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UCHWAŁA NR XL/235/10
RADY GMINY PSZCZEW
z dnia 23 września 2010r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek Nr ewid. gruntu
314, 315 i część działki Nr 310 - w obrębie Stołuń
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759;
z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457;
z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r:
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218;
z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458;
z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r.
Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 106, poz. 675), art. 20
ust. 1 i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80 z 2003r. poz. 717, z 2004r. Nr 6, poz. 41,
Nr 141, poz. 1492; z 2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 130,
poz. 1087; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 225,
poz. 1635; z 2007r. Nr 127, poz. 880; 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, Nr 149, poz. 996) Rada
Gminy Pszczew uchwala, co następuje:
Rozdział 1
Ustalenia ogólne
§ 1. 1. Przedmiotem ustaleń niniejszej uchwały
jest obszar gminy Pszczew obejmujący teren w obrębie geodezyjnym Stołuń na dz. Nr ewid. gruntu:
314, 315 i część 310. Całość terenu opracowania
znajduje się w sieci obszarowej NATURA 2000 tj.
w Obszarze Specjalnej Ochrony Ptaków „Jeziora
Pszczewskie i Dolina Obry” (PLB080005) i w Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk „Jeziora
Pszczewskie i Dolina Obry” (PLB080002), a także
w granicach Pszczewskiego Parku Krajobrazowego.
2. Granice obszaru objętego uchwałą oznaczono
na rysunku planu w skali 1:1000.
3. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są:
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1) rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący załącznik Nr 1;
2) rozstrzygnięcie w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące załącznik Nr 2 do planu;
3) rozstrzygniecie w sprawie realizacji żądań z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich
finansowania, stanowiące załącznik Nr 3 do
planu;
4. Niniejsza uchwala jest zgodna:
1) z uchwałą Nr XX/116/08 Rady Gminy Pszczew
z dnia 30 października 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego
Gminy
Pszczew, w obrębie Stołuń;
2) z uchwałą Nr XL/234/10 Rady Gminy Pszczew
z dnia 23 września 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Pszczew.
§ 2. 1. Plan ustala przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów oraz zasady kształtowania
zabudowy i obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej.
2. Zakres planu jest zgodny z wymogami zawartymi wart. 15 ust. 2 i 3 obowiązującej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
3. Z uwagi na nie występowanie problematyki,
plan nie określa:
1) granice i sposoby w zagospodarowania terenów podlegających specjalnej ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, z wyłączeniem terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,
§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:
1) przeznaczeniu terenów – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym terenie, wyznaczonym liniami
rozgraniczającymi w sposób określony ustaleniami planu z dopuszczeniem nadbudowy, rozbudowy, przebudowy i rozbiórki obiektów istniejących w części lub całości lub budowy
obiektów nowych zgodnie z ustaleniami rozdziału 2 niniejszej uchwały;
2) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez
to rozumieć linie ograniczające obszary, na których dopuszcza się realizację obiektów kubaturowych;
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planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony
numerem porządkowym planu i symbolem
urbanistycznym;

5) tymczasowym sposobie zagospodarowania,
urządzenia lub użytkowania terenu – należy
przez to rozumieć dotychczasowe użytkowanie
terenu do czasu zagospodarowania zgodnie
z przeznaczeniem ustalonym planem;
6) uciążliwości – należy przez to rozumieć przekroczenie standardów jakości środowiska,
w tym zjawiska lub stany utrudniające życie albo dokuczliwe dla otaczającego terenu,
a zwłaszcza hałas, wibracje, zanieczyszczenia
powietrza i zanieczyszczenia odpadami, przekraczające obowiązujące wielkości normowe;
7) usługach – należy przez to rozumieć takie usługi, które nie wytwarzają dóbr materialnych
i służą zaspokojeniu podstawowych potrzeb
ludności, z wyłączeniem usług: handlu o powierzchni sprzedażowej pow. 2000m2 dla jednego obiektu, obsługi komunikacji, sprzedaży
paliw, naprawy i sprzedaży pojazdów zmechanizowanych, miejsca obsługi podróżnych;
8) terenie zabudowy bliźniaczej – należy przez to
rozumieć zabudowę kubaturowa, która może
być realizowana na dwóch działkach przy ich
wspólnej granicy;
9) towarzyszące obiekty – należy przez to rozumieć obiekty budowlane o funkcji związanej
z przeznaczeniem podstawowym lub niezbędne
do jego prawidłowego użytkowania, przy czym
ich powierzchnia zabudowy nie może być większa niż powierzchnia zabudowy obiektów
o funkcji podstawowej na danym trenie;
10) szerokości budynków – należy przez to rozumieć mniejszy z gabarytów rzutu budynku;
11) długość budynków – należy przez to rozumieć
większy z gabarytów rzutu budynku.
Rozdział 2
Przeznaczenie terenów
§ 4. 1. Na obszarze objętym planem wyznacza
się następujące tereny o różnym przeznaczeniu:
1) tereny siedliskowej zabudowy zagrodowej,
oznaczone na rysunku symbolem – „RM”;
2) treny upraw łąkarskich , oznaczone na rysunku
symbolem – „RZ”;
3) tereny letniskowej zabudowy mieszkaniowej,
oznaczone na rysunku symbolem – „ML”;

3) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć aktualne w momencie realizacji niniejszej
uchwały przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, normy branżowe oraz ograniczenia
w dysponowaniu terenem wynikające z prawomocnych rozporządzeń i decyzji administracyjnych;

4) tereny usług turystycznych, oznaczone na rysunku symbolem – „UT”

4) terenie jednostki urbanistycznej planu – należy
przez to rozumieć teren wyznaczony na rysunku

7) tereny zieleni izolacyjnej, oznaczone na rysunku
symbolem – „ZI”;

5) tereny zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku symbolem – „U”
6) tereny lasów oznaczone na rysunku symbolem
– „ZL”;
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8) tereny siedlisk przyrodniczych NATURA 2000,
oznaczone na rysunku symbolem – „ZN2000”;
9) tereny stacji transformatorowych, oznaczone
na rysunku symbolem – „EE”;
10) tereny przepompowni ścieków sanitarnych,
oznaczone na rysunku symbolem – „NO”;
11) tereny stawów rybnych, oznaczone na rysunku
symbolem – „WS”;
12) tereny parkingów, oznaczone na rysunku symbolem – „KS”;
13) tereny komunikacji drogowej, oznaczone na rysunku symbolem „KL”, „KDW”.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala
się następujące funkcje stanowiące o ich przeznaczeniu:
1) tereny siedliskowej zabudowy zagrodowej
- „RM”; obejmują zabudowę istniejąca i projektowaną o funkcji mieszkalnej zabudowy zagrodowej gospodarstwa rolno - rybackiego z agroturystyką niskiej intensywności zabudowy
z dopuszczeniem zabudowy pensjonatowej
i drobnych usług wbudowanych max. do 30%
powierzchni budynku;
2) tereny upraw łąkarskich – „RZ”; obejmują istniejące uprawy zielone (łąkarskie) gospodarstwa rolno-rybackiego;
3) tereny letniskowej zabudowy mieszkaniowej
oznaczone na rysunku symbolem – „ML”;
obejmują projektowaną zabudowę kwalifikowanego wypoczynkowego mieszkalnictwa pobytowego: rekreacja wypoczynek (w tym pobyty całoroczne pacjentów, rehabilitacji, – posesje
rezydentów), z dopuszczeniem mieszkalnej hotelowej funkcji usługowej;
4) tereny usług turystycznych – „UT” obejmuje
urządzenie projektowane w zieleni o funkcji turystyczno - rekreacyjnej;
5) tereny zabudowy usługowej – „U”, obejmują
tereny usług komercyjnych przeznaczone na lokalizacje administracji, obiektów służby zdrowia, rehabilitacji, wypoczynku, odnowy biologicznej, ratownictwa medycznego z dopuszczeniem całorocznego mieszkalnictwa pobytowego pensjonariuszy i personelu, usług: hotelarskich, paliatywnych, gastronomicznych, handlowych, sportu i odnowy fizycznej;
6) tereny lasów – „ZL”; obejmują tereny lasów
istniejących oraz planowanych dolesień z zachowaniem istniejącej oryginalnej struktury gatunkowej roślin;
7) tereny zieleni izolacyjnej, - „ZI”; obejmuje tereny istniejącej i planowanej zieleni izolacyjnej;
8) tereny siedlisk przyrodniczych NATURA 2000,
- „ZN2000”; obejmuje tereny istniejących
i chronionych prawem siedlisk przyrodniczych
NATURA 2000. Zakaz działań naruszających
istniejący stan równowagi środowiska przyrodniczego;
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9) tereny stacji transformatorowych, - „EE”;
obejmuje teren planowanych stacji transformatorowych;
10) tereny przepompowni ścieków sanitarnych
- „NO”; obejmuje teren planowanego węzła infrastruktury technicznej w tym przepompowni
ścieków sanitarnych
11) tereny stawów rybnych – „WS”; obejmuje tereny istniejących sztucznych zbiorników wodnych - gospodarstwa rybackiego .
12) tereny parkingów „KS”; obejmują teren gdzie
są miejsca postojowe dla samochodów osobowych;
13) tereny komunikacji drogowej, "KL", "KDW"
Podstawowe przeznaczenie terenu pod drogi
kołowe. Dozwolona jest lokalizacja w pasie
drogowym terenów zieleni, parkingów, urządzeń infrastruktury technicznej - obejmują odpowiednio tereny:
a) KL – teren dróg lokalnych.
b) KDW – teren dróg komunikacji wewnętrznej.
3. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku
planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) granice opracowania planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego
2) linia graniczna 100m strefy ochronnej jeziora
Białego
3) linie rozgraniczające tereny o różnych zasadach
zagospodarowania;
4) nieprzekraczalne linie zabudowy;
5) symbole urbanistyczne określające przeznaczenie terenów.
4. Pozostałe, nie wymienione w ust. 1 elementy
rysunku planu, jak np. treść podkładu mapowego,
orientacyjne linie podziałów wewnętrznych, maja
charakter informacyjny i nie są ustaleniami planu.
Rozdział 3
Zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego
§ 5. Na obszarze objętym planem kształtowanie
i ochronę ładu przestrzennego należy realizować
poprzez zapewnienie:
1) Funkcjonalnych powiązań terenów stawów kąpielisk, plażowania w zieleni oraz poprzez
zmianę układu drogowego ,
2) Wydzielenia kameralnych zespołów zabudowy
mieszkalnej oddzielonych od siebie terenami
zieleni urządzonej lub szpalerami zieleni średnio wysokiej, zimozielonej w drogach o oznaczeniach KL, KDW wg załącznika Nr 1,
3) Kształtowania zabudowy i zagospodarowania
w terenach 7U i 11U w formie obiektów kubaturowych o wyspecjalizowanej funkcji uzdrowiskowo wypoczynkowej,
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4) Jednorodnego wyrazu architektonicznego zespołów zabudowy usługowej w terenach
o oznaczeniach U, wg załącznika Nr 1,
5) Zastosowanie szlachetnych materiałów wykończeniowych typu: szkło, drewno, ceramika, kamień, tynk, aluminium, dachówka, łupek.
6) Stosowanie dachów w kolorach naturalnych
czerwieni, brązów.
7) Zachowanie i ochronę istniejącego zadrzewienia i wskazanie jego uzupełnień z utrzymaniem
struktury gatunkowej.
8) Zakaz lokalizacji wolnostojących obiektów tymczasowych oraz obiektów usługowych poza terenami przeznaczonymi na lokalizacje usług,
9) Dopuszcza się lokalizacje obiektów towarzyszących funkcji podstawowej pod warunkiem zachowania ustaleń § 3 punkt 10 planu,
10) Zakaz stosowania wszelkich płotów betonowych oraz pełnego ogrodzenia o wysokości
powyżej 1,2m,
11) Przy projektowaniu nowych inwestycji należy
unikać kolizji z istniejącymi elementami infrastruktury technicznej; w przypadku kolizji projektowanego zagospodarowania należy istniejąca sieć przenieść zgodnie z warunkami określonymi w przepisach szczególnych po uzgodnieniu z właściwym operatorem sieci,
12) Dopuszcza się lokalizacje sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na terenach o innym przeznaczeniu, o ile nie zostaną zakłócone podstawowe funkcje tych terenów, z dopuszczeniem
wydzielenia działek pod urządzenia związane
z infrastrukturą techniczną pod warunkiem zapewnienia dojazdu z drogi publicznej,
13) Realizacja inwestycji wymaga zapewnienia: zaopatrzenia wodnego do zewnętrznego gaszenia
pożaru; dojazdów pożarowych wynikających
z przepisów odrębnych.(Dz. U. 124, poz. 1030).
Rozdział 4
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego
§ 6. Ustala się zasady ochrony środowiska przyrodniczego:
1) odprowadzenie ścieków zbiorczym systemem
kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni w Pszczewie,
2) wywożenie wszystkich odpadów stałych do lokalnego zakładu utylizacji z preferencją ich segregacji,
3) wykluczenie zrzutów zanieczyszczeń, szczególnie substancji biogennych, organicznych toksycznych, do gruntu i wód powierzchniowych.
4) Zabrania się niszczenia i uszkadzania brzegów
śródlądowych wod powierzchniowych, tworzących brzeg wody budowli lub murów nie będących urządzeniami wodnymi oraz gruntów pod
śródlądowymi wodami powierzchniowymi.
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5) Zabrania się grodzenia nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych
w odległości mniejszej niż 1,5m od linii brzegu
a także zakazywania lub uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar.
6) Nakazuje się umożliwienie dostępu do powierzchniowych wód publicznych jeziora Białego w razie potrzeby wykonania robót związanych z utrzymaniem wód.
7) Właściciel nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych nie może :
a) Zmieniać stanu wody na gruncie, a zwłaszcza
kierunku odpływu ze źródeł – ze szkodą dla
gruntów sąsiednich;
b) Odprowadzać wód oraz ścieków na grunty
sąsiednie
8) Na Właścicielu nieruchomości przyległych do
powierzchniowych wód publicznych ciąży
obowiązek usunięcia przeszkód oraz zmian
w odpływie wody, powstałych na jego gruncie
wskutek przypadku lub działania osób trzecich
ze szkodą dla gruntów sąsiednich.
9) Przestrzeganie
postanowień
wynikających
z przepisów szczególnych NATURA 2000 tj. Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków „Jeziora
Pszczewskie i Dolina Obry” (PLB080005) Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk „Jeziora
Pszczewskie i Dolina Obry” (PLB080002); rozporządzenia Nr 22 wojewody lubuskiego z dnia
15 listopada 2004 (Dz. U. W.L. Nr 91) w sprawie
utworzenia Pszczewskiego Parku Krajobrazowego oraz ustawy o ochronie przyrody
z dnia 6.04.2004 (Dz. U. Nr 92, poz. 880).
§ 7. 1. Ze względu na ochronę środowiska przyrodniczego ustala się: Uciążliwości i szkodliwości
wywołane przez działalności związane z przeznaczeniem obszarów, w zakresie emisji zanieczyszczeń:
wód i powietrza, związków złowonnych, hałasu
i wibracji, promieniowania szkodliwego dla ludzi
i środowiska, w tym powstawania odpadów, wymagają stosowania urządzeń mających na celu eliminowane lub ograniczone uciążliwości oraz zachowania parametrów określonych w przepisach odrębnych,
2. Ochrony wymagają następujące elementy zagospodarowania, wg załącznika Nr 1:
1) Tereny NATURA 2000 użytki ekologiczne w terenie 18ZN2000 i 31ZN2000; Obowiązują nakazy, zakazy i ograniczenia w zagospodarowaniu
terenów wynikające z ustaleń dla obszarów
ochrony przyrody, w tym nakaz zachowania
pasa roślinności brzegowej: trzciny i pałki, stanowiącego siedlisko dla chronionych prawnie
płazów na co najmniej 25% długości brzegu
stawów, w których występuje trzcina i palka
wodna
2) las i starodrzew w terenach 12ZL; 2ZL;
3) zadrzewienia i zakrzaczenia przywodne, przydrożne i śródpolne, trzcinowiska przy brzegu
jeziora poza obszarami plaż.
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3. Zakazuje się:
1) odprowadzania ścieków bytowych, komunalnych do gruntu i jezior.
2) usuwania szuwarów i roślinności zanurzonej
w strefie płytkiej wody wyznaczonej linią brzegową poza rejonami lokalizacji kąpielisk i pomostów, a szczególnie stanowisk grzybienia
białego – chronionego prawnie;
3) użytkowania sprzętu wodnego z silnikami spalinowymi za wyjątkiem gospodarki rybackiej
oraz bezpieczeństwa i ratownictwa wodnego;
4. Dopuszcza się na podstawie odrębnych decyzji:
1) wycinkę pojedynczych drzew ze względów ich
stanów sanitarno-zdrowotnych.
Rozdział 5
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
§ 8. Ustala się zasady ochrony dóbr kultury:
1) osoby prowadzące roboty budowlane i ziemne
w razie ujawnienia przedmiotu, który posiada
cechy zabytku, obowiązane są niezwłocznie
zawiadomić o tym Wójta Gminy oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
2) ziemne jednocześnie obowiązane są zabezpieczyć odkryty przedmiot i wstrzymać wszelkie
roboty mogące go uszkodzić lub zniszczyć do
czasu wydania przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków odpowiednich zarządzeń.
Rozdział 6
Zasady kształtowania przestrzeni publicznych
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a) nieprzekraczalne linie zabudowy dla nowoprojektowanych obiektów, oznaczone na rysunku planu, - w odległości min. 6,0m od linii
rozgraniczających ulice o symbolu ulice "KL",
w odległości min. 4,0m od linii rozgraniczających ulice o symbolu ulice KDW”,
b) dojazd od strony ulic oznaczonych na rysunku planu symbolem "KDW", "KL",
c) maksymalna wysokość obiektów - trzy kondygnacje (tj. piwnica, parter oraz poddasze),
tj. 5,5m mierzone od poziomu terenu do poziomu okapu i nie większa niż 10,5m od poziomu terenu do poziomu kalenicy (w przypadku nachylenia terenu jednostki urbanistycznej – wysokości należy mierzyć od poziomu terenu w tym miejscu, w którym poziom terenu stykającego się z budynkiem jest
najniższy),
d) Poziom posadowienia parterów budynków
do 0,5m powyżej poziomu terenu (w przypadku nachylenia terenu jednostki urbanistycznej – wysokości należy mierzyć od poziomu terenu w tym miejscu, w którym poziom terenu stykającego się z budynkiem jest
najwyższy),
e) dachy strome o nachyleniu połaci od 35o do
45o, kryte dachówką,
f)

powierzchnia zabudowana max 40% powierzchni jednostki urbanistycznej, powierzchnia biologicznie czynna min 50% powierzchni jednostki urbanistycznej,

g) maksymalne gabaryty budynków: szerokość
10m, długość 16m,
2) dopuszcza się:

§ 9. Na obszarze objętym planem przestrzenie
publiczne stanowią:

a) realizacje garaży wbudowanych lub dobudowanych do budynków mieszkalnych,

1) tereny komunikacji drogowej, oznaczone na rysunku symbolem , "KL", „KDW”;

b) realizacje usług handlowych, usług gastronomicznych i usług związanych z podstawową obsługą motoryzacji z wykluczeniem
warsztatów naprawczych (strefa ciszy),

2) Na terenach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 dopuszcza się realizacje chodników, ścieżek rowerowych, elementów małej architektury w formie ławek, miejsc parkingowych, o ile nie koliduje to z użytkowaniem drogi;

c) realizację powierzchni usługowej od 30% do
70% powierzchni budynku mieszkalnego,

Rozdział 7

d) realizacje obiektów towarzyszących o wysokości do trzech kondygnacji (tj. piwnica, parter oraz poddasze), pod warunkiem zastosowania dachów stromych jak w punkcie 1
lit. e (nie precyzuje się kierunku kalenicy),
w szczególności garaży wolnostojących, budynków gospodarczych, budynków letniskowych, budynków usługowych,

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
i zagospodarowania terenu.

e) realizacje do 20% powierzchni dachu w sposób inny niż wyżej określono,

3) Ustala się szczególne warunki zagospodarowania terenu, obowiązek zapewnienia dostępności
terenów i obiektów osobom niepełnosprawnym – przejścia piesze należy projektować
w poziomie jezdni, z różnicami poziomów niwelowanymi pochylniami;

§ 10. 1. Wyznacza się tereny siedliskowej zabudowy zagrodowej – oznaczone na rysunku symbolem: "1RM", dla których:
1) ustala się następujące warunki:

f)

budowę obiektów malej architektury, oczek
wodnych, basenów,

g) wtórne wydzielenie działek letniskowych z terenu działki siedliskowej gospodarstwa,
3) zakazuje się realizacji:
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a) lokalizacji stacji paliw .
2. Tereny upraw zielonych - łąkarskich - oznaczone na rysunku planu symbolem; 24RZ", dla których:

chyłką od kierunku do 20°), na działkach
skrajnych ustawienie kalenicy takie jak na
działkach sąsiednich,
f)

1) ustala się następujące warunki:
a) zagospodarowanie
terenu
istniejącymi
uprawami zielonymi (łąkarskie) rolno – rybackiego gospodarstwa bazowego,
b) powierzchnia biologicznie czynna – Min 95%
powierzchni terenu jednostki urbanistycznej,
c) utrzymanie istniejącego obiektu kubaturowego na terenie 24RZ – bez prawa jego rozbudowy,
d) docelową funkcję obszaru jednostek urbanistycznych - tereny zieleni uzdrowiska z zachowaniem istniejącej oryginalnej szaty roślinnej łąk,
2) dopuszcza się:
a) uzupełnienie szaty roślinnej zgodnie z oryginalnym, istniejącym pokrojem roślin,
b) zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne z zachowaniem istniejących oryginalnych
cech krajobrazowych terenu,
3) zakazuje się:
a) lokalizacji nowej zabudowy,
3. Tereny letniskowej zabudowy mieszkaniowej
wolnostojącej i bliźniaczej – oznaczone na rysunku
planu symbolem 9ML; 10ML; 25ML, dla których:
1) ustala się następujące warunki:
a) nieprzekraczalne linie zabudowy dla nowoprojektowanych obiektów, oznaczone na rysunku planu, w odległości min. 6,0m od linii
rozgraniczających ulice o symbolu ulice "KL",
w odległości min. 4,0m od linii rozgraniczających ulice o symbolu ulice KDW”,
b) dojazd od strony ulic oznaczonych na rysunku planu symbolem ”KL”, „KDW”,
c) maksymalna wysokość obiektów – trzy kondygnacje(tj. piwnica, parter oraz poddasze),tj.
5,5m mierzone od poziomu terenu do poziomu okapu i nie większa niż 12m od poziomu terenu do poziomu kalenicy (w przypadku nachylenia terenu jednostki urbanistycznej – wysokości należy mierzyć od poziomu terenu w tym miejscu, w którym poziom terenu stykającego się z budynkiem jest
najniższy),
d) poziom posadowienia parterów do 0,5m powyżej poziomu terenu (w przypadku nachylenia terenu jednostki urbanistycznej – wysokości należy mierzyć od poziomu terenu
w tym miejscu, w którym poziom terenu stykającego się z budynkiem jest najwyższy),
e) dachy strome o nachyleniu połaci 35° - 45°,
kryte dachówka, o głównej kalenicy równoległej do frontu działki (z dopuszczalną od-

powierzchnia zabudowana max 40% powierzchni jednostki urbanistycznej,

g) powierzchnia biologicznie czynna min 40%
powierzchni jednostki urbanistycznej,
h) maksymalne gabaryty budynków (lub połowy budynku bliźniaczego) szerokość do 10m
i długość do 16m,
2) dopuszcza się:
a) wtórny podział działek,
b) realizacje usług nieuciążliwych służby zdrowia, rehabilitacyjnych, rekreacyjnych i wypoczynkowych w parterach i piwnicach budynków,
c) realizacje garaży wbudowanych lub dobudowanych do budynków mieszkalnych (bez
precyzowania kierunku kalenicy),
d) realizacje obiektów towarzyszących o wysokości do dwóch kondygnacji, pod warunkiem
zastosowania dachów stromych jak w punkcie 1 lit. e (nie precyzuje się kierunku kalenicy), w szczególności budynków gospodarczych oraz garaży wolnostojących,
e) wystawki dachowe, okna połaciowe oraz realizacje do 20% powierzchni dachu budynku
w sposób inny niż wyżej określono;
f)

rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub
rozbiórkę części lub całości obiektów istniejących, budowę nowych obiektów;

3) Zakazuje się realizacji:
a) usług na działkach wydzielonych;
b) usług uciążliwych dla funkcji pobytowego
mieszkalnictwa wypoczynkowo – rehabilitacyjnego i uzdrowiskowego.
4. Ustala się tereny usług turystycznych , oznaczone na rysunku –symbolem 13UT; 21UT, dla których.
1) ustala się następujące warunki:
a) zagospodarowanie terenów niezabudowanych na urządzone tereny zielone, miejsca
rekreacji, sportu i wypoczynku;
b) powierzchnia biologicznie czynna: min 75%
powierzchni jednostki urbanistycznej
2) zakazuje się:
a) budowy nowych obiektów budowlanych
w pasie o szerokości 100m od linii brzegowej
jeziora.
5. Tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej
wolnostojącej i bliźniaczej - oznaczone na rysunku
planu symbolem 4ML,U; 5ML,U; 6ML,U; dla których:
1) ustala się następujące warunki:
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a) nieprzekraczalne linie zabudowy dla nowoprojektowanych obiektów, oznaczone na rysunku planu, - w odległości min. 6,0m od linii
rozgraniczających ulice o symbolu urbanistycznym ulice ”KD”, w odległości min. 4,0m
od linii rozgraniczających ulice o symbolu
„KDW”,
b) dojazd od strony ulic oznaczonych na rysunku planu symbolem „KL” „KDW”;
c) maksymalna wysokość obiektów – trzy kondygnacje (tj. piwnica, parter oraz poddasze),
tj.5,5m mierzone od poziomu terenu do poziomu okapu i nie większa niż 12m od poziomu terenu do poziomu kalenicy (w przypadku nachylenia terenu jednostki urbanistycznej - wysokości należy mierzyć od poziomu terenu w tym miejscu, w którym poziom terenu stykającego się z budynkiem jest
najniższy),
d) poziom posadowienia parterów do 0,5 powyżej poziomu terenu (w przypadku nachylenia terenu jednostki urbanistycznej - wysokości należy mierzyć od poziomu terenu
w tym miejscu, w którym poziom terenu stykającego się z budynkiem jest najwyższy),
e) dachy strome o nachyleniu połaci 35° - 45°,
kryte dachówka, o głównej kalenicy równoległej do frontu działki (z dopuszczalną odchyłką od kierunku do 20°), na działkach
skrajnych ustawienie kalenicy takie jak na
działkach sąsiednich,
f)

powierzchnia zabudowana max 40% powierzchni jednostki urbanistycznej,

g) powierzchnia biologicznie czynna min 40%
powierzchni jednostki urbanistycznej,
h) maksymalne gabaryty budynków szerokość
do 10m i długość do 16m,
2) dopuszcza się:
a) włączenie części lub całości działek do sąsiedniej jednostki urbanistycznej o symbolu
7U,
b) wtórny podział działek,
c) realizacje usług nieuciążliwych w budynkach,
d) realizacje garaży wbudowanych lub dobudowanych do budynków mieszkalnych (bez
precyzowania kierunku kalenicy),
e) realizacje obiektów towarzyszących o wysokości do dwóch kondygnacji, pod warunkiem
zastosowania dachów stromych jak w punkcie 1 lit. e (nie precyzuje się kierunku kalenicy), w szczególności budynków gospodarczych oraz garaży wolnostojących,
f)

wystawki dachowe, okna połaciowe oraz realizacje do 20% powierzchni dachu budynku
w sposób inny niż wyżej określono,
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g) rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub
rozbiórkę części lub całości obiektów istniejących, budowę nowych obiektów,
h) budowę obiektów malej architektury, oczek
wodnych, basenów,

3) zakazuje się realizacji:
a) usług uciążliwych dla funkcji mieszkaniowej.
6. Tereny zabudowy usługowej, oznaczone na
rysunku planu symbolem "7 U, 11 U", dla których:
1) ustala się następujące warunki:
a) nieprzekraczalne linie zabudowy dla nowoprojektowanych obiektów, oznaczone na rysunku planu min 6m od linii rozgraniczających jednostki (nie dotyczy parkingów, dróg
dojazdowych, chodników)
b) maksymalna wysokość obiektów - cztery
kondygnacje (tj. piwnica, parter , piętro oraz
poddasze), tj. 12,0m od poziomu terenu do
poziomu najwyższego okapu i nie większa niż
18,0m od poziomu terenu do poziomu kalenicy (w przypadku nachylenia terenu jednostki urbanistycznej -wysokości należy mierzyć od poziomu terenu w tym miejscu,
w którym poziom terenu stykającego się
z budynkiem jest najniższy),
c) wjazd od strony ulic oznaczonych na rysunku
planu symbolem "KD", ”KDW”
d) dachy strome o nachyleniu połaci od 350 do
450, kryte dachówka,
e) powierzchnia zabudowana max 65% powierzchni jednostki urbanistycznej,
f)

powierzchnia biologicznie czynna min 25%
powierzchni jednostki urbanistycznej

g) wprowadzenie zieleni towarzyszącej obiektom budowlanym zgodnie ze sztuką architektury krajobrazu z udziałem gatunków zimozielonych w min. 30%.
2) dopuszcza się:
a) wtórny podział jednostek na działki budowlane (w wypadku odstąpienia od realizacji
kompleksowej funkcji usługowej na całości
terenu jednostek) z ustaleniami jak dla terenów „ML”,
b) zmianę ukształtowania terenu dopuszczalną
jedynie w zakresie niezbędnym dla poprawnej technicznie realizacji projektowanego zagospodarowania,
c) parkingi podziemne w kondygnacji piwnicznej zabudowy kubaturowej oraz miejsca postojowe w wyznaczonych pasach drogowych
graniczących z terenami omawianych jednostek ,
d) realizacje obiektów małej architektury, oczek
wodnych, basenów,
3) zakazuje się:
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a) naruszenia równowagi środowiska naturalnego przez nieodpowiednie odwodnienie robocze wykopów i fundamentowania obiektu.
Nie dopuszczenie do powstania: lejów depresyjnych oraz barier na kierunku naturalnego przepływu wód gruntowych (konieczne
praktyczne zachowanie ich naturalnego
przepływu dla uniknięcie: zjawisk sufozji
w podłożu, zatem osiadania terenu i naruszenia naturalnych stosunków wodnych obszaru jednostki urbanistycznej).
b) prowadzenia nadziemnych sieci infrastruktury technicznej
c) realizacji stacji paliw płynnych.
7. Teren istniejących lasów oznaczony na rysunku planu symbolem "2ZL; 12ZL; 20ZL", dla którego:
1) ustala się następujące warunki:
a) gospodarka leśna musi być zgodna z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzjami starosty wydanymi na podstawie inwentaryzacji stanu lasu (na podstawie art. 19
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 28 września 1991r.
o lasach – Dz. U. z 2005r. Nr 45, poz. 435
z późn. zm.)
2) zakazuje się:
a) prowadzenia nadziemnych sieci infrastruktury technicznej.
8. Tereny zieleni izolacyjnej - oznaczone na rysunku symbolem „22 ZI; 23 ZI”; dla których:
1) ustala się następujące warunki :
a) powierzchnia biologicznie czynna – Min 95%
powierzchni terenu jednostki urbanistycznej
2) dopuszcza się:
a) uzupełnienie szaty roślinnej na podstawie
stosownego branżowego projektu zieleni
opracowanego na etapie realizacyjnym,
3) zakazuje się:
a) lokalizacji zabudowy
b) wtórnego podziału terenu jednostek
9. Tereny siedlisk przyrodniczych NATURA 2000,
oznaczone na rysunku symbolem: „14ZN2000;
15ZN2000”;
1) tereny chronione prawem (Postanowienia
wynikające z przepisów szczególnych zgodnie z Rozporządzeniem Nr 22 Wojewody lubuskiego z dnia 15 listopada 2004 Dz. U. W.L.
Nr 91, w sprawie utworzenia Pszczewskiego
Parku Krajobrazowego oraz ustawy o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 (Dz. U. Nr 92,
poz. 880) - wyłączone z zagospodarowania
inwestycyjnego pozostawienie istniejącego
środowiska przyrodniczego w stanie naturalnym,
2) powierzchnia biologicznie czynna – 100% powierzchni terenu jednostki urbanistycznej
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10. Tereny stacji transformatorowych, oznaczone na rysunku symbolem „26EE” dla których
1) ustala się następujące warunki :
a) zasady kształtowania zabudowy wg wymogów technicznych trafostacji,
b) docelowo instalacje przesyłowe i sieciowe
– kable podziemne,
2) dopuszcza się:
a) włączenie własnościowe terenów do sąsiednich, przyległych działek usługowych jako ich
tereny infrastruktury,
3) zakazuje się:
a) prowadzenia nadziemnych sieci infrastruktury technicznej,
11. Tereny przepompowni ścieków sanitarnych,
oznaczone na rysunku symbolem – „8NO” dla których
1) Ustala się następujące warunki:
a) zasady kształtowania zabudowy wg wymogów
technicznych przepompowni
b) powierzchnia zabudowy działki do 75%
c) powierzchnia biologicznie czynna.
d) stosowania zieleni rodzimej dla kształtowania
terenów zieleni
2) dopuszcza się:
a) włączenie własnościowe terenów do sąsiednich , przyległych działek usługowych jako
ich terenów infrastruktury
b) realizacje podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej,
c) kominy wentylacyjne wykonać w formie
masztów flagowych;
3) zakazuje się:
a) prowadzenia nadziemnych sieci infrastruktury technicznej
12. Tereny istniejących stawów rybnych, oznaczone na rysunku symbolem „16WS; 17WS; 18WS”
dla których:
1) Ustala się następujące warunki:
a) zagospodarowanie terenu to sztuczne zbiorniki wodne (stawy o czarnym podłożu torfowym) o funkcji hodowlanej z możliwością
sportowego odłowu ryb – wyposażone
w stanowiska wędkarskie
b) powierzchnia biologicznie czynna – min 95%
powierzchni terenu jednostki urbanistycznej
2) dopuszcza się:
a) odbiór oczyszczonych ścieków opadowych,
3) zakazuje się:
a) prowadzenia nadziemnych sieci infrastruktury technicznej
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13. Teren parkingów w zieleni parkowej, oznaczone na rysunku symbolem "3KS", dla którego:
1) ustala się następujące warunki:
a) zagospodarowanie urządzona zielenią z parkingami,
b) szczelna nawierzchnia postojowa z odprowadzeniem ścieków do kanalizacji deszczowej,
2) dopuszcza się:
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1. Tereny komunikacyjne, oznaczone na rysunku
planu symbolem "01KL", "02KL” – drogi lokalne dla
których:"
1) ustala się następujące warunki:
a) szerokości min. 15,0m w liniach rozgraniczających,
b) ulice jednojezdniowe szerokości min. 5,5m
c) jednostronny ciąg pieszy,
2) dopuszcza się:

a) realizacje wolnostojących urządzeń infrastruktury technicznej,
b) realizacje dróg i urządzeń infrastruktury drogowej,
c) realizacje obiektów i urządzeń malej architektury,
3) zakazuje się:
a) prowadzenia nadziemnych sieci infrastruktury technicznej.
Rozdział 8
Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości
§ 11. Na obszarze objętym planem wyznacza się
i ustala:
1. Granice nowych podziałów geodezyjnych
wymagają zachowania ustaleń szczegółowych jednostek planu oraz minimalnej szerokości frontu jednostki urbanistycznej budowlanej w zabudowie
mieszkaniowej (orientacyjne linie podziału wtórnego
pokazano na rysunku planu załącznik Nr 1) w zabudowie:
1) wolnostojącej: - 26,0m oraz powierzchni min.
1000 m2;
2) bliźniaczej: - 13,0m oraz powierzchni min.
500m2.
2. Zakazuje się wydzielania działek nie posiadających dostępu do drogi z wyjątkiem sytuacji kiedy
wydzielenie działki urbanistycznej służy polepszeniu
warunków zagospodarowania jednostki urbanistycznej przyległej posiadającej dostęp do drogi.

a) wydzielony ciąg ścieżki rowerowej;
b) realizacje dwustronnych wydzielonych ciągów pieszych,
c) wjazdy na jednostki urbanistycznej przyległe,
2. Tereny komunikacyjne, oznaczone na rysunku
planu symbolem; 01 KDW; 02 KDW; 03KDW" – drogi
wewnętrzne, dla których:
1) ustala się następujące warunki:
a) szerokość dróg: min. 6,0m w liniach rozgraniczających,
b) szerokość ulic jedno jezdniowych: o min.
4,5m,
2) dopuszcza się:
a) zachowanie istniejącej szerokości dróg na terenach zainwestowanych,
b) urządzenie zatok parkingowych kosztem terenów przyległych do dróg.
§ 13. 1. Na obszarze objętym planem wyznacza
się i ustala następujące zasady uzbrojenia terenów:
1) sieci uzbrojenia technicznego terenu należy
prowadzić w obrębie linii rozgraniczających
drogi;
2) wszelkie inwestycje i zmiany w zakresie zaopatrzenia w wodę, energie elektryczna, odprowadzenia ścieków wymagają uzyskania warunków
technicznych od właściwych dysponentów sieci,

3. Dopuszcza się wydzielenie drogi wewnętrznej
o szerokości min 4,5m w przypadku dojazdu do
maksymalnie 2 działek.

3) dopuszcza się lokalizacje sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na innych niż wymienione
w ust. 1 terenach, o ile nie zostaną zakłócone
podstawowe funkcje tych terenów;

4. Dopuszcza się wydzielenie działek pod urządzenia infrastruktury technicznej wg potrzeb.

4) zabrania się realizacji naziemnych sieci uzbrojenia technicznego .

5. Dopuszcza się przeprowadzenie scaleń i podziałów dla terenów ograniczonych liniami rozgraniczającymi teren jednostki planu.

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

Rozdział 9
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
§ 12. Na obszarze objętym planem komunikacji
wyznacza się i ustala:

1) dostawę wody z istniejącej komunalnej sieci
wodociągowej;
2) utrzymanie i przebudowę istniejącej oraz budowę nowej sieci wodociągowej
3) obowiązek zaopatrzenia wodnego do zewnętrznego gaszenia pożaru.
3. W zakresie odprowadzenia ścieków ustala się:
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1) utrzymanie i przebudowę istniejącej oraz budowę nowej sieci kanalizacji sanitarnej dla całości terenu objętego planem z dopuszczeniem
etapowania realizacji sieci,
2) dopuszczenie odprowadzenia wód opadowych
i roztopowych (z wyłączeniem dróg i parkingów) bezpośrednio do gruntu,
3) na terenach utwardzonych (drogi, parkingi) budowa kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem ścieków oczyszczonych do stawów rybnych.
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stąpienia kolizji z planowaną zabudową - na
warunkach zarządcy sieci,
6. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się:

1) wykorzystanie gazu, energii elektrycznej, oleju
opalowego, do celów grzewczych
7. W zakresie sieci telekomunikacyjnych ustala
się :
1) realizacje systemu kablowej sieci telefonicznej,
2) realizacje
GSM,

satelitarnego

systemu

łączności

4. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się budowę i podłączenie się do instalacji sieci gazu ziemnego.

§ 14. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów ustala się:

1) Dopuszcza się przejściowe wykorzystanie
zbiorników butlowych na działkach do czasu
podłączenia ich do sieci gazowej.

1) urządzenie miejsca dostępnego z drogi na lokalizacje wolnostojących pojemników na odpady
stale w granicach poszczególnych działek,

5. W zakresie zaopatrzenia w energie elektryczna
ustala się:

2) utylizacja odpadów: po segregacji wywóz na
składowisko odpadów komunalnych.

1) zasilanie terenów objętych planem z istniejących i projektowanych stacji transformatorowych na warunkach określonych przez operatora sieci,

Rozdział 10

2) Przebudowę linii napowietrznych na linie podziemne - na warunkach zarządcy sieci,
3) Dopuszcza się:
a) realizacje stacji transformatorowych wolnostojących i słupowych (na wydzielonych
działkach o pow. do 30m2 lub bez wydzielania działek),
b) przebudowe linii elektroenergetycznych napowietrznych i kablowych w przypadku wy-

Przepisy końcowe
§ 15. Ustala się następujące stawki procentowe
służące naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości
nieruchomości dla terenów: 30%;
§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Pszczew.
§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Konrad Kiona
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XL/235/10
Rady Gminy Pszczew
z dnia 23 września 2010r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XL/235/10
Rady Gminy Pszczew
z dnia 23 września 2010r.
ROZSTRZYGNIĘCIE
dotyczy: sposobu rozpatrzenia uwag do projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczew w obrębie Stołuń.

Poz. 279, 280

zmianami), art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity
tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) oraz art. 167, ust 2 pkt 1 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami)
Rada Gminy Pszczew rozstrzyga co następuje:
1. z ustaleń zawartych w uchwale w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczew w obrębie Stołuń oraz
z przeprowadzonej analizy prognozy skutków
finansowych uchwalenia tego planu wynika, że
realizacja zapisanych w nim zadań z zakresu infrastruktury technicznej może pociągnąć za sobą wydatki z budżetu gminy;

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi
zmianami) oraz w nawiązaniu do informacji Wójta
Pszczewa stwierdza się, że do wymienionego wyżej
projektu planu miejscowego osoby fizyczne
i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej nie wniosły uwag, które
podlegają rozpatrzeniu przez Radę Gminy.

2. inwestycje i nakłady wynikające z realizacji zapisów przedmiotowej uchwały, w tym inwestycje
w zakresie infrastruktury technicznej, które są
niezbędne dla prawidłowego i uporządkowanego zagospodarowania terenu objętego planem, będą finansowane ze środków budżetowych gminy kredytów, obligacji oraz środków
pomocowych, przy czym:

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XL/235/10
Rady Gminy Pszczew
z dnia 23 września 2010r.
ROZSTRZYGNIĘCIE

a) limity wydatków budżetowych na wieloletnie
programy inwestycyjne będą ujęte każdorazowo w budżecie gminy na każdy rok,

dotyczy: sposobu realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania,
zapisanych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczew
w obrębie Stołuń

b) istnieją możliwości ubiegania się o dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w zakresie uzbrojenia pozostającego w gestii
gminy i/lub współfinansowania tych inwestycji z zainteresowanymi inwestorami.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 późniejszymi
2 79
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UCHWAŁA NR XLVII/278/2010
RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY
z dnia 29 października 2010r.
w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 20
ust. 1 i art.36 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz w związku
z uchwałą Nr XXXIII/181/2009 z dnia 26 sierpnia
2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
miasta
Łęknica
i
uchwałą
Nr XXXIV/188/2009 z dnia 16 października 2009r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/181/2009
z dnia z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica,
po stwierdzeniu zgodności ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta
Łęknica,
uchwalonego
uchwałą
Nr XXXVII/183/06 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia

11 kwietnia 2006 roku w sprawie uchwalenia zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica, zmienionego
uchwałą Nr XLVII/266/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy
z dnia 29 października 2010 roku, uchwałą
Nr XLVII/267/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia
29
października
2010
roku
oraz
uchwałą
Nr XLVII/268/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia
29 października 2010 roku, Rada Miejska w Łęknicy
uchwala, co następuje:
DZIAŁ I
USTALENIA OGÓLNE
§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica.
2. Integralną częścią niniejszej uchwały są załączniki:
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1) Nr 1 – rysunek planu w skali 1:1000,
2) Nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica,
3) Nr 3 – rozstrzygniecie o sposobie realizacji
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej.
§ 2. 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej
uchwały jest mowa o:
1) planie – należy przez to rozumieć miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały,
2) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych,
3) rysunku planu – należy przez to rozumieć graficzny zapis planu, będący załącznikiem graficznym o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1,
4) liniach rozgraniczających – należy przez to rozumieć linie na rysunku planu rozdzielające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
5) terenie – należy przez to rozumieć obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi o przeznaczeniu określonym symbolem
literowym i numerem,
6) przeznaczeniu podstawowym terenu – należy
przez to rozumieć takie przeznaczenie, które
powinno przeważać na danym terenie wydzielonym liniami rozgraniczającymi,
7) przeznaczeniu uzupełniającym terenu – należy
przez to rozumieć takie przeznaczenie, inne niż
podstawowe, które stanowi uzupełnienie lub
wzbogaca przeznaczenie podstawowe, jednocześnie nie kolidując z nią lub nie wykluczając
możliwości zagospodarowania terenu w sposób określony przeznaczeniem podstawowym,
8) wskaźniku terenu zabudowanego – należy przez
to rozumieć udział procentowy sumy powierzchni zabudowanych przez budynki i budowle w ogólnej powierzchni działki budowlanej,
9) wskaźniku terenu biologicznie czynnego – należy przez to rozumieć udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w ogólnej powierzchni działki budowlanej,
10) urządzeniach towarzyszących – należy przez to
rozumieć obiekty technicznego wyposażenia
i infrastruktury technicznej, drogi wewnętrzne,
ciągi piesze, ścieżki rowerowe, parkingi i garaże
oraz inne urządzenia pełniące służebną rolę
wobec przeznaczenia podstawowego,
11) nieprzekraczalnej linia zabudowy – należy przez
to rozumieć linię którą nie może przekroczyć
żadna ściana zabudowy, przy czym zabudowa
nie musi być usytuowana na tej linii, okapy
i gzymsy mogą przekroczyć tę linię o nie więcej
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niż 0,5m, a balkony, galerie, werandy, wykusze,
zadaszenia wejściowe, tarasy lub schody zewnętrzne o nie więcej niż 2,5m; nieprzekraczalne linie zabudowy nie dotyczą urządzeń, obiektów i sieci infrastruktury technicznej, ogrodzeń
i małej architektury oraz nośników reklamowych,

12) usługach – należy przez to rozumieć działalności w dziedzinach: handlu detalicznego i hurtowego, gastronomii, kultury i rozrywki, sportu
i rekreacji, turystyki (w tym pensjonaty), obsługi komunikacji, siedzib stowarzyszeń, związków, izb zawodowych i gospodarczych, instytucji gospodarczych, środków masowej komunikacji i łączności oraz innych, których powyższe
grupy nie dotyczą bezpośrednio lub, a mają
charakter usługi i obsługi, z wykluczeniem
usług rzemieślniczych i pokrewnych,
13) Parku – należy przez to rozumieć Park Mużakowski.
2. Nie zdefiniowane pojęcia należy rozumieć
zgodnie z przepisami odrębnymi.
§ 3. 1. Obowiązującymi ustaleniami rysunku planu są:
1) granica opracowania,
2) linie rozgraniczające,
3) przeznaczenia terenów,
4) nieprzekraczalne linie zabudowy.
2. Na terenie opracowania planu obowiązują
ustalenia przepisów odrębnych.
§ 4. 1. W dziale II wprowadzono:
1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
2) zasady ochrony środowiska, przyrody,
3) zasady ochrony krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego, zabytków,
4) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych,
5) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości,
6) szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy,
7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu układu komunikacyjnego,
8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej.
2. W dziale III wprowadzono ustalenia dotyczące
przeznaczenia terenów oraz szczegółowe warunki,
parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
i zagospodarowania terenu, dla poszczególnych
terenów wyznaczonych w planie.
3. W dziale IV wprowadzono ustalenia końcowe,
w tym jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości
terenu.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 10

– 936 –

4. Nie określa się ustaleń i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających
ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, z uwagi na brak
występowania zagadnień na terenie opracowania
planu.
DZIAŁ II
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA CAŁEGO OBSZARU OPRACOWANIA
Rozdział 1
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
§ 5. 1. Zakazuje się lokalizacji obiektów naruszających kompozycję krajobrazową terenów sąsiadujących.
2. Rozwiązania architektoniczne budynków nowo
wznoszonych i istniejących przekształcanych winny
uwzględniać następujące elementy:
1) fasady budynków nowo wznoszonych i przekształcanych muszą stanowić jedność wizualną
pod względem kształtu, koloru, kompozycji
i detalu elewacji,
2) stosowanie tradycyjnych materiałów wykończeniowych, w szczególności: dachówka, cegła,
kamień, drewno z dopuszczeniem stosowania
materiałów imitujących tradycyjne materiały
wykończeniowe,
3) zakaz stosowania materiałów wykończeniowych typu blacha trapezowa, falista, siding za
wyjątkiem budynków infrastruktury technicznej,
4) zakaz realizacji dachów o przesuniętej w pionie
kalenicy oraz o niesymetrycznych spadkach połaci,
5) stosowanie dla tynków bieli oraz barw o niskich
stopniach nasycenia,
6) stosowanie dla pokryć dachowych barw o wysokich stopniach nasycenia – czerwonej, szarej,
brązowej z dopuszczeniem stosowania barw
nasyconych dla małych płaszczyzn,
7) stosowanie do kolorystyki detalu architektonicznego i towarzyszącego, w tym balustrad
balkonów, schodów zewnętrznych, podestów,
krat zabezpieczających, rynien dachowych barw
neutralnych z dopuszczeniem stosowania barw
o tym samym odcieniu jak na tynku ale o wyższym stopniu nasycenia,
8) rytm otworów w lokalach usługowych powinien nawiązywać do rytmu otworów okiennych
w całej elewacji budynku,
12) ogrodzenia działek widoczne od strony ulicy
lub innych przestrzeni publicznych należy wykonywać dostosowując rozwiązania materiałowe i kolorystyczne do cech architektury budynków,
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9) dopuszcza się stosowanie krat lub żaluzji zabezpieczających, markiz z zastrzeżeniem, iż muszą stanowić jedność wizualną pod względem
kolorystyki z fasadą budynku,
11) zakaz budowy murów granicznych od strony
ulic,
12) zakaz używania prefabrykatów betonowych
w ogrodzeniach.
4. Forma i gabaryty budynków oraz ich usytuowanie w obrębie działki wraz z innymi elementami
zagospodarowania - jak ogrodzenia, zieleń lub
obiekty małej architektury, należy kształtować
w dostosowaniu do cech lokalnego krajobrazu i wartościowych elementów występującej w okolicy architektury z uwzględnieniem lokalizowania zabudowy z zachowaniem określonych przez ustalenia planu w dziale III parametrów i wskaźników oraz wyznaczonych na rysunku planu nieprzekraczalnych
linii zabudowy,
5. Zasady dotyczące umieszczania znaków informacji:
1) znaki informacji wizualnej muszą harmonizować z charakterem miejsca lub obiektu, a ich
umieszczanie każdorazowo podlega zaopiniowaniu przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
2) znaki informacji wizualnej w celach reklamowych winny być umieszczane w strefie frontowej budynków, na poziomie kondygnacji przeznaczonych pod usługi i dostosowane swymi
wymiarami do gabarytów budynków,
3) zakazuje się umieszczania nośników reklamowych wielkogabarytowych typu billboard.
Rozdział 2
Zasady ochrony środowiska, przyrody
§ 6. 1. Ustala się obowiązek zdjęcia i zabezpieczenia próchniczej warstwy gleby z części gruntów
przeznaczonej pod obiekty budowlane oraz powierzchnie utwardzone zgodnie z przepisami odrębnymi.
2. Ustala się ograniczenie uciążliwości projektowanej działalności usługowej, rzemieślniczej i produkcyjnej, w zakresie emisji hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza, substancji złowonnych oraz nie
jonizującego promieniowania elektromagnetycznego, do granic własności terenu określonych tytułem
prawnym, na których jest lokalizowana.
3. Ustala się zakaz lokalizowania przedsięwzięć
mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej.
4. Lokalizacja planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymaga przeprowadzenia postępowania
w sprawie oceny oddziaływania na środowisko według przepisów odrębnych.
5. Ustala się obowiązek wykonania nawierzchni
terenów komunikacji i parkingów w sposób unie-
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możliwiający przenikanie zanieczyszczeń ropopochodnych i chemicznych do podłoża i wód gruntowych. W przypadku występowania wyżej wymienionych zagrożeń na terenach częściowo utwardzonych lub nie utwardzonych ustala się obowiązek
zabezpieczenia środowiska gruntowo – wodnego
przed infiltracją zanieczyszczeń.
6. W obszarze opracowania planu obowiązuje
zapewnienie warunków umożliwiających prowadzenie akcji ratowniczych przeciwpożarowych, poprzez
zapewnienie zaopatrzenia w wodę do celów przeciwpożarowych oraz dróg przeciwpożarowych,
zgodnie z przepisami odrębnymi.
7. Ustala się dla całego terenu objętego planem
dopuszczalne poziomy hałasu określone w obowiązujących przepisach odrębnych – jak dla terenów
zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
8. Na terenie objętym planem dopuszcza się
wszelkie działania na rzecz poprawy stanu środowiska niezależnie od tego czy są one bezpośrednio
związane z ustaloną funkcją terenu.
Rozdział 3
Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego, zabytków
§ 7. 1. Na całym obszarze planu ustala się
ochronę konserwatorską obszaru w granicach strefy
ingerencji konserwatorskiej „B”.
2. W granicach strefy ingerencji konserwatorskiej „B” rygorom ochrony podlegają podstawowe
elementy historycznego rozplanowania urbanistycznego, w ramach których ustala się:
1) lokalizowanie
– usługowej,

obiektów

bazy

turystyczno

2) dopuszczenie wysokości zabudowy do 3 kondygnacji,
3) nawiązywanie nowych budynków stylem do
architektury łużyckiej,
4) przeznaczanie parterów budynków na sklepy,
punkty usługowe i zakłady gastronomiczne.
3. Na terenie strefy ingerencji konserwatorskiej
pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wymagają:
1) prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku
wpisanym do rejestru,
2) wykonywanie robót w otoczeniu zabytku,
3) prowadzenie badań konserwatorskich zabytku
wpisanego do rejestru,
4) prowadzenie badań architektonicznych zabytku
wpisanego do ewidencji,
5) prowadzenie badań archeologicznych,
6) przemieszczanie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru,
7) dokonywanie podziału zabytku nieruchomego
wpisanego do rejestru, zmiana przeznaczenia
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zabytku wpisanego do rejestru lub sposobu korzystania z niego,

8) umieszczania na zabytku wpisanym do rejestru
urządzeń technicznych tablic, reklam, oraz napisów, podejmowanie innych działań które
mogłyby prowadzić do naruszenia substancji
lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru.
4. Na całym obszarze objętym planem ustala się
obowiązek kształtowania zabudowy i zagospodarowania przestrzennego w sposób nie kolidujący
z ekspozycją terenu i obszarów sąsiadujących oraz
z zachowaniem szczególnej dbałości o lokalny krajobraz kulturowy.
5. Wszystkie odkryte w czasie prac ziemnych
przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome
i nawarstwienia kulturowe podlegają ochronie
prawnej zgodnie z przepisami odrębnymi.
Rozdział 4
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych
§ 8. 1. Wyznacza się obszar przestrzeni publicznej pomiędzy granicą obszaru objętego planem od
strony ulicy Hutniczej a wyznaczoną na rysunku
planu nieprzekraczalną linią zabudowy.
2. Dla obszaru przestrzeni publicznej ustala się:
1) wzbogacenie kompozycji przestrzennej elementami małej architektury, zieleni, akcentami plastycznymi, kompozycją podłogi wnętrz urbanistycznych, oświetleniem ulicznym itp. W nawiązaniu do historycznej tradycji miejsca,
2) elementy użytkowe, w szczególności lampy
oświetleniowe, słupy ogłoszeniowe, ławki,
elementy dekoracyjne i użytkowe, dla aranżacji
sezonowych, kosze na śmieci; elementy zagospodarowania terenu, w tym centralnej przestrzeni publicznej, wydzielonych ciągów pieszych i pieszo jezdnych muszą mieć ujednolicony charakter , nawiązujący do tradycji miejsca z zastrzeżeniem, iż każdorazowo muszą
uzyskać pozytywna opinię konserwatorską
- Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Rozdział 5
Szczegółowe zasady i warunki scalania
i podziału nieruchomości
§ 9. 1. W ramach planu nie wyznacza się terenów objętych postępowaniem scalania i wtórnego
podziału nieruchomości.
2. W ramach planu ustala się zakaz wydzielania
nowych działek budowlanych, z zastrzeżeniem
ust. 3.
3. Pod urządzenia infrastruktury technicznej oraz
w celu wytyczenia dróg wewnętrznych, ciągów pieszych, rowerowych, miejsc postojowych lub budowy przepompowni ścieków, dodatkowych stacji
transformatorowych dopuszcza się wydzielenie działek o wielkościach i na warunkach wynikających
z przepisów odrębnych.
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Rozdział 6
Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy
§ 10. 1. Wszystkie obiekty o wysokości równej
i większej niż 100m nad poziomem terenu, stanowią
przeszkody lotnicze i ze względu na zapewnienie
warunków bezpieczeństwa ruchu cywilnych statków
powietrznych muszą być uzgadnianie z Prezesem
Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
2. Pozostałe zasady i warunki zagospodarowania
terenów są określone w przepisach szczegółowych
dla poszczególnych terenów, zawartych w Dziale III
uchwały.
3. Nie wyznacza się terenów dla których obowiązuje zakaz zabudowy.
Rozdział 7
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu
układu komunikacyjnego
§ 11. 1. Dla obsługi komunikacyjnej ustala się
obsługę poprzez drogę zlokalizowane poza granicami opracowania planu oraz tereny dróg wewnętrznych realizowanych na warunkach określonych w §11 ust. 2.
2. Na obszarze planu dopuszcza się realizację
dróg wewnętrznych. W przypadku ich realizacji ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu:
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nej, poza przyłączami do poszczególnych obiektów, powinny być usytuowane pod ziemią (linie
elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia oraz telefoniczne wyłącznie kablowe)
oraz maja przebiegać w liniach rozgraniczających dróg i ulic, lub innych przestrzeniach publicznych, w uzgodnieniu z zarządcami dróg.
W sytuacjach uzasadnionych względami technicznymi bądź bezpieczeństwa dopuszcza się
przeprowadzenie sieci poza układem ulic pod
warunkiem zachowania ustaleń przepisów odrębnych obowiązujących przy projektowaniu
sieci,

2) wszelkie inwestycje oraz zmiany w zakresie zaopatrzenia w ciepło, wodę, gaz, energię elektryczną, sieć telekomunikacyjną, odprowadzania ścieków oraz lokalizacji urządzeń technicznych na terenie objętym planem wymagają
uzyskania warunków technicznych od właściwych administratorów sieci.
2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:
1) zaopatrzenie dla celów bytowo-gospodarczych,
technologicznych i przeciwpożarowych z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej,
2) rozbudowę sieci wodociągowej z zapewnieniem zaopatrzenia w wodę na cele przeciwpożarowe, w tym średnice nominalne przewodów
wodociągowych oraz hydrantów, zgodnie
z przepisami odrębnymi,

1) minimalną szerokość w liniach rozgraniczających 5m,

3) rozbudowę sieci na terenach nowego zainwestowania według warunków technicznych
uzgodnionych z administratorem.

2) dopuszcza się jednoprzestrzenne zagospodarowanie jezdni oraz ciągu pieszego,

3. W zakresie odprowadzenia i oczyszczenia
ścieków bytowych oraz komunalnych ustala się:

3) dopuszcza się wprowadzenie zieleni izolacyjnej
i ozdobnej,

1) zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ścieków do gruntu, cieków powierzchniowych oraz
wód podziemnych,

4) dopuszcza się lokalizację nie ograniczających
bezpieczeństwa ruchu reklam, obiektów małej
architektury,
5) dopuszcza się wprowadzenie elementów infrastruktury technicznej pod warunkiem uzyskania
uzgodnienia z zarządcą drogi.
3. Ustala się następującą minimalną liczbę
miejsc postojowych:
1) obiekty handlowe, w tym obiekty handlowe
o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2
– 1 miejsce postojowe na 25m2 powierzchni
użytkowej,
2) pozostałe obiekty usługowe – 1 miejsce postojowe na 50m2 powierzchni użytkowej.
Rozdział 8
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu
infrastruktury technicznej
§ 12. 1. Ustala się ogólne zasady uzbrojenia terenu w infrastrukturę techniczną:
1) docelowo przyjmuje się zasadę, iż wszystkie
nowe liniowe elementy infrastruktury technicz-

2) realizację i rozbudowę sieci kanalizacji z odprowadzeniem do oczyszczalni ścieków.
4. W zakresie odprowadzenia wód deszczowych
ustala się:
1) realizację i rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej na terenie opracowania,
2) obowiązek, przed odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej lub rozprowadzeniem po terenie inwestora, zneutralizowania substancji ropopochodnych lub chemicznych, w lokalnych
urządzeniach oczyszczających,
3) obowiązek utwardzania i skanalizowania terenów, na których może dojść do zanieczyszczenia powierzchni substancjami ropopochodnymi, chemicznymi i olejami,
4) dopuszcza się rozprowadzenie wód deszczowych po terenie inwestora zgodnie z przepisami odrębnymi,
5) dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych
do cieków wód powierzchniowych, lokalną sie-
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cią kanalizacyjną, na warunkach określonych
przez zarządcę cieku,

cząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej,

6) odprowadzenie do kanalizacji deszczowej odpływów z powierzchni dachów obiektów kubaturowych.

b) w przypadku lokalizacji usług ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie własności dodatkowych miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo na warunkach określonych
w § 11 ust. 3,

5. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się
zaopatrzenie w ciepło w oparciu o indywidualne
i grupowe instalacje zasilane gazem, energią elektryczną i innymi paliwami niskoemisyjnymi.
6. W zakresie zaopatrzenia w sieć telekomunikacyjną ustala się rozbudowę urządzeń oraz linii telekomunikacyjnych po uzgodnieniu z administratorem.
7. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:
1) dopuszcza się budowę nowych sieci gazowych,
2) dopuszcza się stosowanie indywidualnych
zbiorników zaopatrzenia w gaz płynny, pod warunkiem spełnienia przepisów odrębnych.
8. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną
ustala się:
1) zaopatrzenie z istniejącej sieci elektroenergetycznej,
2) rozbudowę sieci elektrycznej wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi według technicznych warunków przyłączenia, uzgodnionych z administratorem sieci.
9. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów
obowiązują zasady określone w przepisach odrębnych i obowiązującym planie gospodarki odpadami.
Rozdział 9
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urządzania i użytkowania terenów
§ 13. Nie przewiduje się tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów
w granicach planu.
DZIAŁ III
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA TERENÓW WYZNACZONYCH PLANEM
§ 14. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 2U1 ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy
usługowej związanej z wejściem do Parku,
2) przeznaczenie uzupełniające: zieleń urządzona,
urządzenia towarzyszące,
3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) ustala się zakaz lokalizowania obiektów zaliczanych do przedsięwzięć mogących zawsze
znacząco oddziaływać na środowisko oraz
przedsięwzięć mogących potencjalnie zna-

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
i zagospodarowania terenu:
a) maksymalna wysokość nowej zabudowy
2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze
użytkowe,
b) ustala się stosowanie prostych form architektonicznych o dostosowanych do otoczenia
proporcjach oraz wartościowych elementów
miejscowej tradycji budowlanej i krajobrazu,
z zachowaniem szczególnej dbałości o ekspozycję wjazdu i wyjazdu z Parku,
c) ustala się stosowanie dachów płaskich lub
o symetrycznych kątach nachylenia połaci
w granicach od 30° do 45°,
d) maksymalny wskaźnik terenu zabudowanego: 15% powierzchni działki,
e) minimalny wskaźnik terenu biologicznie
czynnego: 75% powierzchni działki,
f)

ustala się minimalną nieprzekraczalną linię
zabudowy 5m od linii rozgraniczających wydzielanych dróg wewnętrznych,

g) zieleń urządzoną należy kształtować jako niską, średnią i wysoką o charakterze zieleni
towarzyszącej i ozdobnej.
DZIAŁ IV
USTALENIA KOŃCOWE
§ 15. Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości wynikającej z uchwalenia planu dla
wszystkich terenów w wysokości 10%
§ 16. W granicach opracowania tracą moc ustalenia uchwały Nr XXIX/152/2005 Rady Miejskiej
w Łęknicy z dnia 28 lipca 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica.
§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy.
§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Marszałek
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLVII/278/2010
Rady Miejskiej w Łęknicy
z dnia 29 października 2010r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLVII/278/2010
Rady Miejskiej w Łęknicy
z dnia 29 października 2010r.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLVII/278/2010
Rady Miejskiej w Łęknicy
z dnia 29 października 2010r.

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO
WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
MIASTA ŁĘKNICA

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI W ZAKRESIE
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, NALEŻĄCEJ DO
ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH
FINANSOWANIA

W związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 80, poz. 717 z późn. zm.), stwierdza się, że do projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica
nie zostały złożone uwagi.

Rozstrzygnięcia dokonano na podstawie art. 20
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 80,
poz. 717 ze zm.)
Realizacja infrastruktury technicznej będzie odbywać
się w oparciu o wszelkie możliwe źródła pozyskania
funduszy na ten cel, środków własnych gminy, opłat
adiacenckich oraz partycypacji inwestorów indywidualnych.
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UCHWAŁA NR III/12/10
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH
z dnia 28 grudnia 2010r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Słonecznej
i Grodziskiej w Strzelcach Krajeńskich
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz.128,
Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52,
poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142,
Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675), art. 20 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80,
poz. 717, z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492,
z 2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006r.
Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007r. Nr 127,
poz. 880, z 2008r. Nr 123, poz. 803, 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, Nr 130, poz. 871, Nr 149,
poz. 996, Nr 155, poz. 1043) Rada Miejska w Strzelcach Krajeńskich uchwala, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr XLVI/319/09 Rady
Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 października 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ulicy Słonecznej i Grodzi-

skiej w Strzelcach Krajeńskich, zmienionej uchwałą
Nr XLVII/336/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ul. Słonecznej i ul. Grodziskiej w Strzelcach Krajeńskich oraz po stwierdzeniu zgodności
z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Strzelce Krajeńskie przyjętym uchwałą Nr XIII/110/99
Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia
22 grudnia 1999 roku w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Strzelce Krajeńskie, zmienioną
uchwałą:
1) Nr XVII/103/07 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 listopada 2007 roku oraz
2) Nr XLVII/338/2009 Rady Miejskiej w Strzelcach
Krajeńskich z dnia 27 listopada 2009 roku
w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy Strzelce Krajeńskie, uchwala się
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Słonecznej i Grodziskiej
w Strzelcach Krajeńskich, zwany dalej planem.
2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Słonecznej i Grodziskiej
będący przedmiotem niniejszej uchwały obejmuje
teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
z dopuszczeniem funkcji usługowej.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 10

– 942 –

3. Integralną częścią uchwały są załączniki:
1) Załącznik Nr 1– Rysunek planu w skali 1:1000;
2) Załącznik Nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie
rozpatrzenia uwag do projektu planu;
3) Załącznik Nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do
zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania.
4. Planem objęto tereny określone na rysunku
planu liniami rozgraniczającymi, oznaczone symbolami:
1) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) U/MN – tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej;
3) E – tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetycznej;
4) K – tereny infrastruktury technicznej – kanalizacji sanitarnej;
5) KDZ – tereny dróg publicznych - klasy zbiorczej;
6) KDL – tereny dróg publicznych - klasy lokalnej;
7) KDD – tereny dróg publicznych - klasy dojazdowej;
8) KDW – tereny dróg wewnętrznych;
9) KX – tereny ciągów pieszych.
5. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku
planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) granice obszaru objętego planem;
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3) granic i sposobów zagospodarowania terenów
zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
4) zasad i warunków scalania nieruchomości.
Rozdział 2
Ustalenia ogólne
§ 2. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
1) ustala się w przypadku odkrycia przedmiotu, co
do którego istnieje przypuszczenie, iż jest zabytkiem, obowiązek:
a) wstrzymania wszelkich robót mogących
uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot,
b) zabezpieczenia przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,
c) niezwłocznego zawiadomienia o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, Burmistrza;
2) prace w obszarze wskazanego na załączniku
Nr 1 stanowiska archeologicznego (Nr 2 na AZP
42-15/3) wymagają pozwolenia od właściwego
wojewódzkiego konserwatora zabytków i zapewnienia nadzoru archeologicznego;
3) wszelkie roboty budowlane na całym terenie
objętym planem należy uzgadniać z wojewódzkim konserwatorem zabytków (cały teren znajduje się w strefie ochronnej – 1000m od murów
obronnych miasta, wpisanych do rejestru zabytków);
4) w zakresie realizacji ogrodzeń od strony dróg
publicznych oraz w obszarach przestrzeni publicznej:

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

a) ustala się zakaz realizacji ogrodzeń z prefabrykowanych przęseł betonowych i żelbetowych,

3) obowiązujące linie zabudowy;

b) ogrodzenia realizować z materiałów tradycyjnie używanych (kamień, cegła, klinkier,
drewno, metal);

4) obowiązujące linie zabudowy w przypadku wyburzeń istniejącej zabudowy;
5) nieprzekraczalne linie zabudowy;
6) obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków;
7) stanowisko archeologiczne;

5) zakaz stosowania w elewacjach budynków
okładzin z tworzyw sztucznych i blach.
§ 3. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska:

8) korytarze techniczne napowietrznych linii elektroenergetycznych;

1) zakaz prowadzenia usług związanych z czasowym i trwałym składowaniem odpadów;

9) symbole oznaczające przeznaczenie poszczególnych terenów;

2) ustala się dopuszczalny poziom hałasu i drgań
na terenach oznaczonych symbolem:

10) wielkości wymiarowe.
6. Ze względu na brak elementów mogących
stanowić podstawę ustaleń i potrzeb, odstępuje się
w planie od ustalenia:
1) granic i sposobów zagospodarowania terenów
górniczych;
2) granic i sposobów zagospodarowania terenów
narażonych na niebezpieczeństwo powodzi;

a) U/MN - jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami rzemieślniczymi;
b) MN - jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
3) do czasu przebudowy (ułożenia pod ziemią
w liniach rozgraniczenia dróg) napowietrznych
linii elektroenergetycznych wprowadza się następujące ograniczenia w zakresie zagospoda-
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rowania terenu w korytarzu technicznym linii
elektroenergetycznej:

5) zasilanie w energię elektryczną terenu objętego
planem wykonać w oparciu o:

a) zakaz zabudowy obiektami przeznaczonymi
na stały pobyt ludzi;

a) istniejące stacje transformatorowe 15/0,4kV
(zlokalizowane poza granicami planu: Słoneczną S-1646 i Grodziską S-1261),

b) zakaz składowania materiałów budowlanych.
§ 4. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) budynki mieszkalne na terenach MN i budynki
usługowe lub usługowo-mieszkalne na terenach U/MN lokalizować zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu obowiązującymi i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;
2) obowiązujące linie zabudowy stosować jako
nieprzekraczalne na terenach:
a) MN i U/MN – dla budynków gospodarczych
lub garażowych jeżeli są dopuszczone,
b) U/MN – dla budynków mieszkalnych w przypadku lokalizacji na działce usług w odrębnym budynku;
3) zakaz lokalizacji na terenach MN i U/MN więcej
niż jednego budynku mieszkalnego w obrębie
jednej działki budowlanej.
§ 5. Zapewnić miejsca postojowe (m.p.) dla samochodów osobowych w granicach własnej działki
na terenach oznaczonych symbolem:
1) MN – w ilości minimum 1 miejsce postojowe;
2) U/MN – w ilości minimum:
a) 1 miejsce postojowe na jeden budynek
mieszkalny i
b) 2 miejsca postojowe na lokal usługowy lub
rzemieślniczy.
§ 6. W zakresie infrastruktury technicznej:
1) dopuszcza się utrzymanie, przebudowę i likwidację infrastruktury w sytuacji kolizji z inną infrastrukturą lub planowanym zagospodarowaniem;
2) ustala się budowę infrastruktury sieciowej wyłącznie jako podziemnej, w liniach rozgraniczenia terenów dróg i ciągów pieszych KX;
3) dopuszcza się lokalizację podziemnych sieci
i urządzeń infrastruktury technicznej na terenach innych niż w liniach rozgraniczenia dróg
i ciągów pieszych, pod warunkiem, że:
a) nie zostaną zakłócone ustalone i dopuszczone funkcje tego terenu,
b) zostanie zapewniony dostęp do sieci i urządzeń w celach ich konserwacji i usuwania
awarii;
4) ustala się lokalizację sieci gazowych w liniach
rozgraniczenia dróg i ciągów pieszych w odległości, w której strefy kontrolowane nowej sieci
nie naruszą strefy możliwej do zabudowy określonej obowiązującymi i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;

b) nowoprojektowaną stację transformatorową
15/0,4kV na terenie 1E;
6) w zakresie obiektów i urządzeń łączności publicznej: dopuszcza się lokalizację zgodnie
z przepisami odrębnymi,
7) w zakresie odprowadzania ścieków:
a) ustala się odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej,
b) dopuszcza się do czasu budowy kanalizacji
odprowadzanie ścieków do szczelnych zbiorników,
c) zakaz lokalizacji przydomowych oczyszczalni
ścieków;
8) ustala się gromadzenie wód opadowych z powierzchni nie narażonych na zanieczyszczenia
substancjami ropopochodnymi z odprowadzeniem do gruntu lub oczka wodnego w obrębie
własnej działki;
9) ustala się obowiązek zapewnienia, w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi, energii
cieplnej z wykorzystaniem własnych wysokowydajnych urządzeń;
10) ustala się obowiązek zapewnienia miejsca do
czasowego gromadzenia odpadów bytowych
na własnej działce z uwzględnieniem konieczności ich segregacji.
Rozdział 3
Ustalenia szczegółowe
§ 7. Dla terenu oznaczonego na załączniku Nr 1:
symbolem 1MN, 2MN, 4MN, 5MN i 8MN:
1. W zakresie przeznaczenia terenu:
1) ustala się funkcję mieszkaniową jednorodzinną;
2) zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania lub użytkowania terenu funkcją inną niż
ustaloną.
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się przebieg obowiązującej i nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie z rysunkiem
planu;
2) w zakresie formy zabudowy:
a) ustala się dla budynków mieszkalnych formę
wolnostojącą,
b) dopuszcza się na działkach o powierzchni
większej niż 700m2 - wolnostojącą zabudowę
gospodarczą lub garażową pod warunkiem:
zastosowania dachów wielospadowych
lub dwuspadowych o symetrycznych połaciach dachowych nad wszystkimi elementami budynku,
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zastosowania kolorystyki i faktury dachu
jak na budynku mieszkalnym,
zastosowania nachylenia połaci dachowych pod kątem 30 - 35 stopni,
3) ustala się wysokość zabudowy:
a) dla budynków mieszkalnych – do 2 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze użytkowe, ale nie większą niż 9m;
b) dla budynków gospodarczych lub garażowych – 1 kondygnacja nadziemna, ale nie
większą niż 7m;
4) ustala się kierunek najwyższej kalenicy budynków – równoległy lub prostopadły do najdłuższej granicy działki,
5) w zakresie formy, kolorystyki i faktury dachu
budynków mieszkalnych:
a) ustala się dachy wielospadowe, o symetrycznych połaciach dachowych nad wszystkimi elementami budynku,
b) kąt nachylenia połaci 30 – 35 stopni,
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1) na terenie 1MN z dróg: 1KDW i 2KDD;
2) na terenie 2MN z dróg: 1KDL, 2KDD;
3) na terenie 4MN z dróg: 1KDW, 2KDD i 3KDD;
4) na terenie 5MN z dróg: 1KDL, 2KDD i 3KDD.
5) na terenie 8MN z dróg: 1KDL i 3KDD;
5. Ustala się stawkę procentową w wysokości
30% od wzrostu wartości nieruchomości, na podstawie której naliczona zostanie opłata planistyczna
zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
§ 8. Dla terenu oznaczonego na załączniku
Nr 1 symbolem 3MN:
1. W zakresie przeznaczenia terenu:
1) ustala się funkcję mieszkaniową jednorodzinną;
2) zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania lub użytkowania terenu funkcją inną niż
ustaloną.
2. Zasady lokalizacji nowej zabudowy i zagospodarowania terenu:

c) dopuszcza się inny kąt nachylenia nad elementami dodatkowymi jak: facjatki, lukarny,
ganki,

1) ustala się przebieg nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

d) ustala się pokrycie dachówką lub materiałem
dachówko-podobnym, jednolite kolorystycznie w kolorze brązu lub ceramiki niebarwionej (ciemno-czerwonej);

a) ustala się dla budynków mieszkalnych formę
wolnostojącą lub bliźniaczą,

6) ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy
na działce – 25%;
7) ustala się minimalną powierzchnię biologicznie
czynną - 50% powierzchni działki.
3. Zasady podziału terenu na działki:
1) ustala się minimalną szerokość działek – 24m;
2) ustala się minimalną powierzchnię działki:
a) na terenie 1MN - 600 m2,
b) na terenie 2MN:
700m2 z wyłączeniem działek w bezpośrednim sąsiedztwie terenu 1KDL,
dla działek w bezpośrednim sąsiedztwie
terenu 1KDL - 900 m2;
c) na terenie 4MN- 900m2;
d) na terenie 5MN- 900m2;
e) na terenie 8MN- 700m2;
3) linie podziału na działki prowadzić prostopadle
i równolegle (z tolerancją do 3 stopni) do linii
rozgraniczenia terenu z drogą stanowiącą dojazd do działki lub ciągiem pieszym według zasady określonej na rysunku planu,
4) dla wydzielanych działek zapewnić bezpośredni
dostęp do dróg stanowiących dojazd według
ust. 4,
4. Ustala się dojazd do działek:

2) w zakresie formy zabudowy:

b) dopuszcza się realizację budynków gospodarczych lub garażowych wbudowanych
w budynek mieszkalny lub wolnostojących
lub bliźniaczych pod warunkiem:
zastosowania dachów wielospadowych
lub dwuspadowych o symetrycznych połaciach dachowych nad wszystkimi elementami budynku,
pokrycia dachówką lub materiałem dachówko-podobnym, jednolite kolorystycznie w kolorze brązu lub ceramiki niebarwionej (ciemno-czerwonej),
zastosowania nachylenia połaci dachowych pod kątem 30 - 45 stopni;
3) ustala się wysokość zabudowy nie większą niż
9m, do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym
poddasze użytkowe;
4) ustala się kierunek najwyższej kalenicy budynku:
a) mieszkalnego – równoległy do linii rozgraniczenia z terenem 2KDD,
b) gospodarczego i garażowego – równoległy
lub prostopadły do linii rozgraniczenia z terenem 2KDD;
5) w zakresie formy, kolorystyki i faktury dachu
budynków mieszkalnych:
a) ustala się dachy dwuspadowe o symetrycznych połaciach dachowych nad wszystkimi
elementami budynku,
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b) kąt nachylenia połaci 40 – 45 stopni,

zastosowania kolorystyki i faktury dachu
jak na budynku mieszkalnym,

c) dopuszcza się inny kąt nachylenia nad elementami dodatkowymi jak: facjatki, lukarny,
ganki,
d) ustala się pokrycie dachówką lub materiałem
dachówko-podobnym, jednolite kolorystycznie w kolorze brązu lub ceramiki niebarwionej (ciemno-czerwonej);

zastosowania nachylenia połaci dachowych pod kątem 45 stopni,
3) ustala się wysokość zabudowy:
a) dla budynków mieszkalnych – do 2 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze użytkowe, ale nie większą niż 9m;

6) ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy
na działce – 30%;
7) ustala się minimalną powierzchnię biologicznie
czynną - 30% powierzchni działki;
3. W zakresie istniejącej zabudowy dopuszcza
się:

b) dla budynków gospodarczych lub garażowych – 1 kondygnacja nadziemna, ale nie
większą niż 7m;
4) ustala się kierunek kalenic budynków – równoległy do osi drogi stanowiącej dojazd do działki;
5) w zakresie formy, kolorystyki i faktury dachu
budynków mieszkalnych:

1) utrzymanie zabudowy;
2) rozbiórkę zabudowy;

a) ustala się dachy dwuspadowe o symetrycznych połaciach dachowych nad wszystkimi
elementami budynku,

3) przebudowę lub rozbudowę na zasadach określonych dla nowej zabudowy.

b) kąt nachylenia połaci 45 stopni,

4. Zasady podziału terenu na działki:
1) ustala się
– 1300m2;

minimalną
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powierzchnię

c) dopuszcza się inny kąt nachylenia nad elementami dodatkowymi jak: facjatki, lukarny,
ganki,

działki

2) linie podziału na działki prowadzić prostopadle
lub równolegle (z tolerancją do 3 stopni) do linii
rozgraniczenia terenu z drogą 2KDD;
3) dla wydzielanych działek zapewnić bezpośredni
dostęp do drogi 2KDD.
5. Ustala się dojazd do działek z drogi 2KDD.
6. Ustala się stawkę procentową w wysokości
30% od wzrostu wartości nieruchomości, na podstawie której naliczona zostanie opłata planistyczna
zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
§ 9. Dla terenu oznaczonego na załączniku
Nr 1 symbolem 6MN:
1. W zakresie przeznaczenia terenu:
1) ustala się funkcję mieszkaniową jednorodzinną;
2) zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania lub użytkowania terenu funkcją inną niż
ustaloną.
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się przebieg obowiązującej linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
2) w zakresie formy zabudowy:
a) ustala się dla budynków mieszkalnych formę
bliźniaczą,
b) dopuszcza się budynki gospodarcze lub garażowe bliźniacze, realizowane na granicy
działki pod warunkiem:
zastosowania dachów wielospadowych
lub dwuspadowych o symetrycznych połaciach dachowych nad wszystkimi elementami budynku,

d) ustala się pokrycie dachówką lub materiałem
dachówko-podobnym, jednolite kolorystycznie w kolorze brązu lub ceramiki niebarwionej (ciemno-czerwonej);
6) ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy
na działce – 30%;
7) ustala się minimalną powierzchnię biologicznie
czynną – 30% powierzchni działki.
3. W zakresie istniejącej zabudowy dopuszcza
się:
1) utrzymanie istniejącej zabudowy, rozbiórkę
i zabudowę terenu według zasad dla nowej zabudowy;
2) przebudowę dachów – wykonanie facjatek, lukarn, okien połaciowych (z zachowaniem formy
dachu bez zwiększania jego wysokości).
4. Zasady podziału terenu na działki:
1) ustala się minimalną szerokość działek – 11m;
2) ustala się
- 380m2;

minimalną

powierzchnię

działki

3) linie podziału na działki prowadzić prostopadle
i równolegle (z tolerancją do 3 stopni) do linii
rozgraniczenia z terenem stanowiącym dojazd
do działek;
4) dla wydzielanych działek zapewnić bezpośredni
dostęp do dróg stanowiących dojazd według
ust. 5.
5. Ustala się dojazd do działek z dróg: 2KDD
i 3KDD.
6. Ustala się stawkę procentową w wysokości
30% od wzrostu wartości nieruchomości, na podstawie której naliczona zostanie opłata planistyczna
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zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
§ 10. Dla terenu oznaczonego na załączniku
Nr 1 symbolem 7MN:
1. W zakresie przeznaczenia terenu:
1) ustala się funkcję mieszkaniową jednorodzinną;
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1) ustala się minimalną szerokość działek – 24m;
2) ustala się
- 800m2;

minimalną

powierzchnię

działki

3) linie podziału na działki prowadzić prostopadle
i równolegle (z tolerancją do 3 stopni) do linii
rozgraniczenia z terenem stanowiącym dojazd
do działek;

2) zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania lub użytkowania terenu funkcją inną niż
ustaloną.

4) dla wydzielanych działek zapewnić bezpośredni
dostęp do dróg: 2KDD lub 3KDD.

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

4. Ustala się dojazd do działek z dróg: 2KDD
i 3KDD.

1) ustala się przebieg obowiązującej i nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie z rysunkiem
planu;
2) w zakresie formy zabudowy:
a) ustala się dla budynków mieszkalnych formę
wolnostojącą,
b) dopuszcza się wolnostojącą zabudowę gospodarczą lub garażową pod warunkiem:

5. Ustala się stawkę procentową w wysokości
30% od wzrostu wartości nieruchomości, na podstawie której naliczona zostanie opłata planistyczna
zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
§ 11. Dla terenu oznaczonego na załączniku
Nr 1 symbolem 1U/MN:
1. W zakresie przeznaczenia terenu:

zastosowania dachów wielospadowych
lub dwuspadowych o symetrycznych połaciach dachowych nad wszystkimi elementami budynku,

1) ustala się funkcję usług z wykluczeniem przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko, z wyjątkiem przedsięwzięć z zakresu łączności publicznej;

zastosowania kolorystyki i faktury dachu
jak na budynku mieszkalnym,

2) dopuszcza się funkcję mieszkaniową jednorodzinną;

zastosowania nachylenia połaci dachowych pod kątem 30 – 35 stopni,

3) zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania lub użytkowania terenu funkcją inną niż
ustaloną lub dopuszczoną.

3) ustala się wysokość zabudowy:
a) dla budynków mieszkalnych - 2 kondygnacje
nadziemne w tym poddasze użytkowe, ale
nie większą niż 9 m,
b) dla budynków gospodarczych i garażowych 1 kondygnacja nadziemna, ale nie większą
niż 7 m;

2. Zasady lokalizacji zabudowy:
1) ustala się przebieg nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
2) w zakresie formy zabudowy:

4) ustala się kierunek kalenic budynków - równoległy do osi drogi stanowiącej dojazd do działki;

a) ustala się dla budynków usługowych
i mieszkalnych lub mieszkalno-usługowych
formę wolnostojącą lub pierzejową z dopuszczeniem lokalizacji na granicy działki,

5) w zakresie formy, kolorystyki i faktury dachu
budynków mieszkalnych:

b) ustala się dla budynków gospodarczych i garażowych formę wolnostojącą lub bliźniaczą;

a) ustala się dachy dwuspadowe o symetrycznych połaciach dachowych nad wszystkimi
elementami budynku,
b) kąt nachylenia połaci 43 - 47 stopni,
c) dopuszcza się inny kąt nachylenia nad elementami dodatkowymi jak: facjatki, lukarny,
ganki,

3) ustala się wysokość zabudowy:
a) dla budynków mieszkalnych, usługowych lub
usługowo-mieszkalnych – 2 kondygnacje
nadziemne w tym poddasze użytkowe, ale
nie większą niż 10m,
b) dla budynków gospodarczych lub garażowych – do 2 kondygnacji nadziemnych, ale
nie większą niż 8m;

d) ustala się pokrycie dachówką lub materiałem
dachówko-podobnym, jednolite kolorystycznie w kolorze brązu lub ceramiki niebarwionej (ciemno-czerwonej);

4) ustala się kierunek najwyższej kalenicy budynków prostopadły lub równoległy do linii rozgraniczenia z terenem 1KDL;

6) ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy
na działce – 25%;

5) w zakresie formy, kolorystyki i faktury dachu
zabudowy:

7) ustala się minimalną powierzchnię biologicznie
czynną - 50% powierzchni działki.

a) dla budynków mieszkalnych, usługowych lub
usługowo-mieszkalnych:

3. Zasady podziału terenu na działki:

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 10
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ustala się dachy wielospadowe o symetrycznych połaciach dachowych nad
wszystkimi elementami zabudowy,
kąt nachylenia połaci 35 – 40 stopni,
dopuszcza się inny kąt nachylenia nad
elementami dodatkowymi jak: facjatki, lukarny, ganki,
ustala się pokrycie dachówką lub materiałem dachówko-podobnym, jednolite kolorystycznie w kolorze brązu lub ceramiki
niebarwionej (ciemno-czerwonej).
b) dla budynków gospodarczych lub garażowych:
dachy wielospadowe lub dwuspadowe
o symetrycznych połaciach dachowych
nad wszystkimi elementami zabudowy,
zastosowania kolorystyki i faktury dachu
jak na budynku usługowym, usługowomieszkalnym lub mieszkalnym,
zastosowania nachylenia połaci dachowych pod kątem 30 – 45 stopni;
3. Zasady zagospodarowania terenu:
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3) dopuszcza się tymczasowe zagospodarowanie,
urządzanie lub użytkowanie terenu funkcją rolniczą – zabudowa zagrodowa.
2. Zasady ochrony obiektów ujętych w gminnej
ewidencji zabytków:
1) ustala się utrzymanie istniejącej zabudowy ujętej w gminnej ewidencji zabytków;
2) dopuszcza się adaptację obiektu polegającą na:
a) wykonaniu okien połaciowych (z zachowaniem formy dachu),
b) przeszkleniu istniejących bram;
3) zakaz robót budowlanych polegających na:
a) zmianie formy i gabarytów budynku: zmiana
formy dachu, wysokości ścian i dachu,
b) zmianie wystroju elewacji: zmianie rozmieszczenia i formy: bram (łukowe zwieńczenia),
wejść, otworów okiennych, okrywania tynkiem elewacji;
4) rozbiórka zabudowy dopuszczona wyłącznie
z powodu złego stanu technicznego zagrażającego zdrowiu lub życiu ludzi.

1) ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy
na działce – 30%;

3. Zasady kształtowania istniejącej zabudowy nie
objętej ochroną konserwatorską:

2) ustala się minimalną powierzchnię biologicznie
czynną - 25% powierzchni działki.

1) dopuszcza się utrzymanie istniejącej zabudowy,
rozbiórkę i zabudowę terenu według zasad dla
nowej zabudowy;

4. Zasady podziału terenu na działki:
1) ustala się minimalną szerokość działek – 24m;
2) ustala się
- 1200m2;

minimalną

powierzchnię

działki

3) linie podziału na działki prowadzić prostopadle
lub równolegle (z tolerancją do 3 stopni) do linii
rozgraniczenia terenu z drogą stanowiącą dojazd do działki.
5. dla wydzielanych działek zapewnić bezpośredni dostęp do dróg stanowiących dojazd według
ust. 6.
6. Ustala się dojazd do działek z dróg: 1KDL,
1KDW lub 2KDD.
7. Ustala się stawkę procentową w wysokości
30% od wzrostu wartości nieruchomości, na podstawie której naliczona zostanie opłata planistyczna
zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
§ 12. Dla terenu oznaczonego na załączniku
Nr 1 symbolem 2U/MN:
1. W zakresie przeznaczenia terenu:
1) ustala się funkcję usług z wykluczeniem przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko, z wyjątkiem przedsięwzięć z zakresu łączności publicznej;
2) dopuszcza się funkcję mieszkaniową jednorodzinną;

2) dopuszcza się przebudowę dachów w zakresie
wykonania facjatek, lukarn, okien połaciowych;
3) zakaz przebudowy polegającej na zmianie formy dachu, zmianie kąta nachylenia połaci dachowych lub zwiększeniu jego wysokości.
4. Zasady lokalizacji nowej zabudowy:
1) ustala się przebieg obowiązującej linii zabudowy w przypadku wyburzenia istniejącej zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
2) zakaz odtwarzania zabudowy położonej poza
linią zabudowy określoną na rysunku planu;
3) w zakresie formy zabudowy - dopuszcza się zabudowę wolnostojącą lub pierzejową z dopuszczeniem lokalizowania na granicy działki,
4) ustala się wysokość zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze użytkowe, nie
większą niż 12m;
5) ustala się kierunek najwyższej kalenicy budynków - prostopadły lub równoległy do osi drogi
1KDL lub 1KDZ;
6) w zakresie formy, kolorystyki i faktury dachu:
a) dla budynków usługowych,
– mieszkalnych i mieszkalnych:

usługowo

ustala się dachy dwuspadowe o symetrycznych połaciach dachowych nad
wszystkimi elementami zabudowy,
kąt nachylenia połaci 40 – 45 stopni,

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 10

– 948 –
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dopuszcza się inny kąt nachylenia nad
elementami dodatkowymi jak: facjatki, lukarny, ganki,

3) zakaz tymczasowego zagospodarowania terenu
niezgodnego z funkcją ustaloną lub dopuszczoną.

ustala się pokrycie dachówką lub materiałem dachówko-podobnym, jednolite kolorystycznie w kolorze brązu lub ceramiki
niebarwionej (ciemno-czerwonej);

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

b) dla budynków gospodarczych i garażowych:
dachy wielospadowe lub dwuspadowe
o symetrycznych połaciach dachowych
nad wszystkimi elementami zabudowy,
zastosowania kolorystyki i faktury dachu
jak na budynku usługowym, usługowomieszkalnym lub mieszkalnym,
zastosowania nachylenia połaci dachowych pod kątem 30 – 45 stopni;
5. Zasady zagospodarowania terenu:
1) ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy
na działce – 35%;
2) ustala się minimalną powierzchnię biologicznie
czynną – 20% powierzchni działki.
6. Zasady podziału terenu na działki:
1) dla nowego podziału ustala się warunki:
a) linie podziału na działki prowadzić prostopadle i równolegle (z tolerancją do 3 stopni) do
linii rozgraniczenia z terenem stanowiącym
dojazd do działek;
b) ustala się minimalną powierzchnię działki
1000m2;
c) dla wydzielanych działek zapewnić bezpośredni dostęp do dróg stanowiących dojazd
według ust. 7;
2) dopuszcza się korektę granic działek w celu polepszenia warunków i zapewnienia możliwości
obsługi istniejących budynków – zapewnienie
gruntu na odległość minimum 1,5m od ścian
zewnętrznych budynków.
7. Ustala się dojazd do działek z dróg: 1KDL
i 1KDZ.
8. Ustala się stawkę procentową w wysokości
30% od wzrostu wartości nieruchomości, na podstawie której naliczona zostanie opłata planistyczna
zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
§ 13. Dla terenu oznaczonego na załączniku
Nr 1 symbolem 3U/MN:
1. W zakresie przeznaczenia terenu:
1) ustala się funkcję usług z wykluczeniem przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko, z wyjątkiem przedsięwzięć z zakresu łączności publicznej;
2) dopuszcza się funkcję mieszkaniową jednorodzinną;

1) ustala się przebieg obowiązującej i nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie z rysunkiem
planu;
2) ustala się kierunek najwyższej kalenicy budynków:
a) lokalizowanych na obowiązującej linii zabudowy – równoległy do linii rozgraniczenia
z terenem 8MN,
b) lokalizowanych poza obowiązującą linią zabudowy – prostopadły lub równoległy do linii rozgraniczenia z terenem 8MN;
3) ustala się szerokość elewacji frontowej zabudowy sytuowanej na obowiązującej linii zabudowy od 10 – do12m,
4) dopuszcza się na działkach o szerokości większej niż 36m, lokalizację na obowiązującej linii
zabudowy, zabudowy o szerokości frontu
23 – 25m;
5) w zakresie formy zabudowy:
a) ustala się dla budynków usługowych, usługowo-mieszkalnych i mieszkalnych formę
wolnostojącą,
b) dopuszcza się wolnostojące budynki gospodarcze lub garażowe pod warunkiem:
zastosowania dachów wielospadowych
lub dwuspadowych o symetrycznych połaciach dachowych nad wszystkimi elementami budynku,
zastosowania kolorystyki i faktury dachu
jak na budynku mieszkalnym, usługowomieszkalnych lub usługowym,
zastosowania nachylenia połaci dachowych pod kątem 30 – 45 stopni,
6) ustala się wysokość zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze użytkowe, nie
większą niż 12m;
7) w zakresie formy, kolorystyki i faktury dachu
budynków mieszkalnych, mieszkalno – usługowych lub usługowych:
a) ustala się dachy dwuspadowe o symetrycznych połaciach dachowych nad wszystkimi
elementami budynku,
b) kąt nachylenia połaci 40 – 45 stopni,
c) dopuszcza się inny kąt nachylenia nad elementami dodatkowymi jak facjatki, lukarny,
ganki,
d) ustala się pokrycie dachówką lub materiałem
dachówko-podobnym, jednolite kolorystycznie w kolorze brązu lub ceramiki niebarwionej (ciemno-czerwonej);
3. W zakresie zagospodarowania terenu:

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 10
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1) ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy
na działce – 30%;
2) ustala się minimalną powierzchnię biologicznie
czynną – 25% powierzchni działki;
4. Zasady podziału terenu na działki:
1) ustala się minimalną szerokość działek – 18m;
2) ustala się
- 1000m2;

minimalną

powierzchnię

działki
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4. Ustala się lokalizację urządzeń, których uciążliwość eksploatacji zostanie ograniczona do granicy
działki.
5. Ustala się dojazd do terenu drogą publiczną
oznaczoną symbolem 1KDZ.
6. Ustala się wydzielenie działki zgodnie z linią
rozgraniczenia funkcji.

3) linie podziału na działki prowadzić prostopadle
(z tolerancją do 3 stopni) do linii rozgraniczenia
z terenem 8MN;

7. Ustala się stawkę procentową w wysokości
1% od wzrostu wartości nieruchomości, na podstawie której naliczona zostanie opłata planistyczna
zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

4) dla wydzielanych działek zapewnić bezpośredni
dostęp do drogi 1KDZ.

§ 16. Dla terenu oznaczonego na załączniku graficznym Nr 1 symbolem 1KDZ:

5. Ustala się dojazd do terenu - drogą publiczną
oznaczoną symbolem 1KDZ.

1. Ustala się przeznaczenie terenu na publiczną
drogę powiatową zbiorczą.

6. Ustala się stawkę procentową w wysokości
30% od wzrostu wartości nieruchomości, na podstawie której naliczona zostanie opłata planistyczna
zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. Dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury
technicznej niezwiązanych z funkcją komunikacji,
wyłącznie jako podziemnych.

§ 14. Dla terenu oznaczonego na załączniku
Nr 1 symbolem 1E:
1. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się
przeznaczenie na infrastrukturę techniczną elektroenergetyczną - stację transformatorową 15/0,4kV.
2. Zakaz lokalizacji zabudowy tymczasowej nie
związanej z funkcją podstawową.
3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza się budowę stacji:
a) typu kioskowego,
b) słupowej;

3. Ustala się szerokość w liniach rozgraniczenia
terenu – zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu.
4. Ustala się obowiązek zapewnienia zjazdów na
tereny oznaczone symbolami: 2U/MN i 3U/MN.
5. Dopuszcza się ograniczenie powierzchni biologicznie czynnej do 10% powierzchni działki.
6. Ustala się wydzielenie działki
z przebiegiem linii rozgraniczenia funkcji.

zgodnie

7. Ustala się stawkę procentową w wysokości
1% od wzrostu wartości nieruchomości, na podstawie której naliczona zostanie opłata planistyczna
zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
§ 17. Dla terenu oznaczonego na załączniku graficznym Nr 1 symbolem 1KDL:

2) dopuszcza się ograniczenie powierzchni biologicznie czynnej do 0% powierzchni działki.

1. Ustala się przeznaczenie terenu na publiczną
drogę gminną lokalną.

4. Ustala się dojazd do terenu drogą publiczną
oznaczoną symbolem 3KDD.

2. Dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury
technicznej niezwiązanych z funkcją komunikacji,
wyłącznie jako podziemnych.

5. Ustala się wydzielenie działki zgodnie z linią
rozgraniczenia funkcji.
6. Ustala się stawkę procentową w wysokości
1% od wzrostu wartości nieruchomości, na podstawie której naliczona zostanie opłata planistyczna
zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
§ 15. Dla terenu oznaczonego na załączniku
Nr 1 symbolem 1K:
1. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się
przeznaczenie na infrastrukturę techniczną kanalizację sanitarną – przepompownię ścieków.
2. Zakaz lokalizacji zabudowy tymczasowej nie
związanej z funkcją podstawową.
3. Dopuszcza się ograniczenie powierzchni biologicznie czynnej do 0% powierzchni działki.

3. Ustala się szerokość w liniach rozgraniczenia
terenu – zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu.
4. Ustala się obowiązek zapewnienia zjazdów na
tereny oznaczone symbolami: 1U/MN, 2U/MN, 2MN,
5MN i 8MN.
5. Dopuszcza się ograniczenie powierzchni biologicznie czynnej do 10% powierzchni działki.
6. Ustala się wydzielenie działki zgodnie z przebiegiem linii rozgraniczenia funkcji.
7. Ustala się stawkę procentową w wysokości
1% od wzrostu wartości nieruchomości, na podstawie której naliczona zostanie opłata planistyczna
zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
§ 18. Dla terenów oznaczonych na załączniku
Nr 1 symbolami: 1KDD, 2KDD, 3KDD:

Dziennik Urzędowy
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1. Ustala się przeznaczenie terenu na publiczną
drogę gminną dojazdową.

5. Ustala się obowiązek zapewnienia zjazdów na
teren oznaczony symbolem 1U/MN, 1MN i 4MN.

2. Dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury
technicznej niezwiązanych z funkcją komunikacji,
wyłącznie jako podziemnych.

6. Dopuszcza się ograniczenie powierzchni biologicznie czynnej do 0% powierzchni działki.

3. Ustala się szerokość w liniach rozgraniczenia
terenu – zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu.
4. Na zakończeniu drogi o symbolu 3KDD przewidzieć plac manewrowy o wymiarach min.
12,5x12,5m.
5. Ustala się obowiązek zapewnienia zjazdów:
1) z drogi oznaczonej symbolem 2KDD na tereny
oznaczone symbolami: 1U/MN, 1MN, 2MN,
3MN, 4MN, 5MN, 6MN i 7MN;
2) z drogi oznaczonej symbolem 3KDD na tereny
oznaczone symbolami: 1E, 4MN, 5MN, 6MN,
7MN i 8MN.

7. Ustala się wydzielenie działki zgodnie z przebiegiem linii rozgraniczenia funkcji.
8. Ustala się stawkę procentową w wysokości
1% od wzrostu wartości nieruchomości, na podstawie której naliczona zostanie opłata planistyczna
zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
§ 20. Dla terenów oznaczonych na załączniku
Nr 1 symbolem 1KX, 2KX i 3KX:
1. Ustala się przeznaczenie terenu na ciągi piesze.
2. Dopuszcza się w liniach rozgraniczenia lokalizację:

6. Dopuszcza się ograniczenie powierzchni biologicznie czynnej do 10% powierzchni działki.

1) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej wyłącznie jako podziemnych;

7. Ustala się wydzielenie działki zgodnie z przebiegiem linii rozgraniczenia funkcji.

2) elementów małej architektury.

8. Ustala się stawkę procentową w wysokości
1% od wzrostu wartości nieruchomości, na podstawie której naliczona zostanie opłata planistyczna
zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
§ 19. Dla terenu oznaczonego na załączniku
Nr 1 symbolem 1KDW:
1. Ustala się przeznaczenie terenu na drogę wewnętrzną.
2. Dopuszcza się w liniach rozgraniczenia drogi
lokalizację:
1) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z funkcją komunikacji, wyłącznie jako
podziemnych;
2) elementów małej architektury.
3. Na zakończeniu drogi o symbolu 1KDW przewidzieć plac manewrowy o wymiarach min.
12,5x12,5m.
4. Ustala się szerokość w liniach rozgraniczenia
terenu – zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu.

3. Ustala się szerokość w liniach rozgraniczenia
terenu – 3m.
4. Dopuszcza się ograniczenie powierzchni biologicznie czynnej do 0% powierzchni działki.
5. Ustala się wydzielenie działki zgodnie z przebiegiem linii rozgraniczenia funkcji.
6. Ustala się stawkę procentową w wysokości
1% od wzrostu wartości nieruchomości, na podstawie której naliczona zostanie opłata planistyczna
zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozdział 4
Przepisy końcowe
§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Krajeńskich.
§ 22. Uchwała wchodzi w życie po upływie
30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego i podlega ogłoszeniu na
stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Grochala
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr III/12/10
Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
z dnia 28 grudnia 2010r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr III/12/10
Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
z dnia 28 grudnia 2010r.
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA
UWAG DO PROJEKTU PLANU
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) Rada Miejska w Strzelcach Krajeńskich rozstrzyga co następuje:
Do projektu planu miejscowego zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ulicy Słonecznej i Grodziskiej w Strzelcach Krajeńskich, wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą skutków wpływu
ustaleń planu na środowisko (w okresie od
22.06.2010r. do 13.07.2010r.), dnia 22.07.2010r.
(zgodnie z terminem wyznaczonym do składania
uwag tj. do 3.08.2010r.), wniesiona została uwaga
pn. „Wniosek o ponowne rozpatrzenie planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Słonecznej
i Grodziskiej”.
Składający uwagę wnieśli, że:
1) rozwiązania planu naruszają prawa własności,
poprzez pozbawienie ich znacznej części działki,
okrojenie działki z dwóch stron, co spowoduje,
że składający uwagę zostaną pozbawieni kilkunastu arów nieruchomości,
2) w wyniku pozbawienia wnioskodawców części
działki od ul. Słonecznej – w planie oznaczonej
jako 2KDD - zostaną narażeni na koszty wynikające z konieczności przebudowy płotu i bramy
kutej, wycięcia żywopłotu, wycięcia starego
drzewa, zrujnowania części ogrodu obsadzonego krzewem ozdobnym. Jednocześnie informują, że w tejże części ogrodu znajdują się szczątki
starego właściciela posesji, pochowanego tam
w 1945r., do którego na symboliczny grób przyjeżdża co roku rodzina z Niemiec,
3) dojdzie również do spadku wartości nieruchomości przy ul. Słonecznej 1 i 2, ponieważ
znacznie zmniejszy się jej powierzchnię i poprzez to stanie się ona działką narożną,
4) poprzez dodatkowe drogi publiczne dojdzie do
zwiększenia ruchu z trzech stron nieruchomości
i to również obniży jej wartość,
5) miejscowy plan nie powinien służyć wyłącznie
jednemu sąsiadowi (p. Kwice), który ma na celu
sprzedaż działek znajdujących się na jego posesji. Reszta mieszkańców graniczących z wyżej
wymienionym sąsiadem w wyniku realizacji
planu straci części swojego majątku. W związku
z powyższym plan ten uważają za krzywdzący
i niesprawiedliwy, mający na celu wzbogacenie
się jednego z mieszkańców ul. Słonecznej i narażanie na straty resztę sąsiadów.
6) lepszym rozwiązaniem byłoby: poprowadzenie
drogi publicznej, oznaczonej na planie jako
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3 KDD, przez grunt własności Agencji Rolnej
i wyprowadzenie jej na ul. Grodziską, natomiast
w zakresie ul. Słonecznej, oznaczonej na planie
symbolem 2KDD – nieznaczne jej poszerzenie
lub pozostawienie w swoich obecnych wymiarach, aby nie narazić przyległych mieszkańców
na poważne straty.

Pod ww. wnioskiem podpisali się:
1) Ewa i Artur Skokowscy, Bożena Chmielarska
(współwłaściciele działek 311/2 i 311/4, położonych przy ul. Słonecznej 1),
2) Irena Olek (współwłaścicielka dz. 313, położonej
przy ul. Słonecznej 2),
3) Roćko Franciszek, Roćko Krystyna, Leszczyński
Zygmunt (współwłaściciele dz. 310/10, położonej przy ul. Grodziskiej 9),
4) Leszczyński Krzysztof i Roćko Andrzej (współwłaściciele dz. 310/13, położonej przy ul. Grodziskiej 9).
Burmistrz Strzelec Krajeńskich dnia 4.08.2010r. zorganizował spotkanie z osobami zainteresowanymi
w celu ustosunkowania się do powyższych uwag,
wysłuchania zarzutów właścicieli działek objętych
planem oraz wyjaśnienia zasadności zastosowanych
w planie rozwiązań przestrzennych.
Uwagi podtrzymane zostały przez współwłaścicieli
dz. 311/2 i 311/4 – tj, Ewę i Artura Skokowskich oraz
Bożenę Chmielarską. Pozostałe osoby odstąpiły od
złożonych uwag, akceptując przyjęte w planie rozwiązania.
Po ponownym rozważeniu zarzutów współwłaścicieli dz. 311/2 i 311/4, Burmistrz Strzelec Krajeńskich
dnia 4.08.2010r. rozpatrzył negatywnie złożoną
uwagę:
od. 1) Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
gmina działa w celu zaspokajania zbiorowych
potrzeb wspólnoty. Sprawy takie jak drogi
gminne, infrastruktura (wodociągi, kanalizacja,
gazociągi itd.), stanowią zadania własne gminy.
Uchwalanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy do wyłącznej właściwości rady gminy. W ramach władztwa planistycznego, kierując się potrzebą zabezpieczenia lub ochrony interesu publicznego przysługuje radzie gminy prawo do ograniczania prawa własności w oparciu o art. 6 ust. 1 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Według planu na drogę 2KDD i drogę
3 KDD z działek 311/4 i 311/2 przeznacza się nie
więcej niż 1000m2, co stanowi ok. 20% nieruchomości.
Bez poprowadzenia ww. dróg nie byłyby możliwe
podziały innych działek (położonych za nieruchomością w kierunku wschodnim) oraz nie byłoby możliwe zapewnienie racjonalnej obsługi działek infrastrukturą. Właściciele działek 311/4 i 311/2 nie są
jedynymi właścicielami, których grunty przeznacza
się pod drogi publiczne. Drogi są wydzielane rów-
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nież z innych nieruchomości np. z dz. 314 (o pow.
2573m2) na drogę 2KDD i 3KDD wydzielono teren
o pow. ok. 511m2 (co również stanowi ok. 20% nieruchomości, w zamian umożliwia to jej podział na
4 działki), natomiast z dz. 312/13 i 312/11 pod drogi
publiczne 2KDD i 3KDD wydzielono teren o pow.
3780m2.

minował, lokalizację i szerokość drogi
3KDD),

od. 2 i 3) Każdorazowo z tytułu uchwalenia planu,
jeżeli korzystanie z części nieruchomości stało
się niemożliwe lub ograniczone, właściciel lub
wieczysty użytkownik może żądać od gminy
odszkodowania za poniesioną rzeczywistą
szkodę lub wykupienia tej części. Otrzymane
odszkodowanie powinno stanowić należytą rekompensatę poniesionych strat (w tym powinno pokrywać koszty odtworzenia zagospodarowania), przy czym udzielenie odszkodowania
odbywa się zgodnie z art. 37 ust. 3 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na wniosek poszkodowanego, złożony
w terminie nie dłuższym niż 5 lat od wejścia
w życie miejscowego planu. Ww. odszkodowanie powinno uwzględniać wszystkie okoliczności, również utracone pożytki (w tym fakt że
działka stała się narożną lub że mogła być budowlaną przed przeznaczeniem w planie na
drogę). Ocena wartości nieruchomości następuje na podstawie przepisów o gospodarce
nieruchomościami. W przypadku braku zgodności stron spory w ww. sprawach rozstrzygają
sądy powszechne.

obowiązujących przepisów (w tym dotyczących wymaganych szerokości dróg),

od 4) Wzrost ruchu będzie nieznaczny wynikający
z podziałów nieruchomości i ich zagospodarowania (wzdłuż 3KDD do 15 domów jednorodzinnych i wzdłuż 2KDD do 15 domów jednorodzinnych). Możliwy wzrost nastąpi na drodze
3KDD w przypadku przedłużenia jej poza miejscowy plan, biorąc jednak pod uwagę ustalenia
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Krajeńskie będzie to w dalszym ciągu ruch lokalny.
Z tytułu wykonania miejscowego planu, realizacji podziałów, infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenów (ruchu inwestycyjnego), przewidywany jest wzrost wartości nieruchomości.
od 5) Plan miejscowy został podjęty po analizie
zmian, które zaczęły następować na terenie objętym miejscowym planem. Wydawane decyzje
na wniosek m.in. Pana Kwiki nie pozwalały na
zachowanie ładu przestrzennego i nie umożliwiały zagwarantowania ochrony dobra wspólnego (wizerunku miasta oraz terenu pod realizację infrastruktury technicznej). Plan umożliwia podziały nie tylko na gruntach Pana Kwiki,
ale również innych właścicieli, m.in. w wyniku
przeznaczenia terenu pod drogi, dzięki którym
możliwe będzie wydzielenie działek.
Decyzje rozmieszczenia zagospodarowania były
podjęte po wnikliwej analizie uwarunkowań terenu:
przebiegu dróg przyległych i dochodzących do granic mpzp (w tym ul. Przemysława II o szer. 14m – jej przebieg zdeter-

rozmieszczenia gruntów stanowiących
własność gminy (droga 2KDD w całości
obejmuje obecną drogę stanowiącą własność gminy),

rozmieszczenia zabudowy i odległości od
istniejących granic dróg stanowiących dojazdy (zabudowa mieszkalna na dz. 312/5
położona w odległości 4,7m od granicy
z drogą stanowiącą dojazd – utrzymana
w planie, natomiast zabudowa na dz. 311/2
w odległości 15,9m od granicy stanowiącej dojazd (w planie pomniejszona o 6m
– do wielkości 10,9m). Realizacja planu
zgodnie z intencją składających uwagę byłaby sprzeczna z racjonalnością tych rozwiązań.
od 6) ul. Grodziska jest droga powiatową o klasie
Z (zbiorcza) na której stosownie do § 9 ust. 1
pkt 5 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 ze zm.) należy
zachować odległości od skrzyżowań (min.
300m w terenie zabudowanym), przeznaczenie
więc działki stanowiącej własność gminy 315/2
na drogę stałoby w sprzeczności z ww. przepisami.
Droga dojazdowa 2KDD jest drogą publiczną najniższej możliwej klasy, która wymaga minimalnej szerokości w liniach rozgraniczenia (10m na terenie
zabudowanym - § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie i jako taka została przyjęta w planie. Ustanowienie tej drogi jako drogi wewnętrznej (o niższych parametrach) nie zapewniłoby możliwości
realizacji przez gminę inwestycji infrastrukturalnych
oraz nie dałoby podstawy do wykupu gruntu od
właściciela, a w przypadku wyczerpania możliwości
negocjacji - wywłaszczenia. Ustalenie tej drogi jako
publicznej miało na celu nie tylko zapewnienie dostępu działek do drogi publicznej, ale również zapewnienie lokalizacji korytarza technicznego dla
sieci infrastruktury do obsługi terenów przyległych.
Ustalenie więc ww. drogi jako publicznej dojazdowej jest zabezpieczeniem interesów gminy i właścicieli działek. Należy ponadto zauważyć, że w sąsiedztwie gmina nie dysponuje gruntami (oprócz
istniejącej drogi o szerokości 4,2m na dz. 309, która
przeznaczona została w całości na drogę dojazdową
publiczną 2KDD), w związku z tym rozbudowa musiałaby objąć grunty prywatne. W granicach mpzp
nie występują grunty Agencji Rolnej.
W wyniku ponownego wyłożenia planu do publicznego wglądu wraz z prognozą skutków wpływu
ustaleń planu na środowisko w okresie od
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28.09.2010r. do 20.10.2010r., z powodu zmiany
przepisów (wejścia w życie ustawy z dnia 7 maja
2010r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych), w terminie wyznaczonym w ogłoszeniach na składanie uwag tj. do dnia 3.11.2010r. - NIE
WNIESIONO ŻADNYCH UWAG.
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr III/12/10
Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
z dnia 28 grudnia 2010r.
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI
INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ
WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH
FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI
O FINANSACH PUBLICZNYCH
dotyczy terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy
Słonecznej i Grodziskiej w Strzelcach Krajeńskich.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), art. 7
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze
zm.) i art. 216 ust. 2 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze
zm.) Rada Miejska w Strzelcach Krajeńskich rozstrzyga co następuje:
§ 1. Przewidywany zakres i koszt (netto) realizacji
infrastruktury w związku z realizacją planu wynosi
łącznie 11.988.300zł, w szczególności gmina może
ponieść koszty:
1) odszkodowań za grunty rolne niezbędne dla realizacji dróg i ciągów pieszych - 263 450zł;
2) realizacji dróg (nawierzchnie, chodniki, oświetlenie ulic, kanalizacja deszczowa):
a) drogi lokalnej 1KDL o długości ok. 400,0mb
- ok. 4.863.200zł,
b) drogi dojazdowej 1KDD o długości ok. 63,0mb
- ok. 722.800zł,
c) drogi dojazdowej 2KDD o długości ok.
400,0mb - ok. 2.842.000zł,
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d) drogi dojazdowej 3KDD o długości ok.
170,0mb - ok. 1.529.500zł;

3) realizacji ciągów pieszych (nawierzchnie gruntowe wraz z oświetleniem) o łącznej długości
ok. 240,0mb – ok. 210.900zł;
4) realizacji kanalizacji deszczowej w ciągach pieszych KX i drodze powiatowej 1KDZ – ok.
430,0mb – ok. 236.500zł;
5) realizacji kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
(ok. 870mb) i tłocznej (ok. 135mb) wraz z przepompownią na terenie 1K – razem ok.
723.250zł;
6) realizacji wodociągu (ok. 1326mb) – 596.700zł.
§ 2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców stanowią, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), zadania
własne gminy.
§ 3. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 1:
1. Realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie
z obowiązującymi przepisami, w tym m.in.
ustawą prawo budowlane, ustawą o zamówieniach publicznych, ustawą o samorządzie
gminnym, ustawą o gospodarce komunalnej
i prawem ochrony środowiska.
2.

Sposób realizacji inwestycji określonych
w § 1 może ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się postępem techniczno – technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najlepszej dostępnej techniki, o ile nie nastąpi naruszenie ustaleń planu, w zależności od potrzeb
i możliwości finansowych.

3. Realizacja i finansowanie w zakresie infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych w § 1,
jest przedmiotem umowy zainteresowanych
stron.
§ 4. Finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gmin, ujętych w niniejszym planie podlega
przepisom ustawy z dnia ustawy z 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze
zm.).
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UCHWAŁA NR IV/16/2010
RADY GMINY SKĄPE
z dnia 29 grudnia 2010r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy
rekreacyjno-wypoczynkowej i usługowej w miejscowości Niesulice – obręb Ołobok, gmina Skąpe
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.) oraz 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.), po stwierdzeniu zgodności z zapisami obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy
Skąpe
uchwalonego
uchwałą
Nr XXXVII/204/02 z dnia 30 września 2002r. uchwala
się, co następuje:
DZIAŁ I
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy rekreacyjno-wypoczynkowej i usługowej w miejscowości
Niesulice – obręb Ołobok, zwany dalej planem.
2. Plan obejmuje tereny o powierzchni łącznej
ok. 4,90ha, w granicach wykazanych na załączniku
graficznym do niniejszej uchwały. Teren ograniczony jest:
od północy - terenami wód powierzchniowych śródlądowych – kanał Ołobok,
od północnego zachodu – terenami sportu, rekreacji i zabudowy rekreacyjno – wypoczynkowej,
od południowego zachodu, południa i południowego wschodu – terenami leśnymi.
3. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju terenu miejscowości Niesulice w zgodzie z uwarunkowaniami naturalnymi i kulturowymi, uwzględniając
ochronę interesów publicznych, przy jednoczesnej
minimalizacji wzajemnych konfliktów i optymalizacji
działań.
4. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są:
1) rysunek planu będący załącznikiem graficznym,
w skali 1:1000 - załącznik Nr 1,
2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich
finansowania – załącznik Nr 2.

DZIAŁ II
Ustalenia planu
Rozdział 1
Przeznaczenie terenów
§ 2. 1. Wyznacza się obszary o symbolach na rysunku planu:
1) US – tereny zabudowy rekreacyjno – wypoczynkowej, usług sportu i rekreacji,
2) KD – tereny publicznych dróg dojazdowych,
3) WZ – tereny ujęć wody,
4) E – tereny urządzeń elektroenergetycznych.
2. Linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych sposobach zagospodarowania
obowiązujące i proponowane wyznaczono na rysunku planu.
Rozdział 2
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego
§ 3. Zakazuje się lokalizowania przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko
wskazanych w przepisach odrębnych, za wyjątkiem
inwestycji celu publicznego.
§ 4. 1. Dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych z połaci dachowych obiektów budowlanych
- do gruntu z zachowaniem retencji terenowej oraz
zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie ochrony
wód i ziemi przed zanieczyszczeniami.
2. Wszystkie, wprowadzone niniejszą uchwałą
ustalenia muszą uwzględniać, w trakcie realizacji
zamierzeń, zasady przeciwpożarowego zaopatrzenia
wodnego z drogami dojazdowymi dla pojazdów
pożarniczych.
§ 5. Ustala się dopuszczalne poziomy hałasu
w środowisku powodowane przez poszczególne
grupy hałasu, w tym drogowego, zgodne z obowiązującymi przepisami odrębnymi.
§ 6. Wprowadzanie wszelkich zanieczyszczeń do
środowiska naturalnego musi odbywać się na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Uciążliwości i szkodliwości wywołane przez działalności
związane z przeznaczeniem obszarów, w zakresie
emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do wód, powietrza, hałasu i wibracji, promieniowania szkodliwego dla ludzi i środowiska, w tym powstawania
odpadów, wymagają stosowania urządzeń mających na celu eliminowanie lub ograniczanie uciążli-
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wości oraz zachowania parametrów określonych
w przepisach odrębnych, zapewniających ochronę
środowiska wodnego i leśnego, w tym także na terenach sąsiadujących.

§ 11. Ustala się obowiązek parkowania pojazdów
w obrębie terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem US. Ilość miejsc postojowych i lokalizacja
muszą być zgodne z przepisami odrębnymi.

§ 7. 1. Kto w trakcie prac ziemnych dokona odkrycia kopalnych szczątków roślin lub zwierząt, jest
obowiązany powiadomić o tym niezwłocznie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, a jeżeli nie
jest to możliwe – Wójta Gminy Skąpe.

§ 12. Realizacja ustaleń planu musi uwzględniać
potrzeby osób niepełnosprawnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.

2. Na terenach objętych obszarem chronionego
krajobrazu należy przestrzegać zasad gospodarowania określonych w przepisach odrębnych.
§ 8. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem US dopuszcza się wycinki pojedynczych
drzew i krzewów w przypadku prowadzenia sieci
infrastruktury technicznej, w granicach wykazanych
linii zabudowy oraz ze względów bezpieczeństwa
publicznego i pożarowego.

§ 13. Uciążliwości związane z przewidzianą
w planie funkcją terenu muszą mieścić się w granicach nieruchomości, na której przewidziana jest ta
funkcja.
Rozdział 5
Kształtowanie przestrzeni publicznej
§ 14. 1. Plan wyznacza na cele publiczne tereny:
1) publicznych dróg dojazdowych,
2) przeznaczone na cele infrastruktury technicznej.

Rozdział 3
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
§ 9. Kto w trakcie robót budowlanych lub ziemnych, odkrył przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiązany:
1) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić
lub zniszczyć odkryty przedmiot,
2) zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków,
ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,
3) niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego
wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli
nie jest to możliwe, Wójta Gminy Skąpe. Wójt
jest obowiązany niezwłocznie, nie dłużej niż
w terminie 3 dni, przekazać wojewódzkiemu
konserwatorowi zabytków przyjęte zawiadomienie.
Rozdział 4
Zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego
§ 10. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem US nie dopuszcza się realizacji ogrodzeń wokół budynków. Dopuszcza się ogrodzenie
terenów związanych z infrastrukturą techniczną,
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Dopuszcza się ogrodzenie całego wyznaczonego terenu o symbolu na rysunku planu US ogrodzeniem stałym. Ogrodzenie stałe musi być wykonane jako ażurowe, wysokość ogrodzenia nie może
przekraczać 2,10m.
3. Nie dopuszcza się realizacji indywidualnych
ogrodzeń wokół obiektów zabudowy letniskowej.
4. Nie dopuszcza się realizacji ogrodzenia stałego z prefabrykowanych paneli żelbetowych.
5. Na terenie oznaczonym na rysunku planu
symbolem US od strony kanału Ołobok dopuszcza
się realizację ogrodzenia roślinnego w formie żywopłotu.

2. Na terenach przeznaczonych na cele publiczne:
1) zabrania się lokalizowania tymczasowych
obiektów usługowo-handlowych oraz reklam,
2) dopuszcza się lokalizowanie urządzeń technicznych i infrastruktury technicznej, w tym regionalnej sieci szerokopasmowej oraz zieleni niskiej – zgodnie z obowiązującymi przepisami,
3) na terenach publicznych dróg dojazdowych
dopuszcza się realizację obiektów małej architektury związanych z funkcją drogi oraz z funkcją przyległego terenu.
Rozdział 6
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu
§ 15. 1. Ustala się minimalne wymiary działki
przeznaczonej pod lokalizację stacji transformatorowych:
1) słupowych na 3x3m,
2) kompaktowych na 5x6m.
2. Ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem US 25%.
3. Ustala się minimalną powierzchnię biologicznie czynną dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem US 65%.
4. Zachowuje się istniejące szerokości frontów
działek.
§ 16. 1. Wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudowy, tj. linia, której nie może przekroczyć płaszczyzna pionowa, stanowiąca zewnętrzną ścianę budynku tworzącą elewację tego budynku – o przebiegu zgodnym z rysunkiem planu. Wymiary podano
w metrach.
2. Linie zabudowy nie wykazane muszą być
zgodne z obowiązującymi przepisami odrębnymi.
3. Dopuszcza się, poza wyznaczonymi liniami
zabudowy, budowę: ogrodzeń, urządzeń infrastruk-
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tury technicznej, portierni, urządzeń rekreacyjnosportowych, elementów małej architektury, niezadaszonych tarasów lokalizowanych w poziomie terenu, parkingów.
4. Dopuszcza się użytkowanie istniejących budynków zrealizowanych poza wyznaczonymi liniami
zabudowy do czasu ich technicznego zużycia, bez
prawa rozbudowy, przebudowy i nadbudowy.
Rozdział 7
Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości
§ 17. 1. Na terenie objętym ustaleniami planu
nie dopuszcza się dokonywania jakichkolwiek podziałów na nowe działki budowlane, a tym samym
nie wyznacza się linii podziału wewnętrznego i nie
ustala się minimalnej powierzchni nowo wydzielanej działki budowlanej.
2. W ramach odstępstwa od ustaleń § 17 ust. 1
dopuszcza się wydzielenie odrębnej nieruchomości
dla urządzeń infrastruktury technicznej i dróg dojazdowych, w obszarze niezbędnym do funkcjonowania inwestycji oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i ustaleniami niniejszej uchwały.
Rozdział 8
Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów
§ 18. 1. US – tereny zabudowy rekreacyjnowypoczynkowej, usług sportu i rekreacji:
1) ustala się dojazd do terenu publiczną drogą dojazdową o symbolu na rysunku planu KD,
2) dopuszcza się realizację placów sportoworekreacyjnych i obiektów małej architektury,
a także zieleni niskiej w formie skwerów i zieleńców,
3) dopuszcza się realizację budynków typu letniskowego, służących do okresowego zamieszkiwania w celach wypoczynkowych,
4) dopuszcza się budowę nowych lub rozbudowę,
przebudowę i nadbudowę istniejących budynków w zakresie funkcji towarzyszących zabudowie rekreacyjno-wypoczynkowej, tj. sanitariaty, budynki gastronomii, kultury, budynki
administracyjno-socjalne – w obrębie wyznaczonych na rysunku planu nieprzekraczalnych
linii zabudowy i zgodnie z przepisami odrębnymi,
5) ustala się maksymalną wysokość zabudowy
w przypadku realizacji nowej zabudowy, a także
rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejących budynków:
a) dla zabudowy letniskowej – 5m od najniżej
położonego narożnika budynku do najwyższego gzymsu/okapu i 7m do kalenicy dachu,
b) dla zabudowy gospodarczej i magazynowej
– 4m od najniżej położonego narożnika budynku do najwyższego gzymsu/okapu i 5m
do kalenicy dachu,
c) dla budynków gastronomii, kultury, socjalnoadministracyjnych – 7m od najniżej położo-
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nego narożnika budynku do najwyższego
gzymsu/okapu i 10m do kalenicy dachu,

6) należy stosować dachy dwuspadowe, o spadkach 25º - 45º, nie narzuca się kierunku kalenicy,
7) dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz ciągów komunikacji
wewnętrznej.
2. WZ – tereny ujęć wody:
1) ustala się dojazd do terenu publiczną drogą dojazdową o symbolu na rysunku planu KD poprzez teren o symbolu na rysunku planu US,
2) utrzymuje się istniejące zainwestowanie.
3. E – tereny urządzeń elektroenergetycznych:
1) ustala się dojazd do terenu publiczną drogą dojazdową o symbolu na rysunku planu KD poprzez teren o symbolu na rysunku planu US,
2) utrzymuje się istniejące zainwestowanie.
Rozdział 9
Systemy komunikacji i infrastruktury technicznej
§ 19. 1. Skrzyżowania z urządzeniami infrastruktury technicznej naziemnej i podziemnej należy wykonać na warunkach i w uzgodnieniu z zarządcami
poszczególnych sieci.
2. W trakcie realizacji zamierzeń inwestycyjnych
należy zachować odległości podstawowe projektowanych obiektów od istniejących sieci infrastruktury
elektroenergetycznej, gazowej, wodnej, kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej – zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Dopuszcza się, za zgodą zarządcy sieci
zmniejszenie tych odległości.
3. Obowiązuje zakaz nasadzeń drzew i krzewów
na trasach przebiegu projektowanych i istniejących
sieci infrastruktury technicznej – zgodnie z przepisami odrębnymi.
4. Dopuszcza się przełożenie i przebudowę istniejących sieci infrastruktury technicznej za zgodą
zarządców poszczególnych sieci.
5. Do ogrzewania budynków zaleca się stosowanie ekologicznych źródeł energii.
§ 20. 1. Ustala się zasilanie w energię elektryczną
z istniejącej sieci elektroenergetycznej miejscowości
Niesulice na warunkach zarządcy sieci, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
2. Zasilanie w energię elektryczną należy przewidzieć z istniejących stacji transformatorowych,
zlokalizowanych na terenie oznaczonym na rysunku
planu symbolem E, na warunkach zarządcy sieci,
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istniejących stacji transformatorowych.
4. Dla zasilania nowoprojektowanych obiektów
dopuszcza się realizację stacji transformatorowych
w ilości zabezpieczającej potrzeby. Dopuszcza się
lokalizację stacji kompaktowych, wolnostojących,
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dostosowanych do zasilania liniami kablowymi lub
stacji słupowych o mocy według potrzeb.

§ 25. 1. Ustala się odprowadzenie ścieków bytowych do kanalizacji sanitarnej.

5. Pod projektowane stacje transformatorowe
należy wydzielać działki o wymiarach wskazanych
w § 15 ust. 1 niniejszej uchwały, z zapewnionym
dojazdem do obiektu drogą utwardzoną o szerokości minimum 3,5m.

2. Nie dopuszcza się stosowania przydomowych
oczyszczalni ścieków.

6. Projektowane linie elektroenergetyczne przewiduje się realizować jako kablowe.
7. Obowiązuje zakaz zabudowy i nasadzeń drzew
i krzewów na trasach przebiegu istniejących i projektowanych linii elektroenergetycznych.
§ 21. 1. Wyznacza się tereny układu komunikacyjnego, na który składają się tereny o symbolu:
1) KD – tereny publicznych dróg dojazdowych,
pozostawia się w istniejących liniach rozgraniczających, dopuszcza się przebudowę, rozbudowę w obrębie wyznaczonego terenu, ustala
się minimalną szerokość jezdni 4,5m.
2. W liniach rozgraniczających drogi dojazdowe
dopuszcza się budowę infrastruktury technicznej,
oświetlenia drogowego i zieleń.
§ 22. 1. Odpady stałe należy gromadzić w pojemnikach zlokalizowanych na terenie US, w ilości
gwarantującej właściwe składowanie. Wywóz odpadów należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
2. Docelowo należy wprowadzić segregację odpadów stałych w celu zastosowania recyklingu.
§ 23. 1. Sieć telekomunikacyjną – linie kablowe
– zaleca się prowadzić wzdłuż ciągów komunikacji
kołowej.
2. Na terenie objętym ustaleniami niniejszej
uchwały dopuszcza się lokalizowanie sieci i urządzeń szerokopasmowych, zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
§ 24. 1. Dostawę wody przewiduje się z systemu
wodociągowego miejscowości Niesulice.
2. Dopuszcza się dostawę wody z istniejącego
ujęcia wody, zlokalizowanego na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem WZ. Dla zasilania
nowoprojektowanych obiektów dopuszcza się realizację indywidualnych ujęć wody w ilości zabezpieczającej potrzeby.
3. W zakresie lokalizacji i użytkowania ujęć wody
obowiązują przepisy odrębne.
4. Na sieciach wodociągowych należy zamontować nadziemne hydranty przeciwpożarowe, zgodnie
z przepisami odrębnymi.

3. Odprowadzenie wód opadowych z terenów,
na których może dojść do ich zanieczyszczenia, musi
się odbywać zgodnie z przepisami odrębnymi.
§ 26. 1. Dostawę gazu należy prowadzić z sieci
gazowej średniego ciśnienia na warunkach zarządcy
sieci, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy
zachowaniu wymaganych stref kontrolowanych.
2. Dopuszcza się ogrzewanie budynków gazem
płynnym z indywidualnych zbiorników, zgodnie
z przepisami odrębnymi.
Rozdział 10
Tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie
i użytkowanie terenu
§ 27. 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. Na terenach, dla których plan przewiduje inne
niż dotychczasowe użytkowanie mogą być budowane obiekty tymczasowe, jeżeli ich realizacja jest niezbędna do prawidłowego wykorzystania gruntów
lub obiekty, które będą mogły być adaptowane do
przyszłego, zgodnego z planem, użytkowania. Lokalizacja tych obiektów winna odbywać się zgodnie
z niniejszymi ustaleniami.
Rozdział 11
Stawki procentowe
§ 28. Ustala się 30%-ową stawkę, służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
DZIAŁ III
Przepisy końcowe
§ 29. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Skąpe.
§ 30. Uchwała wchodzi w życie po 30 dniach od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Mirosław Olczak
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IV/16/2010
Rady Gminy Skąpe
z dnia 29 grudnia 2010r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IV/16/2010
Rady Gminy Skąpe
z dnia 29 grudnia 2010r.
Rozstrzygniecie 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 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), art. 7 ust. 1 pkt 3
ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 167
ust. 2 pkt 1 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada
Gminy w Skąpem rozstrzyga co następuje:
1. Zapisane w planie inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy:
a) zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków - finansowane przez Gminę:
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b) budowa dróg gminnych – finansowane przez
Gminę:
budowa odcinka drogi dojazdowej.

2. Sposób realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy odbywać się będzie
zgodnie z obowiązującymi przepisami z terminem
realizacji uzależnionym od pozyskania środków ze
źródeł określonych w pkt 3.
3. Określa się zasady finansowania wymienionych inwestycji należących do zadań własnych gminy, zgodnie z przepisami o finansach publicznych,
z możliwością wykorzystania środków:
a) z budżetu gminy, zgodnie z uchwałą budżetową,
b) z kredytów i pożyczek,
c) z obligacji komunalnych,
d) z udziału inwestorów zewnętrznych, w oparciu o odrębne porozumienia.

budowa sieci kanalizacji sanitarnej,
2 82

• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych, w miarę posiadanych rezerw, można nabywać: - na podstawie nadesłanego zamówienia: w Biurze Gospodarczym
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. (0-95) 7115-210 - w punkcie sprzedaży Lubuskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul Jagiellończyka 8, codziennie w godz. 730 - 1530, Dzienniki Urzędowe wraz ze skorowidzami wyłożone są do
powszechnego wglądu redakcji Dziennika Urzędowego, w bibliotece Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. oraz Delegaturze Lubuskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze – codziennie w godzinach pracy urzędu.
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