie rozdzielni SN z GPZ – Budziechów
linią kablowo – napowietrzną SN;
d) Główny Punkt Zasilania EE zasilić przyłączem
napowietrznym z linii 10kV relacji GSZ – Leśniów Wielki do GPZ – Budziechów;
2) Ustala się maksymalny pobór mocy szczytowej
z planowanych stacji w wielkości:
a) działki do 0,8ha – 190kW
b) działki powyżej 0,8ha – 320kW.
W przypadku większego poboru mocy nakazuje się
Odbiorcy budowę stacji transformatorowej na własnym terenie.
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Rozdział 7
Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad
i warunków scalania

§ 10. Na terenie objętym ustaleniami planu zakazuje się dokonywania jakichkolwiek podziałów działek budowlanych, za wyjątkiem określonych liniami
rozgraniczającymi oraz zgodnych z ustaleniami planu i przepisami ogólnymi.
§ 11. Ustala się następujące zasady podziału
działek na terenach oznaczonych na planie symbolem:
1) 1 i 3 PSB:
a) szerokość działki od strony terenu komunikacji wewnętrznej – minimum 60m,
b) minimalna wielkość działki – 0,40ha,
c) kąt położenia granicy działki w stosunku do
pasa drogowego: kąt położenia granicy
działki w stosunku do pasa drogowego:
dla 1KDW i 2KDW – 90 stopni lub zbliżony
do 90 stopni;
dla KD – wg rysunku planu;
2) 2 PSB:
a) minimalna szerokość dla działek przylegających do terenu komunikacji wewnętrznej
– 50m,
b) minimalna wielkość działki: 0,40ha,
c) kąt położenia granicy działki w stosunku do
pasa drogowego:
dla 2KD – 90 stopni lub zbliżony do
90 stopni
dla 2KDW – 90 stopni lub zbliżony do
90 stopni
Rozdział 8
Systemy infrastruktury technicznej
§ 12. Ustala się zasady obsługi terenu w zakresie
infrastruktury technicznej:
1. W zakresie zaopatrzenia w wodę:
1) tereny zaopatrywane będą w wodę pitną z projektowanych sieci wodociągowych zlokalizowanych na terenach komunikacji KD i KDW ;
2) dopuszcza się rozmieszczenie na sieci wodociągowej hydrantów p.pożarowych, zgodnie
z obowiązującymi przepisami;
3) dopuszcza się spinanie przewodów w obwody
zamknięte (pierścieniowe) zapewniające ciągłość dostawy wody do odbiorców;
2. W zakresie odprowadzania ścieków sanitarnych:
1) ścieki sanitarne należy odprowadzać do projektowanych sieci kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenach komunikacji, oznaczonych
symbolami KD, KDW oraz w pasie infrastruktury technicznej – IT, a następnie poprzez projek-
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towane systemy kolektorów i przepompowni
do miejskiej oczyszczalni ścieków ;
2) zakazuje się budowy zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowe oraz przydomowych
biologicznych oczyszczalni ścieków lub innych
urządzeń służących gromadzeniu ścieków bytowych.
3) dopuszcza się stosowanie na terenach PSB
miejscowych przepompowni ścieków i innych
urządzeń związanych z infrastrukturą techniczną;
3. W zakresie odprowadzenia wód opadowych:
1) ustala się odprowadzenie wód deszczowych
poprzez projektowane systemy kanalizacji
deszczowej do rzeki Kurka;
2) dopuszcza się gromadzenie wody deszczowej
na własnej działce, w zbiornikach do tego przeznaczonych, z możliwością wykorzystania jej do
celów gospodarczych i utrzymania zieleni;
3) ustala się prowadzenie kolektorów wody deszczowej w pasach drogowych;
4) nakazuje się oczyszczanie wód opadowych
przed odprowadzeniem ich do odbiornika;
5) nakazuje się odtworzenie, naprawę i udrożnienie napotkanych w terenie systemów drenarskich;
4. W zakresie zaopatrzenia w gaz: dostawę gazu
należy prowadzić z istniejących lub projektowanych
sieci gazowych na warunkach ustalonych przez wybranego zarządcę sieci.
5. W zakresie zaopatrzenia w ciepło:
1) ustala się wykorzystanie paliw proekologicznych, w tym gazu, energii elektrycznej i energii
odnawialnej do celów grzewczych;
2) nakazuje się stosowanie paliw i urządzeń nie
powodujących uciążliwości i skażenia środowiska naturalnego, spełniających wymogi ochrony środowiska;
6. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:
1) ustala się zasilenie projektowanych obiektów
kablowymi liniami 0,4kV z projektowanych
kompaktowych
stacji
transformatorowych
15/0,4kV o docelowej mocy 630kV-A każda;
2) ustala się, że projektowane stacje transformatorowe zostaną zasilone liniami kablowymi
15kV z projektowanej rozdzielni, stanowiącej
I etap budowy projektowanego poza terenem
objętym
przedmiotowym
planem,
GPZ110/15kV;
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7. W zakresie budowy sieci telekomunikacyjnych: dopuszcza się budowę systemu kablowej
i światłowodowej sieci wzdłuż ciągów komunikacyjnych;
§ 13. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów bytowych:
1) odpady stałe należy gromadzić selektywnie
w pojemnikach na każdej posesji. Odpady należy wywozić na wysypisko śmieci wskazane
przez organ gminy.
2) Ustala się wprowadzenie segregacji odpadów
stałych w celu zastosowania recyklingu.
Rozdział 9
Tymczasowe zagospodarowanie, urządzenie
i użytkowanie terenu
§ 14. 1. Obszary, dla których plan ustala inne
przeznaczenie niż istniejące, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy, do czasu ich zagospodarowania, zgodnie z ustaleniami niniejszej
uchwały.
2. Dopuszcza się lokalizację obiektów tymczasowych, o kubaturze do 50m3, jeżeli ich budowa jest
niezbędna do prawidłowego wykorzystania terenów, ale nie dłużej niż na okres 2 lat.
Rozdział 10
Ustalenie stawek procentowych
§ 15. Ustala się stawkę 1% służącą naliczeniu
opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, dla terenów oznaczonych symbolem
PSB.
DZIAŁ III
Przepisy końcowe
§ 16.
1.
Tracą
moc
zapisy
uchwały
Nr XXIII/142/04 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia
8 września 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu w obrębie miejscowości Górzyn, w zakresie
objętym niniejszą zmianą planu.
2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się
Burmistrzowi Lubska.
§ 17. Uchwała niniejsza wchodzi w życie po
upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego i podlega
publikacji na stronie internetowej m. Lubska oraz
wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Lubsku.
Przewodniczący Rady
Andrzej Tomiałowicz
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLIX/381/10
Rady Miejskiej w Lubsku
z dnia 28 kwietnia 2010r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLIX/381/10
Rady Miejskiej w Lubsku
z dnia 28 kwietnia 2010r.
Rozstrzygnięcie
o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą
do zadań własnych Gminy oraz zasadach 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 ze zm.),
art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) i art. 111 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2005r. Nr 249, poz. 2104) Rada Miejska w Lubsku
rozstrzyga, co następuje:
1. Zapisane w planie inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy są:
1) finansowane przez Gminę:
a) budowa sieci wodociągowej
b) budowa sieci kanalizacji sanitarnej
c) budowa sieci kanalizacji deszczowej
2) finansowane przez inwestora zewnętrznego:
a) budowa sieci gazowej;
b) budowa sieci energetycznej;
2. Sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych
Gminy i finansowanych przez Gminę, wymienionych w pkt. 1 „a” odbywać się będzie zgodnie
z obowiązującymi przepisami, z terminem realizacji
13 6 7
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po 2010r. Wcześniejsza realizacja tej infrastruktury,
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 środków z:
1) budżetu Gminy, zgodnie z uchwałą budżetową;
2) kredytów i pożyczek;
3) obligacji komunalnych;
4) udziału inwestorów zewnętrznych, w oparciu
o odrębne porozumienia.
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLIX/381/10
Rady Miejskiej w Lubsku
z dnia 28 kwietnia 2010r.
W sprawie rozstrzygnięcia uwag do projektu
zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu położonego w obrębie
Górzyn, gm. Lubsko, obejmującego część
południową działki o numerze ewidencyjnym 640/1.
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 ze zmianami) oraz w oparciu o rozstrzygnięcie Burmistrza
Lubska z rozpatrzenia uwag, stwierdza się, że do
wymienionego wyżej projektu zmiany planu osoby
fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie
posiadające osobowości prawnej, nie wniosły uwag.
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UCHWAŁA NR XLVI/373/10
RADY GMINY ZIELONA GÓRA
z dnia 25 sierpnia 2010r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Lubuskiego Parku
Przemysłowego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1), art. 20 ust.1
ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.2), po stwierdzeniu zgodności projektu
planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zielona Góra (przyjętego uchwałą Nr LVI/332/06 Rady
Gminy Zielona Góra z dnia 5 października 2006r.,
zmienionego uchwałą Nr XXX/239/09 Rady Gminy
Zielona Góra z dnia 22 czerwca 2009r.) uchwala się,
co następuje:

1) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą
uchwałę Rady Gminy Zielona Góra;

Rozdział 1

5) podstawowym przeznaczeniu terenu – należy
przez to rozumieć przeznaczenie, które dominuje na danym terenie w sposób określony ustaleniami planu, jednocześnie w granicach terenu
i na poszczególnych działkach;

Przepisy ogólne
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Lubuskiego Parku
Przemysłowego, położonego w obrębie Nowy Kisielin w gminie Zielona Góra, zwany dalej planem.
2. Załącznikami do uchwały są:
1) rysunek planu, wskazany jako załącznik Nr 1,
stanowiący integralną część uchwały;
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag
do projektu planu, wskazane jako załącznik
Nr 2;
3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych
gminy, oraz o zasadach ich finansowania,
wskazane jako załącznik Nr 3.
3. Granice obszaru objętego planem przedstawiono na rysunku planu.
4. Ustalenia planu, ujęte są w postaci:
1) przepisów ogólnych - ustaleń określających zakres spraw regulowanych uchwałą i zawierających objaśnienia użytych terminów i pojęć oraz
ustaleń odnoszących się do postanowień
wspólnych dla wszystkich terenów wyznaczonych w obszarze objętym granicami planu;
2) przepisów szczegółowych - ustaleń odnoszących się do poszczególnych terenów wyznaczonych w obszarze objętym granicami planu.
5. Ustalenia określone w ust. 4 obowiązują łącznie.
§ 2. Ilekroć jest mowa o:

2) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:1000;
3) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;
4) terenie – należy przez to rozumieć teren, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem, w obszarze którego obowiązują ustalenia;

6) uzupełniającym przeznaczeniu terenu - należy
przez to rozumieć przeznaczenie terenu, które
może uzupełniać lub wzbogacać przeznaczenie
podstawowe jednocześnie w granicach terenu
i na poszczególnych działkach, w sposób określony w ustaleniach planu;
7) usługach nieuciążliwych – należy przez to rozumieć wszelkie budynki lub budowle, które
w całości lub części służą do działalności, której
celem jest zaspokajanie potrzeb ludności, a nie
wytwarzanie bezpośrednio metodami przemysłowymi dóbr materialnych; ponadto nie powodują żadnej uciążliwości w emisji substancji
i energii oraz nie będące przedsięwzięciami dla
których raport oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko może lub jest wymagany;
8) nieuciążliwa wytwórczość - należy przez to rozumieć wytwarzanie różnego rodzaju dóbr
w sposób niepowodujący zagrożeń i uciążliwości, o których mowa w pkt 15;
9) zabudowie produkcyjno - usługowej – należy
przez to rozumieć zabudowę związaną z przemysłem, prowadzeniem napraw i wytwórstwem wszelkich towarów, a także usługami,
które służą do działalności, której celem jest zaspokajanie potrzeb ludności oraz bazy i składy;
nie określa się proporcji pomiędzy tymi funkcjami;
10) mieszkaniu towarzyszącym – należy przez to
rozumieć mieszkanie lub apartament służbowy,
dopuszczone przepisem odrębnym, pełniące
służebną funkcję wobec podstawowego przeznaczenia terenu lub obiektu, w tym również
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pomieszczenia mieszkalne przeznaczone dla
właścicieli i pracowników zakładów produkcyjnych i usługowych oraz pracownika usług
zdrowia, nauki i oświaty;
11) urządzeniach i obiektach towarzyszących – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne
i obiekty zapewniające możliwość użytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przyłącza i urządzenia instalacyjne, przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe, place pod śmietniki, wiaty, budynki gospodarcze;
12) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć powierzchnię terenu zajętą przez naziemną część budynku lub budynków w stanie wykończonym, wyznaczoną przez rzut pionowy
zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchnię terenu; do powierzchni zabudowy nie wlicza się powierzchni elementów drugorzędnych
(schodów zewnętrznych, daszków, markiz, występów dachowych, oświetlenia zewnętrznego)
oraz zajmowanych przez wydzielone obiekty
pomocnicze (altany, wiaty, pergole);
13) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez
to rozumieć linię, ograniczającą obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz
określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli naziemnych, nie będących liniami przesyłowymi i sieciami uzbrojenia terenu, uwzględniając możliwość przekroczenia linii elementem
budynku typu balkon, loggia, wykusz nie więcej
niż na odległość 0,5m oraz elementem wejść
do budynków (schody, podesty, pochylnie); dla
istniejących budynków poza liniami zabudowy
dopuszcza się przebudowę i nadbudowę również w części zlokalizowanej poza tą linią;
14) przestrzeni publicznej – należy przez to rozumieć teren i przestrzeń nad tym terenem,
w obrębie linii rozgraniczających dróg i ulic,
węzłów komunikacyjnych, usług publicznych
i wód śródlądowych powierzchniowych, a także
przestrzeń nad terenem pomiędzy liniami zabudowy a liniami rozgraniczającymi dróg i ulic;
15) zagrożeniach i uciążliwościach – należy przez to
rozumieć zjawiska fizyczne lub stany występujące w budynku lub na otaczającym terenie,
które przekraczają standardy określone w przepisach odrębnych, w szczególności: szkodliwe
promieniowanie i oddziaływanie pól elektromagnetycznych, hałas i wibracje, zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenie gruntu,
wód, zalewanie wodami; z zastrzeżeniem, że
zjawiska te i stany nie będą zagrażały życiu
i zdrowiu ludzi oraz nie naruszają wymagań
norm bezpieczeństwa i higieny pracy;
16) parkingu przyulicznym - należy przez to rozumieć odkryte zgrupowanie miejsc parkingowych będące elementem pasa drogowego,
przy czym każde z tych miejsc dostępne jest
bezpośrednio z przyległej ulicy;
17) parkingu terenowym otwartym - należy przez to
rozumieć jednopoziomowe odkryte zgrupowanie miejsc parkingowych opierające się na
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gruncie i nie będące elementem pasa drogowego;

18) szpalerze drzew – należy przez to rozumieć pojedynczy lub podwójny szereg drzew;
19) akcencie architektonicznym – należy przez to
rozumieć obiekt lub urządzenie, które koncentrują uwagę obserwatorów w pewnym obszarze, zadaniem akcentu architektonicznego jest
ułatwienie orientacji w terenie, pełnienie funkcji
łatwo zapamiętywanych symboli.
§ 3. 1. Na rysunku planu obowiązującymi ustaleniami są:
1) granice obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu;
3) umowne linie rozgraniczające tereny o różnym
przeznaczeniu;
4) nieprzekraczalne linie zabudowy;
5) oznaczenia przeznaczenia terenów;
6) akcent urbanistyczny;
7) strefa „B” ochrony konserwatorskiej;
8) strefa „K” ochrony krajobrazu;
9) obiekty zabytkowe o wysokich wartościach kulturowych wpisane do ewidencji zabytków;
10) urządzenia melioracji szczegółowej wymagające ochrony;
11) orientacyjna lokalizacja szpaleru drzew;
12) pas ochronny wzdłuż cieku wodnego;
13) strefa sanitarna (50m) od cmentarza;
14) strefa techniczna od linii elektroenergetycznej
SN.
2. Nie wymienione w ust. 1, pozostałe elementy
rysunku, mają charakter informacyjny.
§ 4. 1. Ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenów:
1) zabudowa usługowa, oznaczona na rysunku
planu symbolem U;
2) zabudowa produkcyjno - usługowa, oznaczona
na rysunku planu symbolem P/U;
3) zieleń urządzona, oznaczona na rysunku planu
symbolem ZP;
4) lasy - oznaczone na rysunku planu symbolem
ZL;
5) zieleń i wody powierzchniowe - oznaczone na
rysunku planu symbolami Z i Z/WS;
6) infrastruktura techniczna – elektroenergetyka,
oznaczona na rysunku planu symbolem EE;
7) infrastruktura techniczna – kanalizacja, oznaczona na rysunku planu symbolem K;
8) droga wojewódzka, oznaczona na rysunku planu symbolem KDG;
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9) drogi gminne, oznaczone na rysunku planu
symbolami KDL i KDD;
10) droga wewnętrzna, oznaczona na rysunku planu symbolem KDW;
11) tereny komunikacji – parkingi, oznaczone na
rysunku planu symbolem KS.
2. Ustala się następujące zasady
i kształtowania ładu przestrzennego:

ochrony

1) nakazuje się wypełnienie ustaleń niniejszego
planu w celu ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
2) dopuszcza się, na terenach przeznaczenia podstawowego jako stałe lub tymczasowe sposoby
użytkowania, formy zagospodarowania terenu
i obiektów lokalizowanych, zgodne z przepisami odrębnymi, obejmujące:
a) zieleń o funkcjach ochronnych i rekreacyjnych,
b) obiekty towarzyszące i urządzenia budowlane komunikacji i infrastruktury technicznej,
c) elementy przestrzenne oraz znaki reklamowe
i informacyjne na budowlach wieżowych,
d) obiekty małej architektury i ogrodzenia.
3) dopuszcza się zmianę sposobu użytkowania
obiektów pod warunkiem zachowania podstawowego lub uzupełniającego przeznaczenia terenów.
3. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) zakaz lokalizacji inwestycji, których uciążliwość
wykracza poza granice zajmowanej nieruchomości;
2) zakaz lokalizacji obiektów, których funkcjonowanie powoduje emisję hałasu przekraczającą
dopuszczalne normy określone w przepisach
odrębnych;
3) na terenach U zakaz lokalizacji inwestycji stanowiących przedsięwzięcia mogące zawsze
znacząco oddziaływać na środowisko, na podstawie przepisów odrębnych;
4) zakaz, o którym mowa w pkt 3 nie dotyczy inwestycji celu publicznego, obiektów sportu
i rekreacji oraz urządzeń radionawigacyjnych
i radiolokacyjnych;
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8) objęcie ochroną pomnika przyrody, oznaczonego na rysunku planu, zgodnie z przepisami odrębnymi;
9) objęcie ochroną gatunków chronionych roślin
i siedlisk cennych przyrodniczo, w tym lasów
łęgowych, na terenach 9P/U, 11P/U i 13P/U,
zgodnie z przepisami odrębnymi;
10)

w celu ochrony osób i mienia wprowadza się
strefę sanitarną (50m) od cmentarza zlokalizowanego przy północno – zachodniej granicy
planu, w której wprowadza się zakaz lokalizacji
usług związanych z żywieniem zbiorowym bądź
przechowywaniem żywności oraz produkcji
związanej z wytwarzaniem produktów spożywczych;

11) w zagospodarowaniu terenu nakazuje się zachowanie pasów ochronnych (rezerwy terenu)
o min. szerokości 3,0m po obu stronach cieków
wodnych oraz rowów melioracyjnych, pozwalających na ich prawidłową eksploatację, wolnych od wszelkiego zainwestowania, za wyjątkiem budowli wodnych;
12) nakazuje się zachowanie rowów melioracyjnych, oznaczonych na rysunku planu jako urządzenia melioracji szczegółowej wymagające
ochrony, z dopuszczeniem ich przełożenia lub
skanalizowania pod warunkiem, że nie zostanie
przerwany ich przebieg;
13) nakazuje się wprowadzenie zieleni, z zachowaniem odpowiedniego wskaźnika powierzchni
biologicznie czynnej, określonego w przepisach
Rozdziału 2 – Ustalenia szczegółowe, w następujących formach:
a) zieleń towarzysząca obiektom usługowym,
b) szpalery, aleje i skwery w obszarze przestrzeni publicznych.
4. Określa się następujące wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:
1) w obszarze przestrzeni publicznych poza liniami
rozgraniczającymi ulic wprowadza się zakaz lokalizacji:
a) nieurządzonych i nieobudowanych miejsc na
kontenery na odpady,
b) wiat i tymczasowych obiektów budowlanych,
c) nośników reklamowych na drzewach i obiektach tworzonych dla ozdoby ulic;

5) dla istniejącego drzewostanu zlokalizowanego
na terenach Z/WS, nakazuje się odtworzenie
i uzupełnienie ubytków szpalerów i zespołów
tymi samymi gatunkami drzew;

2) w obszarze przestrzeni publicznych związanych
z terenami ulic dopuszcza się sytuowanie reklam i znaków informacyjno – plastycznych
przy zachowaniu następujących warunków:

6) nakazuje się zachowanie ukształtowania terenów położonych w zespołach zieleni;

a) reklamy w formie tablic i plansz na zewnętrznej stronie ogrodzeń lub na nośnikach
nie wyższych niż 4m, względnie w formie
słupów
reklamowych
i informacyjnych
o wysokości nie większej niż 3m i średnicy
nie większej niż 1,2m,

7) w przypadku kolizji posadowienia budynków
z urządzeniami melioracji szczegółowej, występującymi na terenie planu, nakazuje się przebudowę tych urządzeń, po uzyskaniu zgody od
jednostki właściwej do uzgadniania przedmiotowych inwestycji;
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b) znaki informacyjno - plastyczne w formie tablic i plansz na zewnętrznej stronie ogrodzeń
oraz elewacjach budynków,

i ustaleniem ewentualnych tras zamiennych dla
sieci tranzytowych, szczególnie sieci kanalizacyjnych;

c) powierzchnia jednej reklamy lub znaku informacyjno – plastycznego nie może przekraczać 10m2,

4) ustalone planem nieprzekraczalne linie zabudowy w przypadku zmienionego przebiegu
dróg wewnętrznych 3KDW – 9KDW lub ich włączenia do terenów sąsiednich, dokonanego
w trybie określonym w pkt. 3, otrzymują wówczas kształt dostosowany do nowego przebiegu
tej drogi lub zanikają;

d) minimalna odległość od zasięgu korony
drzew oraz ścieżek rowerowych – 1m;
3) zakaz lokalizacji obiektów zaplecza gospodarczego od strony przestrzeni publicznych;
4) wprowadza się następujące zasady grodzenia
działek:
a) na terenach U i P/U zakaz stosowania ogrodzeń betonowych i metalowych pełnych od
strony ulic i dróg,

5) ustala się, że poza wyznaczonymi na rysunkach
planu drogami publicznymi i drogami wewnętrznymi do działek budowlanych można
wydzielić na terenach funkcjonalnych inne drogi wewnętrzne lub sięgacze dojazdowe przy
czym:

b) maksymalna wysokość do 1,8m od poziomu
terenu,

a) szerokość noworealizowanej drogi wewnętrznej w liniach rozgraniczających nie
może być mniejsza niż 8m,

c) lokalizacja w liniach rozgraniczających terenu
z dopuszczeniem przesunięcia w głąb terenu
działki,

b) szerokość w liniach rozgraniczających noworealizowanych sięgaczy dojazdowych o długości:

d) odległość od gazociągu średniego lub niskiego ciśnienia minimum 0,5m,
e) odległość od cieków wodnych i urządzeń melioracji szczegółowej - minimum 5m od linii
brzegowej.
5. Ustala się ogólne zasady zagospodarowania
terenu w zakresie modernizacji, rozbudowy budowy
systemów komunikacji:

do 50m nie może być mniejsza niż 6,0m,
od 50m do 100m nie może być mniejsza
niż 8,0m,
powyżej 100m nie może być mniejsza niż
10,0m,

1) obsługa komunikacyjna terenów objętych planem poprzez:

c) noworealizowane sięgacze dojazdowe muszą
być wyposażone w plac manewrowy umożliwiający dostęp pojazdom ratownictwa do
wszystkich obsługiwanych przez nie działek
budowlanych,

a) istniejącą ulicę Odrzańską, sąsiadującą z terenem opracowania od strony południowej,

d) sięgacze dojazdowe nie mogą być dłuższe niż
150m.

b) istniejącą ulicę Syrkiewicza, sąsiadującą z terenem opracowania od strony zachodniej
i we fragmencie oznaczoną symbolem 2KDL,

6. Określa się następujące zasady i warunki łączenia i podziału nieruchomości:

c) planowaną drogę wojewódzką, oznaczoną
symbolem 1KDG,

1) na terenach 1U – 6U:
a) minimalna szerokość frontu działki– 20m,

d) planowane drogi gminne,

b) minimalna powierzchnia działki– 1000m2,

e) planowane drogi wewnętrzne;

c) uwzględnienie dojazdu drogami wewnętrznymi dla każdej nowo wydzielonej działki, nie
posiadającej bezpośredniego dostępu do
drogi wydzielonej liniami rozgraniczającymi
w niniejszym planie;

2) dostosowanie rozwiązań komunikacyjnych do
potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym organizacja podjazdów i zjazdów z ciągów pieszych
i chodników;
3) dopuszcza się zmianę ustalonego planem przebiegu dróg wewnętrznych 3KDW – 9KDW,
określonych umownymi liniami rozgraniczającymi lub włączenie ich do terenów sąsiednich
wraz ze zmianą przeznaczenia na określone
w danym terenie przylegającym, zgodnie z zapisem par. 13 ust. 6, pod warunkiem przedstawienia odpowiednim organom administracji,
projektu zagospodarowania terenu inwestycji,
powodującego i uzasadniającego konieczność
takiej zmiany przebiegu ulicy lub drogi na całym jej odcinku od wlotu do wylotu wraz
z przebiegami sieci infrastruktury technicznej

2) na terenach 1P/U – 16P/U:
a) minimalna szerokość frontu działki– 25m,
b) minimalna powierzchnia działki– 1500m2,
c) uwzględnienie dojazdu drogami wewnętrznymi dla każdej nowo wydzielonej działki, nie
posiadającej bezpośredniego dostępu do
drogi wydzielonej liniami rozgraniczającymi
w niniejszym planie,
d) zakaz ustanawiania służebności drogowej na
działkach budowlanych;
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3) dopuszcza się zastosowanie innych parametrów działek niż ustalone w pkt 1 - 2 w przypadkach uzasadnionych:
a) nieregularnym kształtem nieruchomości,
b) skrajnym położeniem działki przy drogach
z placem do zawracania,
c) wydzieleniem działki na potrzeby komunikacji lub infrastruktury technicznej;
4) dopuszcza się łączenie działek;
5) dopuszcza się dokonywanie wydzieleń geodezyjnych, w tym wtórnych podziałów działek zabudowy produkcyjnej i usługowej oraz ulic klasy dojazdowej KDD i ulic wewnętrznych KDW,
w miejscach innych niż zostały określone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi lub
umownymi liniami rozgraniczającymi, pod warunkiem: zachowania ustalonego planem przeznaczenia terenu, zapewnienia dostępu do drogi publicznej każdej z wydzielanych nieruchomości oraz spełnienia obowiązujących warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie, a także zapewnienie ustalonej
planem ilości miejsc postojowych na każdej
z działek.
7. Ustala się, że wszystkie tereny mogą być tymczasowo użytkowane w sposób dotychczasowy, pod
warunkiem udostępnienia części gruntów dla realizacji dojazdów i uzbrojenia.
§ 5. Określa się następujące zasady ochrony
dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
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go przez wtórne przebudowy, rozbudowy,
nadbudowy, remonty,
c) zakaz nadbudowy,
d) dopuszcza się przebudowę mającą na celu
adaptacje poddasza na cele mieszkaniowe
lub usługowe pod warunkiem zachowania
kształtu dachu,
e) zakaz stosowania pokryć dachowych z blachy
dachówkopodobnej,
f)

zastosowanie pokryć historycznie występujących na danym terenie,

g) uzgadniania z urzędem konserwatorskim
wszelkich prac budowlanych (przebudowy,
adaptacje i modernizacje);
4) wyznacza się granice stref ochrony konserwatorskiej jak na rysunku planu:
a) strefę „B” ochrony konserwatorskiej,
b) strefę „K” ochrony krajobrazu;
5) dla obszarów w granicach strefy „B”, o której
mowa w pkt 4 lit. a:
a) nakaz dostosowania nowej zabudowy w zakresie skali i bryły, geometrii dachów, pokryć
dachowych, podziałów architektonicznych do
już istniejących o wartościach zabytkowych,
sąsiadujących z danym terenem, przy założeniu harmonijnego współistnienia elementów kompozycji historycznej i współczesnej,
b) zakaz lokalizacji wolnostojących pawilonów
handlowych i usługowych,

1) dla budynku ujętego w rejestrze zabytków, zlokalizowanego przy ul. Odrzańskiej 57, pokazanego na rysunku planu, obowiązują przepisy
odrębne oraz następujące ustalenia:

c) nakaz utrzymania rekreacyjno – wypoczynkowego charakteru oraz układu kompozycyjnego istniejących zespołów zieleni urządzonej,

a) zakaz zmiany historycznej formy zewnętrznej
obiektu,

d) zakaz lokalizacji reklam wielkogabarytowych
i innych dysharmonizujących elementów,

b) dopuszcza się zmianę sposobu użytkowania
pod warunkiem uzgodnienia z właściwymi
organami ochrony zabytków,

e) dopuszcza się lokalizację wież telefonii komórkowych za pozwoleniem właściwego
konserwatora zabytków,

c) wszelkie działania budowlane przy obiekcie
wpisanym do rejestru zabytków wymagają
uzyskania pozwolenia właściwego organu
ochrony zabytków;

f)

2) obejmuje się ochroną konserwatorską budynek
zlokalizowany przy ul. A. Syrkiewicza 3, pokazane na rysunku planu jako obiekt o wysokich
walorach kulturowych, wpisany do ewidencji
zabytków;
3) o ile przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej
dla obiektu, o którym mowa w pkt 2 obowiązują następujące ustalenia:

nakaz zachowania historycznej siatki komunikacyjnej oraz historycznych nawierzchni
(np. brukowych) w ciągach ulic, chodników
i placów,

g) nakaz uzgadniania z urzędem konserwatorskim wszelkich działań inwestycyjnych w zakresie budowy nowych obiektów kubaturowych i wyburzeń, przebudowy, rozbudowy
i nadbudowy, a także zmiany funkcji obiektów wyszczególnionych w ewidencji, zmian
historycznie ukształtowanych wnętrz, prowadzenia prac ziemnych, zmiany nawierzchni
ulic i placów, scalanie terenu;

a) utrzymanie w historycznej formie architektonicznej, gabarytach oraz dobrym stanie technicznym,

6) dla obszarów w granicach strefy „K”, o której
mowa w pkt 4 lit. b nakazuje się:

b) przywracanie oryginalnego zewnętrznego
wyglądu architektonicznego, zniekształcone-

a) ochrony krajobrazu związanego przestrzennie z zespołem objętym strefą „B” ochrony
konserwatorskiej, poprzez zakaz lokalizacji
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dominant przestrzennych o wysokości powyżej 20m,
b) ochrony zachowanych elementów krajobrazu
związanego przestrzennie z historycznym założeniem, poprzez nakaz utrzymania funkcji
parkowej na terenach ZP;
7) dla obszarów w granicach stanowisk archeologicznych, o Nr AZP 22(62-15/2), 8(62-15/3),
21(62-15/4), 4(62-15/5), 3(62-15/6), 2(62-15/7),
oznaczonych na rysunku planu, przy wykonywaniu prac ziemnych nakazuje się zapewnienia
badań (nadzoru) archeologicznych, na które należy uzyskać pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków w trybie decyzji administracyjnej ;
8) w przypadku odkrycia przedmiotu w trakcie
prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych,
co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on
zabytkiem, nakazuje się:
a) wstrzymania wszelkich robot mogących
uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot,
b) zabezpieczenia, przy użyciu dostępnych
środków, przedmiotu i miejsce jego odkrycia,
c) niezwłocznego zawiadomienia o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, właściwego
wójta.
§ 6. 1. Ustala się ogólne zasady zagospodarowania terenu w zakresie modernizacji, rozbudowy
budowy infrastruktury technicznej:
1) sytuowanie wszystkich liniowych elementów
infrastruktury technicznej wraz z towarzyszącymi urządzeniami pod ziemią wraz z przyłączami do poszczególnych obiektów z wyjątkiem
tych, dla których wyznaczono odrębne tereny
oraz linii elektroenergetycznych;
2) lokalizacja urządzeń infrastruktury technicznej
w liniach rozgraniczających ulic;
3) w uzasadnionych względami technicznymi
bądź bezpieczeństwa przypadkach, dopuszcza
się usytuowanie wybranych elementów sieci
poza liniami rozgraniczającymi ulic pod warunkiem prowadzenia ich równolegle do linii zabudowy i granic działek, w pasie terenu wolnym
od obiektów budowlanych istniejących i projektowanych i istniejącego uzbrojenia oraz
w uzgodnieniu z właścicielami nieruchomości;
4) dopuszcza się lokalizację naziemnych kubaturowych urządzeń infrastruktury technicznej, np.
stacji transformatorowych w granicach poszczególnych terenów, przeznaczonych na inne
funkcje, w tym także jako obiektów wbudowanych;
5) dopuszcza się realizację urządzeń technicznych
uzbrojenia jako towarzyszących inwestycjom
na terenach własnych inwestorów na warunkach określonych przez zarządców sieci
w oparciu o przepisy odrębne.
2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:
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1) zaopatrzenie nowych terenów w wodę do celów bytowo-gospodarczych z istniejącej gminnej sieci wodociągowej, po jej rozbudowie
w oparciu o magistrale wodociągowe;
2) zaopatrzenie wszystkich terenów zainwestowania, poprzez rozbudowę rozdzielczej sieci wodociągowej w układach pierścieniowych, zapewniających ciągłość dostawy wody do odbiorców oraz zabezpieczenie p-poż;
3) określenie potrzebnej ilości wody do celów
technologicznych i produkcyjnych dla przedsięwzięć lokalizowanych w obszarze planu wymaga odrębnego postępowania opartego
o szczegółową koncepcję i program gospodarki
wodnokanalizacyjnej opracowanych dla rzeczywistego rodzaju inwestycji i indywidualnie
udokumentowanego zapotrzebowania oraz
wskazania uzgodnionych źródeł dostawy wody
z uwzględnieniem wymogów przepisów gospodarki wodnej i ochrony środowiska;
4) zakaz nasadzeń drzew i krzewów na trasie magistrali wodociągowej, w odległości mniejszej
niż 10m od osi sieci.
3. W zakresie odprowadzania i unieszkodliwiania
ścieków bytowych, komunalnych i przemysłowych
ustala się:
1) dla planowanej zabudowy odprowadzanie ścieków poprzez zbiorczą kanalizację sanitarną do
istniejącego układu komunalnej kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków;
2) w przypadku odprowadzania ścieków przemysłowych o składzie przekraczającym dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń nakaz instalowania niezbędnych urządzeń podczyszczających ścieki, przed wprowadzeniem
do systemu komunalnego;
3) zakaz odprowadzania ścieków do wód gruntowych oraz gruntu;
4) ustalenie rodzaju i ilości ścieków przemysłowych z terenów techniczno-produkcyjnych oraz
warunków oczyszczania ścieków i odbioru
zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi
gospodarki wodnej i ochrony środowiska;
5) na całym obszarze planu, na terenach o różnych przeznaczeniach, dopuszcza się budowę
oczyszczalni, przepompowni ścieków oraz innych urządzeń związanych z kanalizacją sanitarną.
4. W zakresie odprowadzania wód opadowych
ustala się:
1) wyposażenie planowanych: budynków, dojazdów o utwardzonej nawierzchni, w system kanalizacji deszczowej i powiązanie z układem
kanalizacji deszczowej lub systemem odprowadzania wód powierzchniowych;
2) odprowadzenie wód opadowych z terenu planowanych: ulic, placów, miejsc postojowych,
parkingów, po uprzednim oczyszczeniu (odstojniki szlamu, piaskowniki i separatory lekkich
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olei mineralnych, etc), zbiorczym systemem
kanalizacji deszczowej, do systemu odprowadzenia wód powierzchniowych, wyposażonego
w odpowiedniej pojemności zbiorniki retencyjne, zbierające wody opadowe przed odprowadzeniem do istniejących cieków wodnych,
oznaczonych w planie symbolem Z/WS lub jako
urządzenia melioracji szczegółowej wymagające ochrony;
3) usunięcie z wód opadowych substancji ropopochodnych i zawiesin, jeśli przekroczą one
wartości określone w przepisach odrębnych,
przed ich wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej lub do odbiornika, na terenie własnym
inwestora;
4) utwardzenie i skanalizowanie terenów, na których może dojść do zanieczyszczenia substancjami, o których mowa w pkt. 3);
5) odprowadzanie wód opadowych z wykorzystaniem istniejącego systemu melioracji prowadzić na warunkach określonych w pozwoleniu
wodnoprawnym i w uzgodnieniu z zarządcą
urządzeń melioracyjnych;
6) dopuszcza się przejściowo, do czasu budowy
systemu kanalizacji deszczowej, obejmującego
cały obszar objęty planem, odprowadzenie wód
opadowych systemem kanalizacji lokalnej po
wstępnym podczyszczeniu i doprowadzeniu ich
składu do parametrów wód opadowych, do
rowów i cieków wskazanych przez administratora w przypadku braku wód płynących jako
odbiornika, do zbiorników odparowujących;
7) dopuszcza się likwidację istniejących rowów
melioracyjnych w terenach inwestycyjnych,
z wyjątkiem oznaczonych na rysunku jako rowy
urządzenia szczegółowej wymagające ochrony,
pod warunkiem realizacji zbiorczego systemu
kanalizacji deszczowej oraz uwzględnieniu pojemności cieków wodnych stanowiących odbiorniki wód opadowych i roztopowych;
8) dopuszcza się sukcesywną likwidację rowów
systemu melioracji szczegółowych stosownie
do postępu nierolniczego zainwestowania terenów i budowy kanalizacji dla wód opadowych
na terenach przeznaczenia podstawowego planu, pod warunkiem wcześniejszego uzyskania
stosownych pozwoleń wodno-prawnych przewidzianych przepisami odrębnymi oraz po
stwierdzeniu, że likwidacja rowów nie wpłynie
negatywnie na przyległe grunty użytkowane
rolniczo;
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innych urządzeń związanych z kanalizacją deszczową.
5. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:

1) zaopatrzenie w gaz ziemny, dla obecnych
i nowych odbiorców, po rozbudowie sieci gazowej, w oparciu o dystrybucyjną istniejącą
sieć;
2) budowę sieci i przyłączenie odbiorców po spełnieniu warunków technicznych i ekonomicznych;
3) dopuszcza się lokalne i indywidualne zaopatrzenie w gaz płynny.
6. W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną
ustala się:
1) wykorzystanie lokalnych źródeł ciepła: gazu,
energii elektrycznej, paliw płynnych (oleju lekkiego) oraz odnawialnych źródeł energii;
2) stosowanie urządzeń grzewczych o wysokiej
sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń.
7. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną
ustala się:
1) zasilanie elektroenergetyczne terenów w obszarze planu, realizowane w dwu etapach:
a) I etap – dla pokrycia zapotrzebowania na
energię elektryczną na etapie prowadzenia
prac przygotowawczych w realizacji inwestycji, planuje się wykorzystanie rozdzielni sieciowej RS, zlokalizowanej na terenie oznaczonym symbolem 1EE, zasilanej liniami
elektroenergetycznymi średniego napięcia
15kV,
b) II etap – planuje się na terenie oznaczonym
symbolem 2EE budowę Głównego Punktu
Zasilającego 110/15kV zasilanego planowanymi liniami elektroenergetycznymi 110kV
z GPZ Braniborska (Zielona Góra) i GPZ Graniczna (Nowa Sól);
2) z planowanego GPZ będą zasilane liniami kablowymi średniego napięcia 15kV planowane
na terenie objętym planem stacje transformatorowe o mocach określonych na etapie projektowania;
3) dla wymienionych w pkt 2 stacji transformatorowych SN nakazuje się zarezerwować teren
o wymiarach 5m x 6m z dostępem do drogi dojazdowej;

9) do czasu zmiany użytkowania i zagospodarowania terenów na przeznaczenie ustalone planem, dopuszcza się renowację i przebudowę
istniejących rowów melioracyjnych, prowadzonych przez tereny zieleni, upraw polowych i łąk
w oparciu o projekty wg przepisów odrębnych;

4) dopuszcza się sukcesywną likwidację bądź
przebudowę istniejących napowietrznych linii
średniego napięcia 15kV i niskiego napięcia na
podziemne linie kablowe na nowych trasach
wg uzgodnionego programu inwestycyjnego
administratora sieci elektroenergetycznych;

10) na całym obszarze planu, na terenach o innych
przeznaczeniach, dopuszcza się budowę zbiorników retencyjnych, przepompowni wód oraz

5) dopuszcza się indywidualną budowę wbudowanych i kontenerowych stacji transformatorowych na terenie własnym inwestora oraz kablowanie istniejących napowietrznych linii
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średniego i niskiego napięcia, których przebieg
może kolidować z planowanym zainwestowaniem jako inwestycji własnych wnioskodawcy,
wyłącznie na koszt wnioskodawcy i na warunkach określonych przez administratora sieci
elektroenergetycznych;
6) w przypadku budowy napowietrznych linii wysokiego napięcia, wyznacza się pas ochronny
na którym obowiązuje zakaz zabudowy kubaturowej oraz nasadzeń zieleni wysokiej o szerokości:
a) minimum 15m, w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, dla linii
o napięciu znamionowym powyżej 30kV, lecz
nieprzekraczającym 110kV,
b) minimum 30m, w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, dla linii
o napięciu znamionowym powyżej 110kV;
7) w przypadku budowy napowietrznych linii
średniego napięcia, wyznacza się pas ochronny
na którym obowiązuje zakaz zabudowy kubaturowej oraz nasadzeń zieleni wysokiej o szerokości:
a) minimum 5m, w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, dla linii
o napięciu znamionowym powyżej 1kV, lecz
nieprzekraczającym 15kV,
b) minimum 10m, w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, dla linii
o napięciu znamionowym powyżej 15kV, lecz
nieprzekraczającym 30kV;
8) dopuszcza się zmniejszenie odległości wymienionej w pkt 6 i 7 lub ich usunięcie pod warunkiem dokonania uzgodnień z administratorem
sieci lub ich skablowanie;
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3) w przypadku lokalizacji masztów i innych obiektów związanych z teletechniką o wysokości powyżej 50m npt, nakazuje się zgłoszenia przed
wydaniem pozwolenia na budowę do właściwej służby ruchu lotniczego sił zbrojnych.
§ 7. Określa się stawkę procentową w wysokości
1%, na podstawie której ustala się opłatę, o której
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
§ 8. 1. Na obszarze objętym planem nie ma terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym:
1) terenów górniczych;
2) terenów narażonych
powodzi;

na

niebezpieczeństwo

3) terenów zagrożonych osuwaniem się mas
ziemnych.
2. Zasady, parametry i wskaźniki kształtowania
zabudowy, warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w ich użytkowaniu określa się w rozdziale 2.
Rozdział 2
Przepisy szczegółowe
§ 9. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 1U, ustala się następujące przeznaczenia:
1) podstawowe – zabudowa usługowa (usługi nauki i inne usługi nieuciążliwe);
2) uzupełniające – zieleń, komunikacja, mieszkania towarzyszące, urządzenia i obiekty towarzyszące.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia:

9) w przypadku budowy kablowych linii elektroenergetycznych wprowadza się zakaz zabudowy i nasadzeń drzew i krzewów na trasie ich
przebiegu.

1) maksymalna powierzchnia zabudowy - 50%
powierzchni działki budowlanej;

8. W zakresie gospodarowania odpadami ustala

3) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy 5m
od linii rozgraniczającej terenu drogi 3KDL, od
linii rozgraniczającej terenu 1KS oraz zachodniej granicy terenu a od terenu drogi sąsiadującej od południa z granicą terenu i opracowania
planu (ul. Odrzańska) zgodnie z rysunkiem planu;

się:
1) systematyczny wywóz odpadów na zorganizowane wysypisko odpadów komunalnych,
zgodnie z przepisami odrębnymi i gminnymi;
2) do czasu wywozu odpadów na wysypisko, segregacja i przechowywanie w szczelnych pojemnikach znajdujących się przy poszczególnych posesjach.
9. W zakresie usług teletechnicznych ustala się:
1) prowadzenie przewodowych linii sieci teletechnicznych w pasach dróg;
2) dopuszcza się lokalizację stacji bazowych telefonii komórkowej, z zastrzeżeniem, że ich lokalizacja w strefie „B” ochrony konserwatorskiej
wymaga pozwolenia właściwego konserwatora
zabytków;

2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 20% powierzchni działki budowlanej;

4) maksymalna wysokość budynków – 3 kondygnacje nadziemne, w tym jedna w poddaszu
użytkowym;
5) maksymalna wysokość budynków od poziomu
terenu do najwyższego punktu kalenicy dachu
20m;
6) dachy strome, dwu lub wielospadowe, o kącie
nachylenia głównych połaci 22 - 50°;
7) przykrycie dachówką lub materiałem dachówkopodobnym, w odcieniach kolorów: czerwonego, brązowego lub grafitowego;
8) lokalizacja budynków gospodarczych i garaży:
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a) wolnostojących, dobudowanych lub wbudowanych do budynku,
b) zlokalizowanych także bezpośrednio przy
granicy działki, jako zabudowa bliźniacza,
c) jednokondygnacyjnych, o maksymalnej wysokości 6m od poziomu terenu do najwyższego punktu kalenicy dachu;
9) organizacja miejsc postojowych na terenie własnym inwestora, przyjmując wskaźnik minimum 2 miejsca na 100m² powierzchni użytkowej usług, w formie garaży lub parkingów terenowych otwartych;
10) dojazd do terenu od strony ulicy Odrzańskiej
i A. Syrkiewicza oraz dróg 3KDL, 2KDD;
11) objęcie obiektu wpisanego do rejestru zabytków (pałac, Nr rejestru 2038), oznaczonego na
rysunku planu zasadami ochrony konserwatorskiej określonymi w § 5 pkt 1;
12) objęcie terenu zasadami ochrony konserwatorskiej określonymi w § 5 pkt 5.
3. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 2U, ustala się następujące przeznaczenia:
1) podstawowe - zabudowa usługowa (usługi nauki i inne usługi nieuciążliwe),
2) uzupełniające – zieleń, komunikacja, mieszkania towarzyszące, urządzenia i obiekty towarzyszące.
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5. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami 3U – 6U, ustala się następujące przeznaczenia:
1) podstawowe – zabudowa usługowa (usługi nauki i inne usługi nieuciążliwe);
2) uzupełniające – zieleń, komunikacja, mieszkania towarzyszące, nieuciążliwa wytwórczość,
urządzenia i obiekty towarzyszące.
6. Na terenach, o których mowa w ust. 5 obowiązują następujące ustalenia:
1) maksymalna powierzchnia zabudowy - 70%
powierzchni działki budowlanej;
2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 20% powierzchni działki budowlanej;
3) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy 10m
od linii rozgraniczającej terenu drogi 1KDG oraz
5m od linii rozgraniczającej tereny dróg KDL,
KDD i KDW;
4) maksymalna wysokość budynków – 6 kondygnacji nadziemnych;
5) maksymalna wysokość budynków od poziomu
terenu do najwyższego punktu kalenicy dachu
25m;
6) dachy dowolne;

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 3 obowiązują następujące ustalenia:

7) organizacja miejsc postojowych na terenie własnym inwestora, przyjmując wskaźnik minimum 2 miejsca na 100m² powierzchni użytkowej usług, w formie garaży lub parkingów terenowych otwartych;

1) maksymalna powierzchnia zabudowy - 20%
powierzchni działki budowlanej;

8) urządzanie parkingów dla rowerów w strefach
wejściowych;

2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 50% powierzchni działki budowlanej;

9) poza strefą „K” dopuszcza się lokalizację stacji
paliw;

3) nakaz zachowania istniejącej zieleni wysokiej
w co najmniej 80%;

10) dojazd do terenu od strony dróg KDL, KDD
i KDW;

4) zakaz rozbudowy istniejącego budynku;

11) objęcie terenów ujętych w strefie „K” zasadami
ochrony konserwatorskiej określonymi w § 5
pkt 6;

5) zakaz lokalizacji nowych budynków;
6) organizacja miejsc postojowych na terenie własnym inwestora, przyjmując wskaźnik minimum 2 miejsca na 100m² powierzchni użytkowej usług, w formie parkingów terenowych
otwartych, wkomponowanych w zieleń;
7) dojazd do terenu od strony ulicy A. Syrkiewicza;

12) objęcie terenów ujętych w strefie sanitarnej od
cmentarza zasadami określonymi w § 4 ust. 3
pkt 10;
13) objęcie terenów w zasięgu stanowisk archeologicznych zasadami ochrony konserwatorskiej
określonymi w § 5 pkt 7.

8) urządzanie parkingów dla rowerów w strefach
wejściowych;

§ 10. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami 1P/U – 16P/U, ustala się następujące przeznaczenia:

9) objęcie obiektu oznaczonego na rysunku planu
zasadami ochrony konserwatorskiej określonymi w § 5 pkt 3;

1) podstawowe – zabudowa produkcyjno - usługowa ;

10) objęcie terenu zasadami ochrony konserwatorskiej określonymi w § 5 pkt 6;
11) objęcie ochroną prawną pomnika przyrody.

2) uzupełniające – zieleń, komunikacja, urządzenia
i obiekty towarzyszące.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia:
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1) maksymalna powierzchnia zabudowy - 75%
powierzchni działki;
2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 10% powierzchni działki;
3) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy 10m
od linii rozgraniczającej terenu drogi 1KDG oraz
terenów kolejowych, 5m od linii rozgraniczającej terenu dróg KDL, KDD i KDW oraz 15m od
linii rozgraniczającej terenów ZL i lasów sąsiadujących z granicami planu;
4) maksymalna wysokość budynków od poziomu
terenu do najwyższego punktu dachu 25m;
5) dachy dowolne;
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16) objęcie terenów ujętych w strefie sanitarnej od
cmentarza zasadami określonymi w § 4 ust. 3
pkt 10.
§ 11. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami 1ZP, 2ZP ustala się następujące
przeznaczenia:
1) podstawowe – zieleń urządzona – parkowa;
2) uzupełniające:
a) urządzenia i obiekty towarzyszące w tym sieci infrastruktury technicznej, mała architektura, place zabaw,
b) ciągi piesze, miejsca odpoczynku,
c) wody powierzchniowe.

6) zakazuje się lokalizacji otwartych placów składowych w pasie 50m od strony drogi 1KDG
i dróg KDL;

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowiązuje zakaz zabudowy.

7) zakazuje się realizacji zaplecza obiektów budowlanych funkcji podstawowej od strony dróg
1KDG i 4KDL;

3. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami 1ZL - 2ZL ustala się przeznaczenie podstawowe – lasy.

8) ustala się zakaz lokalizacji otwartych placów
składowych dla materiałów sypkich mogących
być źródłem zapylenia i zanieczyszczenia powietrza – powierzchnie składowe i magazynowe dla takich materiałów muszą znajdować się
w obiektach kubaturowych;

4. Na terenach, o których mowa w ust. 3 obowiązuje zakaz zabudowy.

9) ustala się zakaz lokalizacji obiektów i placów
składowych dla składowania gospodarczego
wykorzystania i utylizacji odpadów i surowców
wtórnych mogących być źródłem zapylenia
i zanieczyszczenia powietrza oraz innych zagrożeń i uciążliwości, z wyjątkiem obiektów i urządzeń związanych z biogazownią na terenach
3P/U i 6P/U;
10) na terenie 2P/U i 3P/U dopuszcza się dolesienia;
11) na każdym z poszczególnych terenów nakazuje
się zlokalizowanie zbiornika retencyjnego lub
połączenia z sąsiednim zbiornikiem, które będą
zbierać wody opadowe przed odprowadzeniem
do cieków wodnych na terenach Z/WS i urządzeń melioracji szczegółowej wymagających
ochrony;
12) organizacja miejsc postojowych na terenie własnym inwestora, przyjmując następujące
wskaźniki:
a) minimum 1 miejsce postojowe na 50m² powierzchni użytkowej usług lub,
b) minimum 1 miejsce postojowe na 5 zatrudnionych na jednej zmianie;
13) w przypadku usług handlu, urządzanie parkingów dla rowerów w strefach wejściowych;

5. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 1Z ustala się następujące przeznaczenia:
1) podstawowe – zieleń nieurządzona;
2) uzupełniające:
a) urządzenia i obiekty towarzyszące w tym sieci infrastruktury technicznej, mała architektura, place zabaw,
b) ciągi piesze, miejsca odpoczynku.
6. Na terenie, o którym mowa w ust. 5 obowiązuje zakaz zabudowy.
7. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami 2Z/WS – 8Z/WS ustala się następujące
przeznaczenia:
1) podstawowe:
a) zieleń,
b) wody powierzchniowe śródlądowe;
2) uzupełniające:
a) urządzenia i obiekty towarzyszące w tym sieci infrastruktury technicznej,
b) ciągi piesze i rowerowe,
c) budowle wodne.
8. Na terenach, o których mowa w ust. 7 obowiązują następujące ustalenia:
1) zakaz zabudowy;

14) dojazd do terenu od strony dróg KDL, KDD
i KDW;

2) dopuszcza się przebudowę rowu, przejazdy
i przepusty;

15) objęcie terenów w zasięgu stanowisk archeologicznych zasadami ochrony konserwatorskiej
określonymi w § 5 pkt 7;

3) ustala się utrzymanie dostępności komunikacyjnej do koryt rowów, w obustronnych pasach
umożliwiających prowadzenie bieżących i okresowych prac regulacyjnych i konserwacyjnych
w ich przebiegu;
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4) prowadzenie konserwacji i pielęgnacji zieleni
wg stosownych obowiązków zarządców tych
obiektów.
§ 12. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem1Kustala się następujące przeznaczenia:
1) podstawowe – teren infrastruktury - kanalizacja;
2) uzupełniające:
a) urządzenia i obiekty towarzyszące w tym sieci infrastruktury technicznej,
b) komunikacja.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia:
1) maksymalna wysokość obiektów 6m;
2) dojazd do terenu od strony drogi 2KDD.
3. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 1EE ustala się następujące przeznaczenia:
1) podstawowe – teren infrastruktury - elektroenergetyka;
2) uzupełniające:
a) urządzenia i obiekty towarzyszące w tym sieci infrastruktury technicznej,
b) komunikacja.
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 3 obowiązują następujące ustalenia:
1) maksymalna wysokość obiektów 6m;
2) dojazd do terenu od strony drogi 2KDD.
5. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 2EE ustala się następujące przeznaczenia:
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3) zasilanie po stronie wysokiego napięcia 110kV
napowietrznymi lub kablowymi liniami energetycznymi z istniejącej linii 110kV, zgodnie
z § 6 ust. 7 pkt 1 lit. b;
4) dojazd do terenu od strony drogi sąsiadującej
z linią rozgraniczającą terenu, stanowiącą południową granicę planu;
5) zakaz
realizacji
i mieszkań.

budynków

mieszkalnych

§ 13. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1KDG o przeznaczeniu podstawowym
na drogę publiczną, obowiązują następujące ustalenia:
1) parametry jak dla drogi klasy głównej;
2) szerokość w liniach rozgraniczających minimum 30m, zgodnie z rysunkiem planu;
3) dopuszcza się wprowadzenie zieleni przyulicznej.
2. Na terenie oznaczonym na rysunku planu
symbolem 1KDL o przeznaczeniu podstawowym na
drogę publiczną, obowiązują następujące ustalenia:
1) parametry jak dla drogi klasy lokalnej,
2) szerokość w liniach rozgraniczających minimum 16m, zgodnie z rysunkiem planu;
3) dopuszcza się wprowadzenie zieleni przyulicznej;
4) realizacja ścieżki rowerowej;
5) minimum jednostronne chodniki;
6) dopuszczona lokalizacja parkingów przyulicznych.
3. Na terenach oznaczonych na rysunku planu
symbolami 2KDL i 3KDL o przeznaczeniu podstawowym na drogę publiczną, obowiązują następujące ustalenia:

1) podstawowe – teren infrastruktury - elektroenergetyka;

1) parametry jak dla drogi klasy lokalnej;

2) uzupełniające:

2) szerokość w liniach rozgraniczających minimum 15m, zgodnie z rysunkiem planu;

a) urządzenia i obiekty towarzyszące w tym sieci infrastruktury technicznej,

3) dopuszcza się wprowadzenie zieleni przyulicznej;

b) komunikacja.

4) realizacja ścieżki rowerowej;

6. Na terenie, o którym mowa w ust. 5 obowiązują następujące ustalenia:
1) budowa, przebudowa lub rozbudowa urządzeń,
obiektów oraz sposób zagospodarowania terenu przeznaczonego pod główny punkt zasilania
energetycznego jako inwestycji celu publicznego, na zasadach wynikających z technologii
obiektu;
2) uwzględnienie wniosków z raportu o oddziaływaniu na środowisko, szczególnie w zakresie
odległości i stref bezpieczeństwa dla dostępu
i przebywania ludzi oraz lokalizacji budynków
administracyjnych, gospodarczych, komunikacji wewnętrznej pieszej i kołowej oraz zieleni;

5) minimum jednostronne chodniki;
6) dopuszczona lokalizacja parkingów przyulicznych.
4. Na terenie oznaczonym na rysunku planu
symbolem 4KDL i 5KDL o przeznaczeniu podstawowym na drogę publiczną, obowiązują następujące
ustalenia:
1) parametry jak dla drogi klasy lokalnej;
2) szerokość w liniach rozgraniczających minimum 20m, zgodnie z rysunkiem planu;
3) wprowadzenie zieleni przyulicznej w formie
szpaleru lub alei drzew;
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4) realizacja ścieżki rowerowej;
5) minimum jednostronne chodniki;
6) dopuszczona lokalizacja parkingów przyulicznych.
5. Na terenie oznaczonym na rysunku planu
symbolem 6KDL o przeznaczeniu podstawowym na
drogę publiczną klasy lokalnej, obowiązują następujące ustalenia:
1) parametry jak dla drogi klasy lokalnej;
2) szerokość w liniach rozgraniczających docelowo 15m, łącznie z terenem drogi sąsiadującej
z granicą opracowania planu, jak na rysunku
planu;
3) dopuszcza się wprowadzenie zieleni przyulicznej;
4) realizacja ścieżki rowerowej;
5) minimum jednostronne chodniki;
6) dopuszczona lokalizacja parkingów przyulicznych.
6. Na terenie oznaczonym na rysunku planu
symbolem 1KDD o przeznaczeniu podstawowym na
drogę publiczną, obowiązują następujące ustalenia:
1) parametry jak dla drogi klasy dojazdowej;
2) szerokość w liniach rozgraniczających minimum 10m zgodnie z rysunkiem planu;
3) dopuszcza się wprowadzenie zieleni przyulicznej;
4) minimum jednostronne chodniki;
5) dopuszczona lokalizacja parkingów przyulicznych;
6) wymaga się przeprowadzenia cieku wodnego
w liniach rozgraniczających drogi, łączącego teren 3Z/WS i 4Z/WS.
7. Na terenie oznaczonym na rysunku planu
symbolem 2KDD o przeznaczeniu podstawowym na
drogę publiczną, obowiązują następujące ustalenia:
1) parametry jak dla drogi klasy dojazdowej;
2) szerokość w liniach rozgraniczających minimum 15m zgodnie z rysunkiem planu;
3) dopuszcza się wprowadzenie zieleni przyulicznej;
4) minimum jednostronne chodniki;
5) dopuszczona lokalizacja parkingów przyulicznych;
6) realizacja akcentu urbanistycznego w miejscu
orientacyjnie wskazanym na rysunku planu.
8. Na terenie oznaczonym na rysunku planu
symbolami 3KDD o przeznaczeniu podstawowym na
drogę publiczną, ustala się szerokość w liniach rozgraniczających docelowo 10m, łącznie z terenem
drogi sąsiadującej z granicą opracowania planu, jak
na rysunku planu.
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9. Na terenie oznaczonym na rysunku planu
symbolem 1KDW o przeznaczeniu podstawowym na
drogę wewnętrzną, obowiązują następujące ustalenia.
1) szerokość w liniach rozgraniczających minimum 15m zgodnie z rysunkiem planu;
2) dopuszcza się wprowadzenie zieleni przyulicznej;
3) minimum jednostronne chodniki;
4) dopuszczona lokalizacja parkingów przyulicznych.
10. Na terenie oznaczonym na rysunku planu
symbolem 2KDW o przeznaczeniu podstawowym na
drogę wewnętrzną, obowiązują następujące ustalenia:
1) szerokość w liniach rozgraniczających minimum 10m zgodnie z rysunkiem planu;
2) dopuszcza się wprowadzenie zieleni przyulicznej;
3) dopuszczona lokalizacja parkingów przyulicznych.
11. Na terenach oznaczonych na rysunku planu
symbolami 3KDW – 9KDW obowiązują następujące
ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe terenu:
a) droga wewnętrzna,
b) zabudowa produkcyjno – usługowa;
2) przeznaczenie, o którym mowa w pkt 1 lit. b
może być realizowane w przypadku uzasadniającym rezygnację z określonego przebiegu drogi wewnętrznej, obsługującej tereny P/U bezpośrednio przylegające;
3) w przypadku przeznaczenia na drogę wewnętrzną:
a) szerokość w liniach rozgraniczających minimum 12m,
b) w przypadku o którym mowa w pkt 2 i częściowej rezygnacji z przebiegu drogi – zakończenie placem do zawracania o minimalnym
promieniu 10m,
c) dopuszcza się wprowadzenie zieleni przyulicznej,
d) dopuszcza się parkingi przyuliczne,
e) dopuszcza się zagospodarowanie terenu jako
ulica jednoprzestrzenna;
4) w przypadku przeznaczenia na zabudowę produkcyjno – usługową:
a) przyjęcie parametrów i wskaźników określonych w § 10 niniejszej uchwały, dla sąsiednich terenów P/U,
b) zniesienie nieprzekraczalnej linii zabudowy
na przyległych terenach P/U.
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12. Na terenach oznaczonych na rysunku planu
symbolami 1KS – 3KS o przeznaczeniu podstawowym na tereny komunikacji - parkingi, obowiązują
następujące ustalenia:
1) zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej nie
związanej z obsługą parkingów;
2) urządzenie
i niskiej;

towarzyszącej

zieleni

wysokiej

3) realizacja akcentu urbanistycznego na terenie
3KS w miejscu orientacyjnie wskazanym na rysunku planu.
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Rozdział 3
Ustalenia końcowe

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zielona Góra.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
HeNryk Walczak
___________________________________________
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 116, poz. 1203,
z 2005r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181,
poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173,
poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz
z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28,
poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Nr 149, poz. 996)
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 oraz z 2007r. Nr 127, poz. 880 oraz
z 2008r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413; z
2010r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz.675, Nr 119,
poz. 804
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLVI/373/10
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 25 sierpnia 2010r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 94

– 6420 –

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLVI/373/10
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 25 sierpnia 2010r.
ROZSTRZYGNIĘCIE
w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag do projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Lubuskiego Park Przemysłowego.
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.
zmianami), przyjmując oświadczenie Wójta Gminy
o braku złożonych w przewidzianym terminie uwag
do wyłożonego do publicznego wglądu projekcie
planu, Rada Gminy Zielona Góra ustala co następuje :
Odstępuje się rozpatrzenia uwag z powodu braku
przedmiotu rozstrzygnięcia.
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLVI/373/10
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 25 sierpnia 2010r.
ROZSTRZYGNIĘCIE
o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą
do zadań własnych gminy oraz zasadach 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.) oraz w związku z uchwaleniem miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
Lubuskiego Park Przemysłowego, Rada Gminy Zielona Góra ustala, co następuje:
1. Na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przewiduje się
następujące inwestycje z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy:
budowa dróg gminnych
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modernizacja ulic (dróg) istniejących
budowa, rozbudowa i modernizacja sieci
wodociągowej,
kanalizacji
sanitarnej
i deszczowej oraz oświetlenia ulic.

2. Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej:
a) zadania w zakresie infrastruktury technicznej
prowadzić będą właściwe przedsiębiorstwa,
w kompetencji których leży rozwój sieci: wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz na podstawie
przepisów odrębnych. Zadania w zakresie gospodarki odpadami realizowane będą zgodnie
z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, zgodnie z planem gospodarki
odpadami oraz na podstawie przepisów odrębnych;
b) określenie terminów przystąpienia i zakończenia realizacji tych zadań, ustalone będzie po
uchwaleniu planu;
c) inwestycje mogą być realizowane etapowo
w zależności od wielkości środków przeznaczonych na inwestycje.
3. Finansowanie inwestycji będzie odbywać się
poprzez:
a) wydatki z budżetu gminy;
b) współfinansowanie środkami zewnętrznymi,
poprzez budżet gminy – w ramach m.in.:
dotacji unijnych,
dotacji samorządu województwa,
dotacji i pożyczek z funduszy celowych,
kredytów i pożyczek bankowych,
innych środków zewnętrznych;
c) udział inwestorów w finansowaniu w ramach
porozumień o charakterze cywilno-prawnym
lub w formie partnerstwa publiczno – prywatnego, mających na celu finansowe
wsparcie realizacji inwestycji, a także właścicieli nieruchomości.
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OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 23 września 2010r.
o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Siedlisko
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 8 w związku
z art. 193 ust. 4 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. Dz. U. 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 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327
i Nr 112, poz. 766, z 2008r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180,
poz. 1111 oraz z 2009r. Nr 213, poz. 1651 i poz. 1652
oraz z 2010r. Dz. U. Nr 57, poz. 356) Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze podaje do publicznej wiadomości, że:
1.
Rada
Gminy
Siedlisko
uchwałą
Nr XXXVI/230/2010 z dnia 17 września 2010r.
stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnej Beaty Barna w okręgu wyborczym Nr 3 z listy Nr 17 KWW
Siedlisko – Nasza Wspólna Sprawa wskutek utraty
prawa wybieralności.

2. Zgodnie z art. 193 ust. 4 Ordynacji wyborczej
wyborów uzupełniających nie przeprowadza się,
jeżeli ich data przypadałaby w okresie 6 miesięcy
przed zakończeniem kadencji rad. W związku z zakończeniem kadencji rad w dniu 12 listopada 2010r.
wybory uzupełniające do Rady Gminy Siedlisko nie
zostaną przeprowadzone, gdyż ich data przypadałaby w okresie krótszym niż 6 miesięcy przed zakończeniem kadencji.
3. Mandat radnego w okręgu wyborczym Nr 3
pozostaje nieobsadzony do końca kadencji.
4. Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Komisarz Wyborczy
w Zielonej Górze
Bogumił Hoszowski
13 69

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

1370
13 70

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY LUBUSKIEGO
z dnia 1 października 2010r.
w sprawie ustalenia wskaźnika przeliczeniowego 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych
w IV kwartale 2010 roku i I kwartale 2011 roku na terenie Województwa Lubuskiego
Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 12a i b ustawy z dnia
21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego (Dz. U. z 2005 Nr 31, poz. 266; z 2006r.
Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657, Nr 167, poz 1193,
Nr 249, poz. 1833; z 2007r. Nr 128, poz. 902, Nr 173,
poz. 1218, poz. 902, Nr 173, poz. 1218; z 2010r. Nr 3,
poz. 13) obwieszcza się, co następuje:

dla województwa lubuskiego z wyłączeniem
Miasta Gorzowa Wlkp. będącego siedzibą wojewody
oraz Miasta Zielona Góra będącego siedzibą sejmiku
województwa – 2.887zł,

§ 1. Ustala się wysokość wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, określającego przeciętny koszt budowy 1m2 powierzchni użytkowej
budynków mieszkalnych na okres od 1 października
2010 roku do 31 marca 2011 roku:

§ 2. Traci moc Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 1 kwietnia 2009r .

dla Miasta Gorzowa Wlkp. będącego siedzibą wojewody oraz dla Miasta Zielona Góra będącego siedzibą sejmiku województwa – 3.204zł.

Wojewoda Lubuski
Helena Hatka
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WYROK
WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
SYGN. AKT II SA/GO 399/10
z dnia 30 czerwca 2010r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym:
Przewodniczący

Sędzia WSA Mirosław Trzecki

Sędziowie

Sędzia WSA Grażyna Staniszewska (spr.)
Sędzia WSA Marek Szumilas

Protokolant

st. sekr. sąd. Agata Przybyła

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 czerwca
2010r. sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego
w Świebodzinie na uchwałę Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 25 września 2009r. Nr XXVII/167/09
w sprawie opłat za świadczenia w publicznym
przedszkolu prowadzonym przez Gminę Kargowa
I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały
w całości,
II. stwierdza, że zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu.
UZASADNIENIE
W dniu 25 września 2009r. Rada Miejska w Kargowej podjęła na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zm. - dalej jako „u.s.o.”)
oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z zm.) uchwałę Nr XXVII/167/09 w sprawie
opłat za świadczenia w publicznym przedszkolu
prowadzonym przez Gminę Kargowa.
Stosownie do treści przepisu § 1 ustalona została
oplata w publicznym przedszkolu prowadzonym
przez Gminę Kargowa w wysokości 1zł (słownie:
jeden złoty) za każdą zadeklarowaną godzinę pobytu
dziecka w przedszkolu, za zajęcia opiekuńczowychowawcze i dydaktyczne świadczone przez
przedszkola ponad czas realizacji podstawy programowej, obejmujące: 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. Jednocześnie w § 2 uchwały organ stwierdził, iż traci moc uchwała
Nr XVII/105/04 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia
1 grudnia 2004r. w sprawie opłat za świadczenia
przedszkolne w Gminie Kargowa (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2005r. Nr 2, poz. 31 ). Uchwała zgodnie

z § 3 weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 listopada 2009r.
Powyższa uchwała została zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie
Wlkp. przez Prokuratora Rejonowego w Świebodzinie w części obejmującej § 1 tej uchwały. Skarżący
zarzucił uchwale istotne naruszenie prawa, tj. art. 14
ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zm.) poprzez ustalenie w § 1 opłaty stałej, za korzystanie
z przedszkola w wysokości 1 złotych za godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji
podstawy programowej, pomimo braku po stronie
rady gminy kompetencji w tym zakresie.
Prokurator, powołując się na przepis art. 147 § 1
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wniósł
o stwierdzenie nieważności w/w uchwały we wskazanej części.
Uzasadniając skargę Prokurator wskazał, że analiza
uchwały Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 25 września 2009r. Nr XXVII/167/09 pozwala na stwierdzenie, iż § 1 tej uchwały rażąco narusza art. 15 ust. 5
ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.
Skarżący wyjaśnił, iż w świetle w/w przepisu ustawy
o systemie oświaty nie budzi wątpliwości kompetencja rady do ustalenia opłat za świadczenia
w prowadzonych przez gminę przedszkolach publicznych, jednakże opłaty te mogą być ustalane
tylko za świadczenia przekraczające minimum programowe wychowania przedszkolnego. Rada nie
może natomiast ustalać w uchwale opłat za pobyt
dziecka w przedszkolu publicznym jeżeli realizuje
ono jedynie podstawy programowe, gdyż mieszczące się w tym zakresie świadczenia są bezpłatne.
Podkreślił również, iż w orzecznictwie sadów administracyjnych wielokrotnie podkreślano, iż uchwalona na mocy art. 14 ust. 5 u.s.o. opłata nie może mieć
charakteru stałego, wynika z niej bowiem wówczas
obowiązek jej ponoszenia w każdym przypadku
uczęszczania przez dziecko do przedszkola, bez
uwzględnienia przy tym rodzaju świadczeń, ich jakości czy czasu trwania.
Zdaniem skarżącego obowiązkiem organu samorządu terytorialnego uchwalającego opłatę za usługi
przedszkolne jest zatem wykazanie, iż wysokość
obowiązku pieniężnego nałożonego na rodzica
dziecka korzystającego z usług przedszkola publicznego pozostaje w związku przyczynowym z oferowaną mu usługą. Przy ustalaniu omawianej opłaty
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należy szczegółowo wykazać za jakiego rodzaju
świadczenie opłata jest żądana i co się na opłacane
świadczenie składa. Uchwała powinna zatem precyzyjnie określać poszczególne świadczenia przekraczające podstawę programową oferowane przez
przedszkola publiczne, a także co składa się na każde
z tych świadczeń. Opłata powinna być ustalona za
każde z tych świadczeń z osobna i opierać się na
kalkulacji ekonomicznej.
W ocenie skarżącego zakwestionowana uchwala
faktycznie wprowadza opłatę stałą. Nie została
przewidziana możliwość rezygnacji przez świadczeniobiorcę z poszczególnych świadczeń oferowanych
w ramach programu rozszerzonego. Nie przewidziano możliwości zwrotu opłaty za świadczenia w wypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, co oznacza, że opłata ponoszona jest przez rodziców (opiekunów) dziecka za samą gotowość do spełnienia
świadczeń.
Wreszcie Prokurator podkreślił, iż zajęcia świadczone ponad podstawę programową, wymienione
w § 1 uchwały w rzeczywistości są zajęciami wchodzącymi w skład podstawy programowej, której
zakres określono w załączniku Nr 1 do rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2008r. Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 4, poz. 17).
Powyższe naruszenia w ocenie skarżącego stanowią
podstawę do stwierdzenia nieważności zaskarżonej
uchwały w części obejmującej § 1.
W odpowiedzi na skargę Rada Miejska w Kargowej
wniosła o oddalenie skargi oraz ewentualnie o zawieszenie postępowania sądowego do czasu zmiany
przepisów oświatowych Rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz
publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 ze zm.).
Jednocześnie organ podkreślił, iż zaskarżona uchwała podjęta została na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy
o systemie oświaty. Wyjaśnił, iż regulacja załącznika
Nr 1 do rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2008r.
Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
(Dz. U. Nr 4, poz. 17 ze zm.) jest spójna z dyspozycją
§ 10 ust. 2 pkt 1 załącznika do rozporządzenia z dnia
21 maja 2001r. Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624
ze zm.), zgodnie z którym statut przedszkola określa
dzienny czas pracy przedszkola ustalony przez organ
prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i rady
przedszkola, w tym przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
nie krótszy niż 5 godzin dziennie. Wypełniając powyższe regulacje, Gmina Kargowa prowadzi bezpłatne usługi w publicznym przedszkolu realizując je
przez pięciogodzinną realizacje podstawy programowej. Jednocześnie gmina zapewnia rodzicom
(opiekunom) dzieci w wieku przedszkolnym prawo
wyboru zajęć świadczonych przez przedszkola ponad czas realizacji podstawy programowej. Wyłącz-
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nie bowiem od rodziców zależy w jakim wymiarze
i z jakich usług będą korzystać w ramach świadczeń
publicznego przedszkola w Kargowej. W ocenie organu ustalona uchwałą oplata nie ma charakteru
stałego, bowiem wynika z ilości zadeklarowanej
przez rodzica godzin wybranych świadczeń.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Skarga zasługuje na uwzględnienie.
Stosownie do art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002r.
Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U.
Nr 153, poz. 1269 ze zm.), sądy administracyjne
sprawują wymiar sprawiedliwości między innymi
poprzez kontrolę działalności administracji publicznej. Kontrola taka sprawowana jest pod względem
zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią
inaczej (art. 1 § 2 tej ustawy). Zakres kontroli administracji publicznej obejmuje także orzekanie
w sprawach skarg na akty prawa miejscowego oraz
inne akty organów jednostek samorządu terytorialnego (art. 3 § 1 w związku z § 2 pkt 5 i 6 ustawy
z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu
przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002r.
Nr 153, poz. 1270 ze zm.) – zwanej dalej ppsa.
Na wstępie rozważań należy wskazać, iż w świetle
art. 147 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
(Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - dalej jako „ppsa”,
sąd uwzględniając skargę na uchwałę lub akt
stwierdza nieważność tej uchwały lub aktu w całości
lub w części albo stwierdza, że zostały wydane
z naruszeniem prawa, jeżeli przepis szczególny wyłącza stwierdzenie ich nieważności.
Wprowadzając sankcję nieważności jako następstwo
naruszenia prawa, ustawodawca nie określił rodzaju
naruszenia prawa, które prowadziłoby do zastosowania tej sankcji. Zasadnym jest zatem sięgnięcie
do przepisów u.s.g, gdzie przewidziano dwa rodzaje
naruszeń prawa, które mogą być wywołane przez
ustanowienie aktów uchwalanych przez organy
gminy. Mogą być to naruszenia istotne lub nieistotne (art. 91 u.s.g). Jednak i tu brak ustawowego zdefiniowania obu naruszeń, co stwarza konieczność
sięgnięcia do stanowiska wypracowanego w tym
zakresie w doktrynie i w orzecznictwie.
Za „istotne” naruszenie prawa uznaje się uchybienie, prowadzące do skutków, które nie mogą być
tolerowane w demokratycznym państwie prawnym.
Do nich zalicza się między innymi naruszenie przepisów prawa ustrojowego oraz prawa materialnego,
a także przepisów regulujących procedury podejmowania uchwał (por. M. Stahl, Z. Kmieciak, Akty
nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego
w świetle orzecznictwa NSA i poglądów doktryny,
Samorząd Terytorialny 2001, z. 1-2, s. 101-102).
W judykaturze za istotne naruszenie prawa uznaje
się takiego rodzaju naruszenia prawa jak: podjęcie
uchwały przez organ niewłaściwy, brak podstawy do
podjęcia uchwały określonej treści, niewłaściwe
zastosowanie przepisu prawnego będącego podstawą podjęcia uchwały, naruszenie procedury podjęcia uchwały (wyroki NSA z dnia 11 lutego 1998r.,
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sygn. akt II SA/Wr 1459/97; z dnia 8 lutego 1996r.,
sygn. akt SA/Gd 327/95; wyrok WSA w Gorzowie
Wlkp. z dnia 12 marca 2009r., sygn. akt II SA/Go
844/08).

przedszkolnym. Uchwała ta została opublikowana
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
z dnia 19 lutego 2010r. Nr 12, poz. 146 i weszła
w życie po czternastu dniach od dnia publikacji.

Stwierdzenie nieważności uchwały może nastąpić
więc tylko wtedy, gdy uchwała pozostaje w wyraźnej sprzeczności z określonym przepisem prawnym,
co jest oczywiste i bezpośrednie oraz wynika to
wprost z treści tego przepisu. Nie jest zaś konieczne
rażące naruszenie, warunkujące stwierdzenie nieważności decyzji czy postanowienia, o jakim mowa
w przepisie art. 156 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Kwestionowany przez skarżącego § 1 zaskarżonej
uchwały stanowi, iż za zajęcia świadczone przez
przedszkole ponad czas realizacji podstawy programowej a obejmujące następujące zajęcia opiekuńczo - wychowawcze i dydaktyczne:

Natomiast nieistotne naruszenia prawa, które nie
stanowią przesłanki do stwierdzenia nieważności
uchwały lub zarządzenia, ale są przesłanką do wskazania, że akt został wydany z naruszeniem prawa to
takie naruszenia, które są mniej doniosłe w porównaniu z innymi przypadkami wadliwości, czyli np.
nieodpowiednie oznaczenie uchwały, powołanie
wadliwej podstawy prawnej, oczywista omyłka pisarska lub rachunkowa. Są to takie naruszenia, które
nie mają wpływu na treść uchwały lub zarządzenia.

2) zabawy aktywizujące oraz badawczo - rozwijające zainteresowania otaczającym światem;

Przechodząc do merytorycznego rozpoznania sprawy, z uwzględnieniem przytoczonych zasad oceny
obowiązujących w postępowaniu sądowoadministracyjnym stwierdzić należy, że zarzuty zawarte
w skardze są zasadne.
Przedmiotem kontroli Sądu w niniejszym postępowaniu jest uchwała Rady Miejskiej w Kargowej
z dnia 25 września 2009r. Nr XXVII/167/09 w sprawie
opłat za świadczenia w publicznym przedszkolu
prowadzonym przez Gminę Kargowa, podjęta na
podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty.
W niniejszej sprawie bezspornym jest, iż zaskarżona
uchwała Rady Miejskiej w Kargowej jest powszechnie obowiązującym aktem prawa miejscowego.
W orzecznictwie administracyjnym i doktrynie
ugruntował się pogląd, że aktem prawa miejscowego jest akt, którego adresatem jest szeroki krąg adresatów, którzy mogą być jednak w jakiś sposób
określeni oraz został wydany na podstawie i w granicach upoważnienia ustawowego (wyrok NSA
z dnia 5 kwietnia 2002r. sygn. akt l SA 2160/2001,
LEX 81765; wyrok NSA z 3 października 2006r. sygn.
akt l OSK 908/06, niepublik.; wyrok NSA z dnia
22 listopada 2005r. sygn. akt l OSK 971/2005, LEX
Nr 196727). Nie może być zatem wątpliwości, że
uchwała podejmowana na podstawie art. 14 ust. 5
u.s.o jest aktem normatywnym o charakterze aktu
prawa miejscowego. Pogląd taki wyraził również
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia
22 listopada 2005 r. sygn. akt l OSK 971/05. Za takim
charakterem uchwały podejmowanej na podstawie
upoważnienia wynikającego z art. 14 ust. 5 u.s.o
przemawia przede wszystkim to, że jest ona wydawana na podstawie upoważnienia ustawowego
i zawiera normy prawne, które adresowane są do
każdego, w określonym w normie stanie hipotetycznym. Adresatem norm zawartych w takiej uchwale
będzie bliżej nieokreślona grupa rodziców lub opiekunów prawnych dzieci objętych wychowaniem

1) gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój
psychofizyczny, emocjonalny i społeczny dziecka;

3) zabawy plastyczne, muzyczne, teatralne, twórcze
i inne, rozwijające zdolności dzieci oraz zaspakajające ich potrzebę aktywności i zainteresowania;
4) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój
fizyczny dziecka,
ustala się opłatę za 1 godzinę realizacji tych zajęć
w wysokości 1,00zł (słownie: jeden złotych) i nalicza
się ją za każdą zadeklarowaną godzinę pobytu dziecka w przedszkolu.
Uchwalając powyższe regulacje jako podstawę
prawną aktu normatywnego, w którym je zawarto
Rada wskazała art. 14 ust. 5 u.s.o.
Zgodnie z art. 5 ust. 5 u.s.o. zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, w tym z oddziałami
integracyjnymi oraz przedszkoli specjalnych, szkół
podstawowych oraz gimnazjów, w tym z oddziałami
integracyjnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych
specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół artystycznych oraz szkół przy zakładach karnych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich,
należy do zadań własnych gmin. Stosownie zaś do
art. 14 ust. 5 u.s.o, opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych ustala
rada gminy. W myśl art. 6 ust. 1 u.s.o, przedszkolem
publicznym jest przedszkole, które: 1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego; 2) przeprowadza rekrutację dzieci
w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje
określone w odrębnych przepisach.
Dla oceny regulacji zawartych w zaskarżonej uchwale istotne znaczenie ma przepis art. 14 ust. 5 u.s.o,
w którym ustawodawca upoważnił radę gminy do
ustalania opłat za świadczenia w prowadzonych
przez gminę przedszkolach publicznych z uwzględnieniem art. 6 pkt 1 tej ustawy. Z przywołanego wyżej przepisu wynika jasno, że zakres udzielonego
radzie upoważnienia sprowadza się do ustalenia
opłaty.
Z uwagi na brak normatywnego uregulowania pojęcia „opłaty”, dla potrzeb niniejszego postępowania
konieczne jest określenie znaczenia w jakim to pojęcie zostało użyte w przepisie art. 14 ust. 5 u.s.o.
Podstawą rozróżnienia danin publicznych (podatków
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i opłat) jest koncepcja ekwiwalentności. Opłaty wydają się stanowić wynagrodzenie za związane
z kosztami działania władzy. Nakładanie opłat jest
dopuszczalne w trzech sytuacjach, jeśli obywatel
korzysta z obiektów i urządzeń należących do państwa (np. opłaty za przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej), jeśli jego udziałem staje się
jakiś przywilej ze strony państwa (opłaty koncesyjne), a także jeśli organ państwa musi zajmować się
sprawami obywatela (m.in. wydawanie zaświadczeń, zezwoleń itd.). Opłatę można zatem zdefiniować jako przymusową odpłatność, nakładaną przez
władze publiczne za oferowane świadczenie na rzecz
obywatela. Istnieje więc charakterystyczny dla opłat
związek przyczynowy między świadczeniem pieniężnym dłużnika (opłatą), a świadczeniem wzajemnym administracji publicznej. Opłata stanowi
więc instytucję prawnofinansową, której istotną
cechą jest ekwiwalentność. Pobiera się ją w związku
z wyraźnie wskazanymi usługami i czynnościami
organów państwowych lub samorządowych, dokonywanych w interesie konkretnych podmiotów.
Opłata stanowi zatem swoistą zapłatę za uzyskanie
zindywidualizowanego świadczenia oferowanego
przez podmiot prawa publicznego.
Zdaniem Sądu, taki właśnie charakter ma opłata
ustalona na podstawie art. 14 ust. 5 u.s.o.
W świetle przywołanych przepisów, nie budzi wątpliwości kompetencja rady do ustanowienia opłat za
świadczenia w prowadzonych przez gminę przedszkolach publicznych, przy czym opłaty te mogą być
ustalane tylko za świadczenia przekraczające minimum programowe wychowania przedszkolnego.
Rada nie może zaś ustalać w uchwale opłat za pobyt
dziecka w przedszkolu publicznym, jeżeli realizuje
ono jedynie podstawy programowe, gdyż mieszczące się w tym zakresie świadczenia są bezpłatne.
Konsekwentnie do powyższego rada gminy nie może ustalać odpłatności za świadczenia, które mieściłyby się w podstawie programowej wychowania
przedszkolnego, gdyż świadczenia takie są bezpłatne, a także nie może obciążać opłatami rodziców
dziecka korzystającego wyłącznie z pięciogodzinnej
opieki przedszkolnej. Nie jest dopuszczalne ustalenie
opłaty także za samą gotowość świadczenia usług.
W orzecznictwie sądowoadministracyjnym wielokrotnie podkreślano, że uchwalona na mocy art. 14
ust. 5 u.s.o opłata nie może mieć charakteru stałego,
wynika z niej bowiem wówczas obowiązek jej ponoszenia w każdym przypadku uczęszczania przez
dziecko do przedszkola, bez uwzględnienia przy tym
rodzaju świadczeń, ich jakości czy czasu trwania.
W wyroku z dnia 3 marca 2009r., l OSK 1189/08 Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, iż ustalenie
opłaty na sztywnym poziomie zobowiązującej do jej
ponoszenia niezależnie od czasu korzystania i charakteru
dodatkowych
świadczeń
opiekuńczowychowawczych oferowanych przez dane przedszkole, stanowi istotne naruszenie art. 14 ust. 5
u.s.o. Podobny pogląd tut. Sąd wyraził już wielo-
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krotnie w podobnych sprawach ( np. wyroki z dnia
27 stycznia 2010r. sygn. akt II SA/Go 962/09, z dnia
28 stycznia 2010r. sygn. akt II SA/Go 934/09, z dnia
11 lutego 2010r. sygn. akt II SA/Go 1025/09). Także
inne sądy administracyjne podzielają to stanowisko
– np. został wyrażony w wyrokach WSA we Wrocławiu z dnia 21 maja 2008r., sygn. akt IV SA/Wr
150/08; z dnia 5 lutego 2008r., sygn. akt III SA/Wr
622/07.
Obowiązkiem organu samorządu terytorialnego
uchwalającego opłatę za usługi przedszkolne jest
zatem wykazanie, iż wysokość obowiązku pieniężnego nałożonego na rodzica dziecka korzystającego
z usług przedszkola publicznego pozostaje w związku przyczynowym z oferowaną mu usługą. Tutejszy
Sąd stoi na stanowisku, iż przy ustalaniu omawianej
opłaty należy szczegółowo wykazać za jakiego rodzaju świadczenie opłata jest żądana i co się na
opłacane świadczenie składa. Uchwała powinna
zatem precyzyjnie określać poszczególne świadczenia przekraczające podstawę programową oferowane przez przedszkole publiczne, a także co składa się
na każde z tych świadczeń. Organ samorządu terytorialnego, ustanawiając opłatę powinien określić jej
wysokość za każde ze świadczeń z osobna. Sposób
ustalenia odpłatności powinien być przekonujący,
oparty na kalkulacji ekonomicznej, a argumentacja
za nim przemawiająca racjonalna i stosownie uzasadniona. Brak czytelności co do zakresu dodatkowych świadczeń opiekuńczo-wychowawczych i odpowiadającej im opłaty, pozbawia rodziców dzieci,
przy podejmowaniu decyzji w kwestii korzystania
z usług przedszkola, możliwości dokonania rzetelnej
oceny w tym zakresie. Powyższe musi wynikać
z treści uchwały.
Organ uchwałodawczy musi w taki sposób oznaczyć
zakres oferowanych przez przedszkole odpłatnych
usług, aby dały się one w sposób bezpośredni i jednoznaczny odróżnić od zajęć zdefiniowanych w ramach podstawy programowej określonej w/w rozporządzeniem z dnia 23 grudnia 2008r. Minister
Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia
ogólnego w poszczególnych typach szkół. Wymogu
tego, w ocenie Sądu, nie spełnia regulacja § 1 zaskarżonej uchwały. Sąd podziela w tym zakresie
ocenę skarżącego, iż sposób sprecyzowania tych
zajęć skłania do wniosku, że w zdecydowanej większości wchodzą one w skład podstawy programowej
wychowania przedszkolnego.
Jednocześnie należy zaznaczyć, iż w tym zakresie
oznaczona w § 1 uchwały oplata nie spełnia wymogu ekwiwalentności, z uwagi na niemożliwość określenia konkretnych zajęć, za które opłata ma być
pobierana.
Zwrócić jednocześnie należy uwagę, iż stosownie do
w/w paragrafu uchwały opłatę pobiera się za „każdą
zadeklarowaną godzinę pobytu dziecka w przedszkolu”.
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Zatem opłata ta określona jest na podstawie deklaracji rodzica (opiekuna prawnego), co do liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu, za każdą
z zadeklarowanych godzin. Przede wszystkim więc,
zgodnie z w/w przepisem uchwały, opłatę tę pobiera
się niezależnie od faktycznego czasu pobytu dziecka
w przedszkolu oraz – co istotne – niezależnie od
rodzaju zajęć przekraczających podstawę programową (i ich ilości), w których ma uczestniczyć dziecko, zgodnie z wolą jego rodziców czy też opiekunów
prawnych. Nie można zgodzić się z oceną Rady
Miejskiej w Kargowej, iż regulacje w tym zakresie
czynią zadość zasadzie ekwiwalentności.
Zaznaczyć także należy, iż zaskarżona uchwała nie
zawiera jakiejkolwiek kalkulacji opłaty i brak jest
wyjaśnienia, dlaczego wysokość opłaty ustalono
akurat w wysokości wskazanej w § 1. Brak jest także
wyczerpującego uzasadnienia do uchwały w tym
zakresie. Organ poprzestał jedynie na wskazaniu
w uzasadnieniu końcowego rezultatu kalkulacji kosztu realizacji jednej godziny zajęć dla jednego dziecka
– 2,70zł. Wskazał również z uwagi na charakter edukacji przedszkolnej i umożliwienie jak największej
grupie rodzin skorzystania z edukacji przedszkolnej,
stawkę obniżono do kwoty 1zł. Z tego wyjaśnienia
nie wynika jednakże jakie elementy składają się na
ustaloną stawkę, w przypadku poszczególnych
świadczeń. Wbrew założeniem wynikającym z uzasadnienia do uchwały, ustalona opłata nie spełnia
wymogu ekwiwalentności, bowiem z regulacji
uchwały wynika jednoznacznie, że opłata ta pobierana będzie od zadeklarowanej przez rodziców
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(opiekunów) liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu, a nie jak wskazano w uzasadnieniu „za konkretne świadczenia ponad podstawę programową”.
Nie wykazanie przez organ uchwałodawczy, że
przedszkole prowadzi nauczanie i wychowanie ponad wymagane minimum programowe, czego konsekwencją jest ustalona w zaskarżonej uchwale
opłata, jest istotnym naruszeniem prawa (wyrok
WSA we Wrocławiu z dnia 30 maja 2007r., sygn. akt
IV SA/Wr 122/07, LEX Nr 322173).
Z uwagi na to, iż przepis § 1 stanowi zasadniczy
trzon uchwały z dnia 25 września 20009r.
Nr XXVII/167/09, zaś pozostałe w niej zawarte przepisy stanowią jedynie przepisy końcowe, określające
iż traci moc poprzednia uchwała Rady Miejskiej
w Kargowej z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie opłat
za świadczenia przedszkolne w Gminie Kargowa;
Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2005r. Nr 2 poz. 31 (§ 2),
zaś uchwalony akt wchodzi w życie po 14 dniach od
jego opublikowania w dzienniku urzędowym (§ 3),
stwierdzenie nieważności § 1 powoduje, iż brak jest
uzasadnienia prawnego pozostawienia zaskarżonej
uchwały w obrocie prawnym w pozostałym zakresie.
Mając powyższe na uwadze Sąd - na podstawie
art. 147 § 1 ppsa w związku z art. 94 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, nie
będąc związany zarzutami i wnioskami skargi
(art. 134 ppsa) – stwierdził nieważność zaskarżonej
uchwały w całości.
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WYROK
WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
SYGN. AKT II SA/GO 398/10
z dnia 8 lipca 2010r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym:

I.

Przewodniczący

Sędzia WSA Michał Ruszyński
(spr.)

Sędziowie

Sędzia WSA Grażyna Staniszewska

II. określa, że zaskarżona uchwała nie podlega
wykonaniu w części określonej w pkt I wyroku.

Sędzia WSA Marek Szumilas
Protokolant

st. sekr. sąd. Anna Lisowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 lipca 2010r.
sprawy ze skargi Prokuratora Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim na uchwałę Rady Gminy
Krzeszyce
z
dnia
26
września
2006r.
Nr XXXVIII/183/06 w sprawie określenia zasad
sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych oraz zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży i stosowanie umownych stawek oprocentowania

stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały
w części obejmującej § 4,

UZASADNIENIE
Prokurator Prokuratury Okręgowej w Gorzowie
Wielkopolskim wniósł skargę do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
na uchwałę Rady Gminy Krzeszyce z dnia 26 września 2006r. Nr XXXVIII/183/06 w sprawie określenia
zasad sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych
oraz zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży i stosowanie umownych stawek oprocentowania (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego z 2006r.
Nr 93, poz. 1733). Zaskarżając uchwałę na podstawie
art. 3 § 2 pkt 5, art. 50 § 1 i art. 53 § 3 ustawy z dnia
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30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002r. Nr 153,
poz. 1270 ze zm.), dalej: p.p.s.a oraz art. 5 ustawy
z dnia 20 czerwca 1985r. o prokuraturze (Dz. U.
z 2008r. Nr 7, poz. 39), wniósł na podstawie art. 147
§ 1 p.p.s.a o stwierdzenie nieważności powyższej
uchwały.
W uzasadnieniu skargi Prokurator wskazał, że w § 4
zaskarżonej uchwały określono, że Rada wyraża
zgodę na stosowanie przez Wójta Gminy Krzeszyce
umownej stawki oprocentowania wynoszącej 2%
w stosunku rocznym przy ratalnej spłacie ceny
sprzedaży budynków lub lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców. W ocenie skarżącego
analiza uchwały pozwala na stwierdzenie, że jej § 4
rażąco narusza przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia
1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.
z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.), dalej: u.g.n, tj.
art. 70 ust. 4. Przepis ten w ust. 2 stanowi, że cena
nieruchomości sprzedawanej w drodze bezprzetargowej, może zostać rozłożona na raty, przy czym
zgodnie z ust. 3 rozłożona na raty niespłacona część
ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu
stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli
stosowanej przez Narodowy Bank Polski. Jednocześnie w § 4 wskazano, że wojewoda w stosunku do
nieruchomości stanowiących przedmiot własności
Skarbu Państwa, a rada lub sejmik w stosunku do
nieruchomości stanowiących odpowiednio przedmiot własności gminy, powiatu lub województwa,
mogą wyrazić zgodę na zastosowanie, innej niż
określona w ust. 3, stopy procentowej. Prokurator
stwierdził, że przepis powyższy określa w sposób
kompletny warunki zmiany wysokości oprocentowania niespłaconej części rozłożonej na raty ceny
nieruchomości i ma charakter indywidualny. Potwierdzeniem tego stanowiska jest użyte w tym
przepisie sformułowanie „za zgodą”, co oznacza, iż
dotyczy ona konkretnej sprawy. Powyższe w ocenie
skarżącego przesądza o tym, że zgoda na zmianę
stopy oprocentowania niespłaconej części rozłożonej na raty ceny nieruchomości jest elementem postępowania dotyczącego sprzedaży konkretnych
nieruchomości, a zatem zgoda powinna być udzielona przez radę po przedstawieniu przez organ wykonawczy gminy wniosku zawierającego cenę.
W ramach analizowanej regulacji brak jest natomiast upoważnienia do wydawania przez radę aktów o charakterze generalnym, podejmowanych
a priori, przed wnioskiem ponadto w odniesieniu do
wszystkich nieruchomości komunalnych. Skarżący
zaznaczył, że analogiczne stanowisko zawarte jest
w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego
z 27 października 2009r., I OSK 579/09. Stąd też Prokurator wniósł o stwierdzenie nieważności § 4 zaskarżonej uchwały.
Odpowiadając na skargę Rada Gminy Krzeszyce
wniosła o jej oddalenie, podnosząc, że z zarzutami
i wnioskami skarżącego nie sposób się zgodzić.
Wskazano, iż ustalając w § 4 zaskarżonej uchwały
zasady, Rada działała w ramach upoważnienia
ustawowego. Podkreślono, że takie stanowisko zostało wyrażone w wyroku Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego we Wrocławiu z 21 maja 2008r.,
II SA/Wr 139/08, którego teza brzmi: na mocy art. 70
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ust. 4 u.g.n tylko rada uprawniona jest do zaakceptowania innej stawki oprocentowania niż określona
w ustawie (art. 70 ust. 3 u.g.n), nie może o tym
– w umowie – zadecydować wójt (Lex Nr 519139).
Rada Gminy Krzeszyce wskazała także, iż skarga nie
zasługuje na uwzględnienie z uwagi na to, że zarzuty
skargi odnoszą się wyłącznie do § 4 zaskarżonej
uchwały, natomiast wniosek o stwierdzenie nieważności tej uchwały dotyczy jej w całości.
Na rozprawie Prokurator precyzując skargę, wniósł
o stwierdzenie nieważności § 4 zaskarżonej uchwały.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Skarga okazała się uzasadniona.
W skardze tej zawarto zarzut naruszenia przez § 4
zaskarżonej uchwały – art. 70 ust. 4 u.g.n. § 4 zaskarżonej uchwały stanowi, iż „wyraża się zgodę na
stosowanie przez Wójta Gminy Krzeszyce umownej
stawki oprocentowania wynoszącej 2% w stosunku
rocznym przy ratalnej spłacie ceny sprzedaży budynków lub lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz
najemców”.
Zgodnie z art. 70 ust. 4 u.g.n, rada gminy w stosunku do nieruchomości stanowiących przedmiot własności gminy, może wyrazić zgodę na zastosowanie,
innej niż określona w ust. 3, stopy procentowej,
tj. stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.
Skarżący wskazał w skardze, iż w analogicznej sprawie, Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku
z 27 października 2009r., I OSK 579/09 (dostępny
w Internecie na stronie: orzeczenia.nsa.gov.pl),
stwierdził nieważność przepisów uchwały w taki
sam sposób regulujący sporną kwestię. W wyroku
tym wskazano, że decydujące znaczenie dla wyniku
sprawy ma rozstrzygnięcie zależności pomiędzy
art. 70 ust. 3 i art. 70 ust. 4 u.g.n. NSA wskazał, że
przepis art. 70 ust. 3 u.g.n., zgodnie z którym rozłożona na raty nie spłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej
równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez
Narodowy Bank Polski, ustanawia zasadę, która ma
charakter uniwersalny: obejmuje wszystkie podmioty, które nabywają i spłacają ratami cenę nieruchomości nabytej od gminy w trybie bezprzetargowym
(art. 70 ust. 2 u.g.n.). Natomiast regulacja zawarta
w art. 70 ust. 4 u.g.n. ma charakter wyjątku od zasady wyrażonej w art. 70 ust. 3 u.g.n.
NSA podkreślił, iż za tym przemawiają następujące
argumenty:
po pierwsze, wykładnia systemowa wewnętrzna – ustęp 4 zamieszczono jako lex specialis po
ustępie 3, dając tym samym pierwszeństwo
ustawowemu oprocentowaniu rozłożonej na raty nie spłaconej części ceny;
po drugie, tryb, jaki został przewidziany dla wyrażania oświadczenia woli gminy na rozłożenie
na raty nie spłaconej części ceny nieruchomości, która została zbyła w trybie bezprzetargowym (art. 70 ust. 4 u.g.n. zawiera sformułowa-
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nie "rada może wyrazić zgodę"). Tryb generowania cywilnoprawnego, umownego oświadczenia woli wymaga w tym wypadku współdziałania dwóch organów; wójt (burmistrz, prezydent miasta), jako organ wykonawczy, do
którego należy gospodarowanie mieniem komunalnym (art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), dalej: u.s.g.).
pragnąc odstąpić na etapie zawierania umowy
z konkretnym podmiotem od ustawowej wysokości oprocentowania wynikającej z art. 70
ust. 3 u.g.n., obowiązany jest wystąpić do rady,
dla której ustawa o samorządzie gminnym zastrzega do wyłącznej kompetencji podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych przekraczających zakres zwykłego zarządu wymienionych w art. 18 ust. 2 pkt 9 u.s.g. i ubiegać się
przed tym organem o zgodę na inną, wyjątkową, indywidualną modyfikację stopy oprocentowania. Podkreślić należy, że art. 70 ust. 4
u.g.n. nie zwiera żadnych kryteriów udzielenia
takiej zgody co oznacza, że uchwała rady gminy
w tym przedmiocie jest w pełni uznaniowa,
a jej treść w znaczącej mierze zależeć będzie od
argumentacji zaprezentowanej przez wnioskujący organ wykonawczy. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) projektując w umowie stawkę
oprocentowania odmienną od narzuconej
przepisem art. 70 ust. 3 u.g.n. obowiązany będzie wykazać radzie szereg indywidualnych
względów podmiotowych (warunki osobiste,
sytuacja ekonomiczna) nabywcy oraz przedmiotowych (stan, rodzaj zbywanej nieruchomości), tak aby przekonać radę do ukształtowania sytuacji prawnej gminy mniej korzystnie,
aniżeli przewiduje to ustawa (art. 70 ust. 3
u.g.n.). Odmowa wyrażenia zgody przez radę
oznacza nakaz zastosowania przez wójta stawki
oprocentowania określonej w art. 70 ust. 3
u.g.n. Wszystkie te argumenty wskazują, że
uchwała w przedmiocie zgody na stawkę oprocentowania od niespłaconej części ceny nieruchomości gminnej zbywanej w trybie bezprzetargowym jest aktem indywidualnym rady,
skierowanym do organu wykonawczego gminy. Stanowi element sformalizowanego trybu
generowania cywilnoprawnego oświadczenia
woli gminy w zakresie postanowień umownych
wskazujących wysokość oprocentowania niespłaconej ceny zbywanej przez gminę nieruchomości, którą rozłożono nabywcy na raty.
Funkcją tego przepisu jest zapewnienie kontroli
nad treścią projektowanych oświadczeń woli
gminy, które mogą prowadzić do długofalowego (do 10 lat; zob. art. 70 ust. 2 zd. pierwsze
u.g.n.) kształtowania stałych dochodów gminy.
Nieskrępowana odmowa wyrażenia zgody wydawana przez radę gminy na podstawie art. 70
ust. 4 u.g.n. wzmacnia funkcję gwarancyjną art.
70 ust. 3 u.g.n., gdyż zapobiega obniżeniu dochodów gminy poniżej granicy wyznaczonej
przez ustawodawcę dla stosunków cywilnoprawnych tego rodzaju;
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po trzecie, umowny charakter oprocentowania
określonego w przepisie art. 70 ust. 4 u.g.n.;
o takim charakterze świadczy poprzednie
brzmienie tegoż przepisu. Przed nowelizacją
art. 70 ust. 4 u.g.n miał brzmienie: "Wojewoda
w stosunku do nieruchomości stanowiących
własność Skarbu Państwa, a rada lub sejmik
w stosunku do nieruchomości stanowiących
odpowiednio własność gminy, powiatu lub województwa, mogą zastosować umowne stawki
oprocentowania" (zob. tekst jednolity Dz. U.
z 2000 roku, Nr 46, poz. 543). Obecne brzmienie
tej normy prawnej nie zmienia umownego charakteru oprocentowania, a jedynie precyzuje
sposób jego ustalenia. Jest to nadal oprocentowanie umowne, ustalane w szczególnym trybie, wynika z czynności prawnej (art. 359 § 1
k.c.) z tym tylko, że wieloetapowy proces składnia przez gminę oświadczenia woli w zakresie
tego postanowienia umownego został ukształtowany tak, aby na każdym jego etapie, wobec
każdego indywidualnie oznaczonego nabywcy
nieruchomości, każdy z organów uczestniczących w składaniu oświadczenia woli gminy
mógł wywołać powrót do ogólnej zasady gwarantującej gminie odsetki ustawowe w rozumieniu art. 359 § 2 k.c., na minimalnym poziomie ustalonym przez art. 70 ust. 3 u.g.n.

Podzielając stanowisko zaprezentowane w powyższym wyroku NSA, sąd w składzie orzekającym
w niniejszej sprawie uznał, że w ramach kompetencji ustanowionej w art. 70 ust. 4 u.g.n, Rada Gminy
Krzeszyce nie mogła, dla ustalenia oprocentowania
innego niż redyskonto weksli stosowane przez NBP,
posłużyć się formą prawną aktu generalnego i abstrakcyjnego o charakterze przepisów gminnych.
Stosowanie do art. 87 ust. 2 Konstytucji RP, akty
prawa miejscowego są źródłami prawa powszechnie obowiązującego na obszarze działania organu,
który je ustanowił. Natomiast akt zgody na zastosowanie innej stopy oprocentowania zakłada, że inicjatywa w zakresie, zarówno odstąpienia od ustawowo
określonej stopy oprocentowania niespłaconej ceny,
jaki i proponowanej wysokości oprocentowania,
należy do organu wykonawczego gminy. Ustanowienie w formie przepisów gminnych wysokości
tego oprocentowania powoduje, że organ wykonawczy gminy zostaje, wbrew postanowieniom
ustawy, związany wolą rady gminy na mocy przepisu prawa miejscowego.
Skoro Rada Gminy Krzeszyce nie była uprawniona
do ustalenia w § 4 zaskarżonej uchwały generalnej
zgody na stosownie przez Wójta Gminy Krzeszyce
odmiennej, niż to przewidziała w art. 70 ust. 3 u.g.n,
stawki oprocentowania wynoszącej 2% w stosunku
rocznym przy ratalnej sprzedaży budynków lub lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców, to
uznać należało, że uchwalając zasady sprzedaży
budynków i lokali mieszkalnych stanowiących mienie Gminy Krzeszyce, Rada Gminy w tej części przekroczyła normę kompetencyjną zawartą w art. 18
ust. 2 pkt 9 lit.a u.s.g. i istotnie naruszyła art. 70
ust. 4 u.g.n, co stanowi podstawę stwierdzenia jego
nieważności.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 94

– 6429 –

Z tych przyczyn Sąd działając na podstawie art. 147
§ 1 w związku z art. 94 ust. 1 u.s.g, stwierdził nieważność § 4 zaskarżonej uchwały. Konsekwencją
natomiast uwzględnienia skargi było stwierdzenie, iż
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zaskarżona uchwała w części określonej w pkt I. wyroku nie podlega wykonaniu do dnia jego uprawomocnienia się (art. 152 p.p.s.a.).
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