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UCHWAŁA NR XLVII/707/2018
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE
z dnia 28 września 2018 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w pierwszym
obrębie miasta Świebodzin, na północ od skrzyżowania ul. Zachodniej z ul. Łukową
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2018 roku, poz. 994 z późn. zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1073 z późn. zm.), w związku z uchwałą
nr XXXVI/538/2017 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 października 2017r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w pierwszym
obrębie miasta Świebodzin, na północ od skrzyżowania ul. Zachodniej z ul. Łukową, uchwala się, co następuje:
Rozdział 1.
Ustalenia ogólne
§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w pierwszym
obrębie miasta Świebodzin, na północ od skrzyżowania ul. Zachodniej z ul. Łukową, zwany dalej planem,
składający się z:
1) części tekstowej stanowiącej treść uchwały;
2) części graficznej, na którą składa się rysunek planu sporządzony w skali 1:1000, stanowiący załącznik
nr 1 do uchwały;
3) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowiącego załącznik
nr 2 do uchwały;
4) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, stanowiącego załącznik
nr 3 do uchwały.
§ 2. Granicę obszaru objętego planem oznaczono na rysunku planu symbolem graficznym.
§ 3. 1. W planie ustala się:
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach
zagospodarowania przestrzennego;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego i krajobrazu;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr
kultury współczesnej;
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5) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną
intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni
działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do
powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania
w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich
realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów;
6) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie
odrębnych przepisów;
7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;
8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
9) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę od wzrostu wartości nieruchomości
związanego z uchwaleniem planu;
10) sposób usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg i innych terenów publicznie
dostępnych oraz do granic przyległych nieruchomości.
2. Plan nie zawiera, ze względu na brak występowania:
1) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
2) granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia
powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie
krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa;
3) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy;
4) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.
§ 4. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) dachu płaskim – należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia połaci dachowych nie większy
niż 12 ;
2) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć wyznaczone na rysunku planu linie, przed
które nie może być wysunięte lico zewnętrznej nadziemnej lub podziemnej ściany wznoszonego budynku,
nie dotyczy budowli, z dopuszczeniem wysunięcia przed nie do 1,5m, gzymsów, balkonów, wykuszy, zadaszeń
nad wejściami, pochylni i schodów zewnętrznych,
3) powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć definicję terenu biologicznie czynnego
zawartą w przepisach odrębnych z zakresu prawa budowlanego;
4) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć ustalone w planie przeznaczenie przeważające
na danym terenie, to znaczy stanowiące co najmniej 60% maksymalnej wynikającej z ustaleń planu
powierzchni całkowitej kondygnacji nadziemnych zabudowy zlokalizowanej na każdej działce budowlanej
położonej w granicach terenu, a w przypadku przeznaczeń nie pociągających za sobą realizacji zabudowy
zajmujące co najmniej 60% powierzchni tej działki;
5) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe,
dopuszczone na warunkach określonych planem;
6) usługach – należy przez to rozumieć działalność, której celem jest zaspokojenie potrzeb ludności (usługi
handlu detalicznego, gastronomii, nieuciążliwego rzemiosła, drobnej wytwórczości, administracji i bezpieczeństwa publicznego, łączności, informacji, nauki i oświaty, zdrowia i opieki społecznej, kultu religijnego,
kultury i rozrywki, wypoczynku, rekreacji i sportu, biur, banków) nie powodująca przekroczenia żadnego
z parametrów dopuszczalnego poziomu szkodliwych lub uciążliwych oddziaływań na środowisko poza
zajmowaną działką.
§ 5. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku są ustaleniami planu:
1) granica obszaru objętego planem;
2) linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
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3) nieprzekraczalna linia zabudowy;
4) przeznaczenie terenów o różnych zasadach zagospodarowania, wyznaczonych liniami rozgraniczającymi
i oznaczonych symbolami liczbowo-literowymi, w tym:
a) U – teren zabudowy usługowej,
b) KDZ – teren drogi publicznej klasy zbiorczej,
c) KDD – teren drogi publicznej klasy dojazdowej,
d) KDP – teren ciągu pieszo-jezdnego;
5) zwymiarowane odległości elementów zagospodarowania mierzone w metrach;
6) drzewo do zachowania.
2. Oznaczenia graficzne występujące na rysunku planu, niewymienione w ust. 1, w tym wynikające
z przepisów odrębnych, mają wyłącznie charakter informacyjny.
Rozdział 2.
Ustalenia dla całego obszaru objętego planem
§ 6. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego i krajobrazu ustala się kształtowanie
charakteru zabudowy na obszarze objętym planem poprzez ustalone w planie parametry i wskaźniki
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu.
§ 7. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu ustala się:
1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem
obiektów infrastruktury technicznej i komunikacyjnej;
2) zakaz lokalizacji zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, a w szczególności
zagrożenie wystąpienia poważnych awarii;
3) zachowanie drzewa w terenie 1KDD, oznaczonego na rysunku planu.
§ 8. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz
dóbr kultury współczesnej:
1) teren objęty planem zlokalizowany jest na obszarze otoczenia zabytku – historycznego zespołu
urbanistyczno-krajobrazowego miasta Świebodzina wpisanego do rejestru zabytków pod nr 59 i 2165, dla
którego obowiązują przepisy odrębne;
2) w odniesieniu do zabytków archeologicznych w przypadku prowadzenia prac ziemnych mają
zastosowanie przepisy odrębne.
§ 9. W zakresie granic i sposobu zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie,
ustalonych na podstawie przepisów odrębnych:
1) obszar objęty planem znajduje się w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr144 Dolina
kopalna Wielkopolska, zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwały;
2) obszar objęty planem znajduje się w granicach koncesji PGNiG SA w Warszawie na poszukiwanie
i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż
w obszarze „Świebodzin – Wolsztyn” – koncesja nr 24/95/Ł z dnia 12.10.2016r., dla którego obowiązują
przepisy odrębne i zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwały.
§ 10. W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu ustala się:
1) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, zawarte w ustaleniach
szczegółowych dla poszczególnych terenów;
2) w zakresie zasad kształtowania zabudowy:
a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
b) dopuszczenie sytuowania budynków zwróconych ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych
w stronę granicy z sąsiednią działką budowlaną, bezpośrednio przy tej granicy lub w odległości 1,5m od niej,
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c) jeżeli ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów nie stanowią inaczej, wysokość obiektów
budowlanych do 18,0m;
3) w zakresie zapewnienia miejsc do parkowania i sposobu ich realizacji:
a) liczbę miejsc do parkowania samochodów osobowych dla zabudowy usługowej – minimum 1,5 miejsca
do parkowania na każde 100 m 2powierzchni użytkowej obiektu,
b) minimalna liczba miejsc do parkowania dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową:
- w terenach dróg publicznych zgodnie z przepisami odrębnymi,
- w pozostałych terenach 1 miejsce na każde rozpoczęte 15 miejsc, przy czym obowiązek realizacji
pierwszego miejsca powstaje powyżej 10 miejsc do parkowania,
c) dla terenu 2U dopuszcza się bilansowanie miejsc parkingowych w terenach dróg w granicach planu,
d) miejsca do parkowania w formie parkingów terenowych.
§ 11. W zakresie zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się:
1) w granicach obszaru objętego planem nie wyznacza się granic obszarów wymagających przeprowadzenia procedury scaleń i podziałów nieruchomości;
2) minimalną powierzchnię działek i minimalne szerokości frontów zgodnie z ustaleniami szczegółowymi;
3) kąt położenia granic działek w stosunku do przyległego pasa drogowego od 70° do 110°;
4) parametry określone w pkt. 2 i 3 nie dotyczą działek wydzielonych pod obiekty i urządzenia
infrastruktury technicznej.
§ 12. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się:
1) układ komunikacyjny, który tworzą droga klasy zbiorczej oznaczona na rysunku symbolem 1KDZ, droga
klasy dojazdowej oznaczona na rysunku symbolem 1KDD oraz ciąg pieszo-jezdny oznaczony na rysunku
symbolem 1KDP;
2) powiązanie układu komunikacyjnego, o którym mowa w pkt. 1, z otaczającym układem komunikacyjnym poprzez drogi klasy zbiorczej i dojazdowej przylegające do obszaru objętego planem;
3) dopuszczenie lokalizowania w terenach dróg urządzeń infrastruktury technicznej, miejsc do parkowania,
przystanków autobusowych, zatok autobusowych, dróg dla rowerów, zgodnie z przepisami odrębnymi.
§ 13. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się:
1) budowę nowych oraz utrzymanie, modernizację, przebudowę, rozbudowę lub likwidację istniejących
obiektów, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, z zachowaniem przepisów odrębnych;
2) budowę urządzeń infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających dróg z zastrzeżeniem pkt. 3;
3) dopuszczenie lokalizowania urządzeń infrastruktury technicznej poza liniami rozgraniczającymi dróg,
zgodnie z przepisami odrębnymi;
4) w zakresie zaopatrzenia w wodę:
a) zasilanie w wodę z istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej,
b) budowę sieci wodociągowej o średnicy nie mniejszej niż 80 mm, z zastrzeżeniem lit. c,
c) przy realizacji nowych i przebudowie istniejących sieci wodociągowych na obszarze objętym planem,
nakaz zachowania parametrów sieci wymaganych dla ochrony przeciwpożarowej oraz realizacji hydrantów
naziemnych o wymaganej średnicy nominalnej, zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę,
5) w zakresie odprowadzania ścieków bytowych i technologicznych:
a) odprowadzenie ścieków do istniejącej i projektowanej sieci kanalizacyjnej,
b) budowę sieci kanalizacyjnej o średnicy nie mniejszej niż 110 mm,
c) podczyszczanie ścieków technologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi;
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6) w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych:
a) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów zabudowy i ulic do kanalizacji deszczowej,
b) dopuszczenie odprowadzania wód opadowych i roztopowych bezpośrednio do ziemi na danej działce
budowlanej, zgodnie z przepisami odrębnymi,
c) dopuszczenie budowy sieci kanalizacji deszczowej o średnicy nie mniejszej niż 250 mm;
7) w zakresie zaopatrzenia w gaz:
a) zasilanie w gaz z istniejącej i projektowanej sieci gazowej,
b) budowę sieci gazowej o średnicy nie mniejszej niż 25 mm,
8) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:
a) zasilanie w energię elektryczną w oparciu o istniejące i projektowane stacje oraz linie elektroenergetyczne średniego i niskiego napięcia,
b) dopuszczenie indywidualnych systemów pozyskiwania energii, w tym lokalizacji urządzeń
wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy nieprzekraczającej 100kW, z zastrzeżeniem
lit. c,
c) zakaz lokalizacji turbin wiatrowych i biogazowni;
9) w zakresie zaopatrzenia w ciepło:
a) zaopatrzenie w ciepło z istniejącej i projektowanej sieci ciepłowniczej,
b) budowę sieci ciepłowniczej o średnicy nie mniejszej niż 25mm,
c) dopuszczenie indywidualnych systemów pozyskiwania ciepła, w tym lokalizacji urządzeń
wytwarzających ciepło z odnawialnych źródeł energii o mocy nieprzekraczającej 100kW, z zastrzeżeniem lit. d,
d) zakaz lokalizacji biogazowni;
10) w zakresie telekomunikacji obsługa z istniejących i rozbudowywanych sieci telekomunikacyjnych;
11) prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie odpadów.
§ 14. Ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę od wzrostu wartości
nieruchomości w wysokości 10% dla terenów oznaczonych symbolami U.
Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe
§ 15. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1U ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa usługowa;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) dojazdy i dojścia,
b) miejsca do parkowania,
c) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej;
3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:
a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 55% powierzchni działki budowlanej,
b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 15% powierzchni działki budowlanej,
c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,65 dla działki budowlanej,
d) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,5 dla działki budowlanej,
e) wysokość budynków do 8,0 m,
f) wysokość obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej do 15,0 m,
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g) ukształtowanie połaci dachowych – dachy płaskie;
4) w zakresie warunków scalania i podziału nieruchomości:
a) powierzchnię działki nie mniejszą niż 500m2,
b) szerokość frontu działki nie mniejszą niż 15,0m;
5) w obsługę komunikacyjną z drogi wewnętrznej poza planem.
§ 16. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2U ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa usługowa;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) dojazdy i dojścia,
b) miejsca do parkowania,
c) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej;
3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:
a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 95% powierzchni działki budowlanej,
b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 5% powierzchni działki budowlanej,
c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 2,7 dla działki budowlanej,
d) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,5 dla działki budowlanej,
e) wysokość budynków do 11,0 m,
f) wysokość obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej do 15,0 m,
g) ukształtowanie połaci dachowych – dachy płaskie;
4) w zakresie warunków scalania i podziału nieruchomości:
a) powierzchnię działki nie mniejszą niż 400m2,
b) szerokość frontu działki nie mniejszą niż 15,0 m;
5) w obsługę komunikacyjną z drogi ciągu pieszo - jezdnego oznaczonego symbolem 1KDP.
§ 17. Dla terenu drogi publicznej klasy zbiorczej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1 KDZ ustala
się:
1) przeznaczenie podstawowe – droga publiczna klasy zbiorczej;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) miejsca do parkowania,
b) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;
3) szerokość w liniach rozgraniczających od 14m do 30m.
§ 18. Dla terenu drogi publicznej klasy dojazdowej, oznaczonego na rysunku planu symbolem1KDDustala
się:
1) przeznaczenie podstawowe – droga publiczna klasy dojazdowej;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) miejsca do parkowania,
b) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;
3) szerokość w liniach rozgraniczających od 22 m do 42 m.
§ 19. Dla terenu ciągu pieszo-jezdnego, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1 KDP ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe – ciąg pieszo-jezdny;
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2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) miejsca do parkowania,
b) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;
3) szerokość w liniach rozgraniczających od 6m do 17m.
Rozdział 4.
Ustalenia końcowe
§ 20. W zakresie uregulowanym niniejszą uchwałą tracą moc ustalenia miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego uchwalonych:
1) uchwałą nr XXIX/371/2009 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 marca 2009r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie pierwszym
Świebodzina pomiędzy ulicą Świerczewskiego a obwodnicą miasta Świebodzina (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego
Nr 54, poz. 758);
2) uchwałą nr III/8/98 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 13 listopada 1998r. w sprawie: uchwalenia III
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzina (Dz. Urz. Woj.
Zielonogórskiego Nr 24, poz. 270).
§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świebodzina.
§ 22. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Świebodzinie
Tomasz Olesiak
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLVII/707/2018
Rady Miejskiej w Świebodzinie
z dnia 28 września 2018r.
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w pierwszym obrębie
miasta Świebodzin, na północ od skrzyżowania ul. Zachodniej z ul. Łukową wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko wyłożony został do publicznego wglądu w dniach od 26 lipca 2018r. do 20 sierpnia 2018r. Dnia
9 sierpnia 2018r. odbyła się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu. Termin
składania uwag wyznaczono do dnia 4 września 2018r.
Podczas wyłożenia projektu ww. planu miejscowego do publicznego wglądu oraz w wyznaczonym terminie na
wniesienie uwag, zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 1073 z późn zm.), do Burmistrza Świebodzina wpłynęła jedna uwaga.
Uwaga ta została uwzględniona.
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Załącznik nr 3
do uchwały Nr XLVII/707/2018
Rady Miejskiej w Świebodzinie
z dnia 28 września 2018r.
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2017r,. poz. 1073 z późn. zm.) Rada Miejska w Świebodzinie rozstrzyga, co następuje:
1. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej sporządzono po analizie przepisów
obowiązujących w zakresie budżetu gmin i finansów publicznych, jak i wykonanych na potrzeby miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego materiałów planistycznych, a w szczególności prognozy skutków
finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego
w pierwszym obrębie miasta Świebodzin, na północ od skrzyżowania ul. Zachodniej z ul. Łukową. W wyniku
uchwalenia w/w planu miejscowego prognozuje się wzrost dochodów miasta i gminy Świebodzin.
2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, służącej zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty
stanowiące, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r.,
poz. 994 z późn. zm.), zadania własne gminy, zapisane w niniejszym planie obejmują drogi gminne, ulice,
organizację ruchu drogowego.
3. Realizacja inwestycji, o których mowa w pkt 2 przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami,
w tym m.in. ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r., poz. 1202 z późn. zm.), ustawą
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.), ustawą z dnia
20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017r., poz. 827 z późn. zm.), ustawą z dnia 27 kwietnia
2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018r., poz. 799 z późn. zm.), ustawą z dnia 7czerwca 2001r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018r., poz. 1152 z późn.
zm.) oraz ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018r., poz. 755 z późn. zm.).
4. Sposób realizacji inwestycji, o których mowa w pkt 2, określają uchwalone przez Radę Miejską
w Świebodzinie strategie, plany i programy, w tym m.in. wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych oraz wieloletnie programy inwestycyjne.
5. Zadania w zakresie inwestycji o których mowa w pkt 2, finansowane będą w całości lub w części
z budżetu gminy oraz ze źródeł zewnętrznych, takich jak m.in. środki własne przedsiębiorstw wodociągowokanalizacyjnych, środki strukturalne, fundusze unijne i pozostałe unijne, kredyty i pożyczki oraz inne,
w oparciu o obowiązujące przepisy i zawarte umowy.
6. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy,
ujętych w niniejszym planie podlegają przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.).
7. Wydatki majątkowe gminy, wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu gminy oraz inwestycje,
których okres realizacji przekracza jeden rok budżetowy będą uchwalane w uchwale budżetowej oraz
w wieloletniej prognozie finansowej przez Radę Miejską w Świebodzinie.
8. Szacunkowe koszty realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
należących do zadań własnych gminy wyniosą 28 000 PLN.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Świebodzinie
Tomasz Olesiak

