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UCHWAŁA NR XXII.170.2020
RADY GMINY BOGDANIEC
z dnia 21 grudnia 2020 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bogdaniec – obręby Łupowo
i Wieprzyce
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 713 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) Rada Gminy Bogdaniec uchwala, co następuje:
Rozdział 1.
Przepisy wstępne
§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr VII.45.2019 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 20 maja 2019r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bogdaniec –
obręby Łupowo i Wieprzyce oraz uchwałą Nr XII.94.2019 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 16 grudnia 2019r.
w sprawie zmiany uchwały Nr VII.45.2019 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 20 maja 2019r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bogdaniec –
obręby Łupowo i Wieprzyce, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w gminie
Bogdaniec – obręby Łupowo i Wieprzyce, zwany dalej „planem”, po stwierdzeniu że nie narusza on ustaleń
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bogdaniec, zatwierdzonego
uchwałą Nr XVIII.133.2020 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 21 września 2020 roku.
2. Integralną częścią niniejszej uchwały są:
1) załączniki nr 1-3 – stanowiące część graficzną w skali 1: 2000, zwane „rysunkiem planu” zatytułowane
"Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w gminie Bogdaniec – obręby Łupowo i Wieprzyce”;
2) załącznik nr 4 – stanowiący część graficzną zwaną „rysunkiem planu” zatytułowany "Miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego w gminie Bogdaniec – obręby Łupowo i Wieprzyce” z wyrysem ze
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bogdaniec w skali 1:25 000;
3) załącznik nr 5 – stanowiący rozstrzygnięcie Rady Gminy Bogdaniec o sposobie rozpatrzenia uwag
wniesionych do projektu planu;
4) załącznik nr 6 – stanowiący rozstrzygnięcie Rady Gminy Bogdaniec o sposobie realizacji inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich
finansowania;
5) załącznik nr 7 – stanowiący dane przestrzenne, zgodnie z przepisami odrębnymi.
3. Plan obejmuje obszar o łącznej powierzchni 12,6244 ha, w obrębach ewidencyjnych: Łupowo,
Wieprzyce, którego granice określa rysunek planu.
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4. Przedmiotem planu jest ustalenie zasad i warunków zagospodarowania i zabudowy terenów
przeznaczonych pod inwestycję celu publicznego – budowę linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia
110kV wraz z infrastrukturą techniczną, komunikacyjną z dopuszczeniem obiektów towarzyszących oraz
terenu infrastruktury technicznej – kanalizacji, terenów rolniczych, terenów wód powierzchniowych
śródlądowych, terenu infrastruktury kolejowej, terenów dróg publicznych, dróg wewnętrznych oraz terenu
infrastruktury przeciwpowodziowej – wał przeciwpowodziowy.
§ 2. 1. Następujące oznaczenia graficzne oznaczone na rysunku planu są ustaleniami obowiązującymi
w planie:
1) granica obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
3) granica pasa technologicznego linii elektroenergetycznej 110 kV;
4) symbole identyfikujące tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania
zdefiniowane oznaczeniem literowym określającym przeznaczenie terenu;
5) strefa stanowiska archeologicznego objętego ochroną konserwatorską: (1) Łupowo, stanowisko nr 14, AZP
45-11/30 - wieś średniowiecze, późne;
6) strefa stanowiska archeologicznego objętego ochroną konserwatorską: (2) Łupowo, stanowisko nr 5, AZP
45-11/4 - ślad osadnictwa – neolit.
2. Następujące oznaczenie graficzne oznaczone na rysunku planu stanowią elementy informacyjne:
1) granica administracyjna gminy Bogdaniec;
2) obszar chronionego krajobrazu Gorzowsko-Krzeszycka Dolina Warty;
3) rurociąg przesyłu ropy naftowej wraz ze strefą bezpieczeństwa – DN 800;
4) rurociąg przesyłu ropy naftowej wraz ze strefą bezpieczeństwa – DN500;
5) granica terenu zamkniętego;
6) gazociąg wysokiego ciśnienia DN 150 wraz ze strefą kontrolowaną;
7) orientacyjny przebieg projektowanego gazociągu wysokiego ciśnienia;
8) granice obszaru szczególnego zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi
jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (p=10%);
9) granice obszaru szczególnego zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi
jest średnie i wynosi raz na 100 lat (p= 1%);
10) granice obszaru, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat
(p=0,2%);
11) linie wymiarowe;
12) infrastruktura telekomunikacyjna - linia światłowodowa.
§ 3. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) linii elektroenergetycznej 110kV – należy przez to rozumieć inwestycję celu publicznego, stanowiącą
napowietrzną linię elektroenergetyczną wysokiego napięcia 110kV, składającą się z konstrukcji
wsporczych i podwieszonych na nich przewodów;
2) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć linię rozgraniczającą tereny o różnym przeznaczeniu lub
różnych zasadach zagospodarowania;
3) pasie technologicznym linii elektroenergetycznej 110kV – należy przez to rozumieć pas, oznaczony na
rysunku planu, stanowiący strefę potencjalnego oddziaływania linii elektroenergetycznej 110 kV;
4) terenie – należy przez to rozumieć obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,
o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, oznaczony symbolem.
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Rozdział 2.
Ustalenia ogólne
§ 4. Ustala się następujące przeznaczenie terenów:
1) tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyka, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1E, 2E, 3E,
4E, 5E, 6E, 7E, 8E, 9E, 10E, 11E, 12E, 13E, 14E, 15E, 16E, 17E, 18E, 19E, 20E, 21E, 22E, 23E, 24E, 25E,
26E, 27E, 28E, 29E, 30E, 31E, 32E, 33E, 34E, 35E, 36E;
2) teren infrastruktury technicznej - kanalizacja, oznaczony na rysunku planu symbolem K;
3) tereny rolnicze, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1R, 2R, 3R, 4R, 5R, 6R, 7R, 8R, 9R, 10R, 11R,
12R, 13R, 14R, 15R, 16R, 17R, 18R, 19R, 20R, 21R, 22R, 23R, 24R;
4) tereny wód powierzchniowych śródlądowych, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1WS, 2WS, 3WS,
4WS, 5WS, 6WS, 7WS, 8WS, 9WS;
5) tereny infrastruktury kolejowej, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1TK, 2TK;
6) tereny dróg publicznych – drogi klasy ekspresowej, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1KDS, 2KDS,
3KDS, 4KDS, 5KDS;
7) teren drogi publicznej – drogi klasy głównej, oznaczony na rysunku planu symbolem KDG;
8) teren drogi publicznej – drogi klasy zbiorczej, oznaczony na rysunku planu symbolem KDZ;
9) tereny dróg publicznych – drogi klasy dojazdowej, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1KDD, 2KDD,
3KDD, 4KDD, 5KDD, 6KDD;
10) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW,
5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW, 9KDW, 10KDW;
11) teren infrastruktury przeciwpowodziowej – wał przeciwpowodziowy, oznaczony na rysunku planu
symbolem IP.
§ 5. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się: dopuszczenie robót
budowlanych z uwzględnieniem ustaleń zawartych w niniejszej uchwale.
§ 6. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasad kształtowania krajobrazu
ustala się:
1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć, mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko za wyjątkiem
inwestycji celu publicznego;
2) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko za wyjątkiem
inwestycji celu publicznego, w tym linii elektroenergetycznej 110kV, gazociągów, rurociągów przesyłu
ropy naftowej, ropociągów;
3) zakaz lokalizacji elektrowni wiatrowych i biogazowni;
4) poziom pola elektromagnetycznego w środowisku oraz poziom hałasu w środowisku wytwarzanego przez
linię elektroenergetyczną 110kV nie może powodować przekroczeń standardów jakości środowiska,
określonych w przepisach odrębnych, poza pasem technologicznym linii elektroenergetycznej 110kV
określonym na rysunku planu;
5) w zakresie gospodarki odpadami: nakaz zagospodarowania odpadów, zgodnie z przepisami odrębnymi.
§ 7. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz
dóbr kultury współczesnej ustala się:
1) na terenach: 11E, 12E, 17E, w granicach strefy stanowiska archeologicznego objętego ochroną
konserwatorską: (1) Łupowo, stanowisko nr 14, AZP 45-11/30 - wieś średniowiecze, późne, określonego na
rysunku planu, nakaz ochrony archeologicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi;
2) na terenie 3R, w granicach strefy stanowiska archeologicznego objętego ochroną konserwatorską: (2)
Łupowo, stanowisko nr 5, AZP 45-11/4 - ślad osadnictwa - neolit, określonego na rysunku planu, nakaz
ochrony archeologicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi;
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3) w przypadku natrafienia podczas robót budowlanych lub ziemnych na zabytek, zastosowanie mają przepisy
szczegółowe ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
§ 8. W zakresie zasad kształtowania przestrzeni publicznych w rozumieniu przepisów ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym nie podejmuje się ustaleń.
§ 9. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie,
ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, 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 ustala się:
1) w granicach terenu objętego planem, za wyjątkiem części terenu 10E oraz terenów 1TK, 11E, 12E, 2WS,
4KDW, 13E, K, 14E, 5KDW, 15E, KDG, 16E, 17E, 18E, 19E, 3WS, 1R, 2TK, 2R ochronę obszaru
chronionego krajobrazu Gorzowsko-Krzeszycka Dolina Warty, granice którego określają przepisy odrębne,
poprzez zabudowę i zagospodarowanie terenu objętego niniejszym planem, zgodnie z ustaleniami niniejszej
uchwały oraz przepisami odrębnymi;
2) na części terenu IP oraz na terenach: 10KDW, 36E, 24R uwzględnienie w zagospodarowaniu i zabudowie
działek zagrożenia wynikającego z położenia na obszarze, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia
powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat (p=0,2%), określonego na rysunku planu;
3) na części terenu IP oraz na terenach: 10KDW, 36E, 24R uwzględnienie w zagospodarowaniu i zabudowie
działek ograniczeń wynikających z położenia w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, na którym
prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (p=1%), określonego na
rysunku planu, zgodnie z przepisami odrębnymi z uwzględnieniem pkt 5;
4) na części terenu IP oraz na terenach: 10KDW, 36E, 24R uwzględnienie w zagospodarowaniu i zabudowie
działek ograniczeń wynikających z położenia w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, na którym
prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (p=10%), określonego na
rysunku planu, zgodnie z przepisami odrębnymi, z uwzględnieniem pkt 5;
5) na terenach określonych w pkt 3, 4, położonych w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią,
obowiązują zakazy, a także możliwość odstępstwa od nich, zgodnie z ustaleniami przepisów odrębnych
dotyczących ochrony przed powodzią.
§ 10. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziałów nieruchomości na podstawie
przepisów odrębnych:
1) w granicy obszaru objętego planem nie wskazuje się terenów do objęcia scaleniem i podziałem, zgodnie
z przepisami odrębnymi;
2) minimalną powierzchnię działki: nie ustala się;
3) minimalny front działki: nie ustala się;
4) kąt położenia granic nowo wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego zbliżony do kąta prostego,
od 70° do 110°.
§ 11. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu
ustala się:
1) uwzględnienie w zagospodarowaniu i zabudowie działek ograniczeń wynikających z zasięgu stref
ochronnych od sieci infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi;
2) uwzględnienie w zagospodarowaniu i zabudowie działek ograniczeń wynikających z przebiegu sieci
elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV oraz niskiego napięcia 0,4kV zgodnie z przepisami
odrębnymi;
3) przebieg pasa technologicznego linii elektroenergetycznej 110kV, którego granice określono na rysunku
planu;
4) w granicach pasa technologicznego linii elektroenergetycznej 110kV ustala się:
a) lokalizację linii elektroenergetycznej 110kV i słupów zgodnie z przepisami odrębnymi oraz ustaleniami
niniejszej uchwały,
b) maksymalną wysokość słupów linii elektroenergetycznej 110kV: 65,0m, nad poziomem terenu,
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c) nakaz zachowania ograniczeń w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikających z przebiegu linii
elektroenergetycznej 110kV, zgodnie z przepisami odrębnymi,
d) zakaz utrzymywania i nasadzeń zieleni oraz roślinności kolidującej z linią elektroenergetyczną 110kV,
e) szerokość pasa wycinki podstawowej zgodnie z przepisami odrębnymi;
5) zachowanie ograniczeń wynikających z przebiegu sieci gazociągowej wysokiego ciśnienia DN150, zgodnie
z przepisami odrębnymi;
6) zachowanie ograniczeń wynikających z przebiegu rurociągu przesyłu ropy naftowej DN800 oraz rurociągu
przesyłu ropy naftowej DN500, określonych na rysunku planu wraz ze strefą bezpieczeństwa, zgodnie
z przepisami odrębnymi, z uwzględnieniem pkt 7, 8;
7) dla rurociągu przesyłu ropy naftowej DN800 strefę bezpieczeństwa o szerokości minimum 20,0m, której
środkiem jest oś rurociągu, dla rurociągu przesyłu ropy naftowej DN500 strefę bezpieczeństwa o szerokości
minimum 16,0m, której środkiem jest oś rurociągu, z uwzględnieniem pkt 8;
8) w strefie bezpieczeństwa rurociągów przesyłowych ropy naftowej należy zachować przepisy odrębne,
w tym:
a) nie należy sadzić pojedynczych drzew w odległości mniejszej niż 5,0m od rurociągów naftowych,
b) dla bieżącej obsługi rurociągu naftowego należy przyjąć pas eksploatacyjny o szerokości 6,0m, po 3,0m
na stronę dla rurociągu oraz 2 m, po 1,0m na stronę dla światłowodu,
c) wszelkie planowane inwestycje podziemne i naziemne przechodzące przez strefę bezpieczeństwa lub
w jej pobliżu, należy przeprowadzić i uzgodnić zgodnie z przepisami odrębnymi,
d) w strefie bezpieczeństwa, jako pasie dostępu do rurociągów zachowanie dotychczasowego sposobu
użytkowania terenów;
9) na terenach 5E, 7E, 17R, 19R uwzględnienie w zagospodarowaniu i zabudowie działek przepisów
odrębnych w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej - linii światłowodowej;
10) w granicach obszaru objętego planem zlokalizowana jest linia kolejowa będąca terenem zamkniętymi,
oznaczona na rysunku planu symbolami 1TK, 2TK;
11) na terenach: 10E, 11E, 12E, 3KDD, 19E, 3WS, 1R, 2R, 3R obowiązują ograniczenia w zabudowie
i zagospodarowaniu terenu w sąsiedztwie linii kolejowej wynikające z przepisów odrębnych, w tym
przepisów ustawy o transporcie kolejowym, przepisów w w zakresie odległości i warunków
dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót
ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych
oraz pasów przeciwpożarowych;
12) nakaz każdorazowego uzgodnienia wszelkich projektowanych budowli o wysokości równiej i większej niż
50 m npt z właściwym organem służby ruchu lotniczego sił zbrojnych, zgodnie z przepisami odrębnymi;
13) na terenach 33E, 34E, 35E, 36E, 21R, 22R, 23R, 24R, 9WS, 10KDW w sąsiedztwie stoku wału
przeciwpowodziowego na terenie IP, nakaz zachowania przy robotach budowlanych przepisów odrębnych,
w tym przepisów prawa wodnego.
§ 12. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji, ustala się:
1) obsługę komunikacyjną terenów z przyległych dróg publicznych oraz dróg wewnętrznych oraz poprzez
inne dojazdy, zgodnie z przepisami odrębnymi, z wyłączeniem bezpośredniej obsługi z drogi KDS;
2) dopuszczenie prowadzenia sieci uzbrojenia technicznego w pasie drogowym dróg publicznych oraz dróg
wewnętrznych, zgodnie z przepisami odrębnymi;
3) dopuszczenie lokalizacji ciągów pieszych oraz rowerowych w pasie drogowym dróg publicznych oraz dróg
wewnętrznych, z wyłączeniem drogi KDS;
4) zachowanie ciągłości powiązań elementów pasa drogowego, w szczególności jezdni, chodników, ścieżek
rowerowych w granicach obszaru planu z zewnętrznym układem komunikacyjnym.
§ 13. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się:
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1) w granicach obszaru objętego planem dopuszczenie budowy, przebudowy, rozbudowy, odbudowy,
rozbiórki, remontów sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
2) dopuszczenie budowy, przebudowy, rozbudowy,
elektroenergetycznej 110kV z uwzględnieniem § 11 pkt 4;

odbudowy,

rozbiórki

i remontów

linii

3) realizacja inwestycji, o których mowa w pkt 1, na poszczególnych terenach musi być zgodna z innymi
przepisami niniejszej uchwały, przepisami odrębnymi oraz nie może kolidować z linią elektroenergetyczną
110 kV oraz drogami publicznymi i drogami wewnętrznymi;
4) dopuszczenie budowy, przebudowy, rozbudowy, odbudowy, rozbiórki
elektroenergetycznych 15kV, 0,4kV, w wykonaniu kablowym lub napowietrznym;

i remontów

linii

5) dopuszczenie budowy, przebudowy, rozbudowy, odbudowy, rozbiórki i remontów sieci gazociągowej,
zgodnie z przepisami odrębnymi;
6) zapewnienie dostępu do sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi;
7) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, zgodnie z przepisami odrębnymi z uwzględnieniem pkt 8;
8) zakaz odprowadzania wód opadowych i roztopowych na teren kolejowy i korzystania z kolejowych
urządzeń odwadniających;
9) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej, zgodnie z przepisami odrębnymi;
10) realizację inwestycji elektroenergetycznych oraz usuwanie kolizji projektowanych
z istniejącymi sieciami elektroenergetycznymi, zgodnie z przepisami odrębnymi;

obiektów

11) dopuszczenie uzbrojenia terenu w zakresie usług telekomunikacyjnych, teletechnicznych, w oparciu
o istniejącą i projektowaną sieć telekomunikacyjną, teletechniczną, zgodnie z przepisami odrębnymi;
12) w zakresie urządzeń melioracyjnych obowiązek zachowania systemu melioracyjnego, a w przypadku
konieczności jego naruszenia zastosowanie rozwiązań zastępczych zgodnie z przepisami odrębnymi;
13) zasady ochrony przeciwpożarowej – należy uwzględnić przepisy ochrony przeciwpożarowej w zakresie
zaopatrzenia w wodę, dróg pożarowych, planowanej zabudowy, zgodnie z przepisami w sprawie
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych a także przepisami prawa budowlanego.
§ 14. W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania
terenów ustala się do czasu realizacji ustaleń niniejszej uchwały użytkowanie terenów w dotychczasowy
sposób.
§ 15. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu zgodnie z §16 - §26
niniejszej uchwały.
§ 16. Dla terenów infrastruktury technicznej – elektroenergetyki, oznaczonych na rysunku planu
symbolami: 1E, 2E, 3E, 4E, 5E, 6E, 7E, 8E, 9E, 10E, 11E, 12E, 13E, 14E, 15E, 16E, 17E, 18E, 19E, 20E, 21E,
22E, 23E, 24E, 25E, 26E, 27E, 28E, 29E, 30E, 31E, 32E, 33E, 34E, 35E, 36E o łącznej powierzchni 7,4922 ha
ustala się:
1) w zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu z uwzględnieniem
§11 pkt 4:
a) budowę, przebudowę, rozbudowę, odbudowę, rozbiórkę, remont linii elektroenergetycznej 110kV oraz
urządzeń i obiektów technicznych z nią związanych, w tym słupów, zgodnie z przepisami odrębnymi,
b) dopuszczenie budowy, przebudowy, rozbudowy, odbudowy, rozbiórki, remontu innych urządzeń i sieci
infrastruktury technicznej, w tym linii elektroenergetycznych średniego napięcia 15kV, nie kolidujących
z linią elektroenergetyczną 110kV,
c) dopuszczenie budowy dojść, dojazdów, zgodnie z przepisami odrębnymi,
d) zakaz budowy budynków, z uwzględnieniem lit. e,
e) na terenie 16E utrzymuje się istniejący budynek gospodarczy z możliwością przebudowy, remontów, bez
zmiany gabarytów budynku,
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f) dopuszczenie budowy, przebudowy, rozbudowy, odbudowy, remontu gazociągów wysokiego ciśnienia
oraz innych gazociągów średniego i niskiego ciśnienia, wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
nie kolidujących z linią elektroenergetyczną 110kV,
g) pod nadziemnymi urządzeniami linii elektroenergetycznej 110kV z wyłączeniem terenów pod słupy oraz
terenów przewidzianych do wycinki drzew i krzewów zachowuje się dotychczasowy sposób
użytkowania terenów niekolidujący z linią 110kV;
2) zasady obsługi w zakresie komunikacji drogowej: zgodnie z §12 niniejszej uchwały;
3) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: zgodnie z §13 niniejszej uchwały.
§ 17. Dla terenu infrastruktury technicznej – kanalizacji, oznaczonego na rysunku planu symbolem K
o łącznej powierzchni 0,0094 ha ustala się:
1) w zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu z uwzględnieniem
§11 pkt 4:
a) teren infrastruktury technicznej – kanalizacja,
b) lokalizację infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi,
c) budowę, przebudowę, rozbudowę, odbudowę, rozbiórkę, remont linii elektroenergetycznej 110kV oraz
urządzeń i obiektów technicznych z nią związanych, zgodnie z przepisami odrębnymi, z uwzględnieniem
lit. d,
d) zakaz realizacji słupów linii elektroenergetycznej 110kV,
e) zakaz budowy budynków;
2) zasady obsługi w zakresie komunikacji drogowej: zgodnie z §12 niniejszej uchwały;
3) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: zgodnie z §13 niniejszej uchwały.
§ 18. Dla terenów rolniczych, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1R, 2R, 3R, 4R, 5R, 6R, 7R, 8R,
9R, 10R, 11R, 12R, 13R, 14R, 15R, 16R, 17R, 18R, 19R, 20R, 21R, 22R, 23R, 24R o łącznej powierzchni
3,9793 ha ustala się:
1) w zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu z uwzględnieniem
§11 pkt 4:
a) przeznaczenie terenu pod uprawy rolnicze,
b) budowę, przebudowę, rozbudowę, odbudowę, rozbiórkę, remont linii elektroenergetycznej 110kV oraz
urządzeń i obiektów technicznych z nią związanych, w tym słupów, zgodnie z przepisami odrębnymi,
c) dopuszczenie innych urządzeń
elektroenergetyczną 110kV,

i sieci

infrastruktury

technicznej

nie kolidujących

z linią

d) dopuszczenie budowy dojść, dojazdów, zgodnie z przepisami odrębnymi,
e) zakaz budowy budynków,
f) w granicy terenu 4R dopuszczenie budowy, przebudowy, rozbudowy, odbudowy, remontu gazociągów
wysokiego ciśnienia, w tym gazociągu DN400 oraz innych gazociągów średniego i niskiego ciśnienia,
wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
2) zasady obsługi w zakresie komunikacji drogowej: zgodnie z §12 niniejszej uchwały;
3) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: zgodnie z §13 niniejszej uchwały.
§ 19. Dla terenów wód powierzchniowych śródlądowych, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1WS,
2WS, 3WS, 4WS, 5WS, 6WS, 7WS, 8WS, 9WS o łącznej powierzchni 0,1999 ha ustala się:
1) w zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu z uwzględnieniem
§11 pkt 4:
a) zachowanie wód powierzchniowych śródlądowych jako otwartych,
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b) budowę, przebudowę, rozbudowę, odbudowę, rozbiórkę, remont linii elektroenergetycznej 110kV oraz
urządzeń i obiektów technicznych z nią związanych, zgodnie z przepisami odrębnymi, z uwzględnieniem
lit. c,
c) zakaz lokalizacji słupów linii elektroenergetycznej 110kV,
d) dopuszczenie urządzeń wodnych, przeciwpowodziowych, melioracyjnych, przepustów, nie kolidujących
z linią elektroenergetyczną 110kV,
e) dopuszczenie innych niż wymienione w lit. b, d urządzeń i sieci infrastruktury technicznej,
nie kolidujących z linią elektroenergetyczną 110kV;
2) zasady obsługi w zakresie komunikacji drogowej: zgodnie z §12 niniejszej uchwały;
3) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: zgodnie z §13 niniejszej uchwały.
§ 20. Dla terenów infrastruktury kolejowej, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1TK, 2TK o łącznej
powierzchni 0,1344 ha ustala się:
1) w zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu z uwzględnieniem
§11 pkt 4:
a) dopuszczenie infrastruktury kolejowej, obiektów związanych z obsługą kolei oraz infrastruktury
technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi,
b) budowę, przebudowę, rozbudowę, odbudowę, rozbiórkę, remont linii elektroenergetycznej 110kV oraz
urządzeń i obiektów technicznych z nią związanych, zgodnie z przepisami odrębnymi, z uwzględnieniem
lit. c,
c) zakaz realizacji słupów linii elektroenergetycznej 110kV,
d) zakaz budowy budynków;
2) zasady obsługi w zakresie komunikacji drogowej: zgodnie z §12 niniejszej uchwały;
3) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: zgodnie z §13 niniejszej uchwały.
§ 21. Dla terenów dróg publicznych – drogi klasy ekspresowej, oznaczonych na rysunku planu symbolami:
1KDS, 2KDS, 3KDS, 4KDS, 5KDS o łącznej powierzchni 0,1388 ha ustala się:
1) w zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu z uwzględnieniem
§11 pkt 4:
a) lokalizację drogi publicznej – drogę klasy ekspresowej,
b) dopuszczenie urządzeń związanych z obsługą ruchu drogowego, urządzeń i sieci infrastruktury
drogowej, zgodnie z przepisami odrębnymi,
c) w granicy pasa technologicznego linii elektroenergetycznej 110kV budowę, przebudowę, rozbudowę,
odbudowę, rozbiórkę, remont linii elektroenergetycznej 110kV oraz urządzeń i obiektów technicznych
z nią związanych, zgodnie z przepisami odrębnymi, z uwzględnieniem lit. d,
d) zakaz lokalizacji słupów linii elektroenergetycznej 110kV,
e) dopuszczenie budowy infrastruktury technicznej, nie kolidującej z drogą ekspresową oraz z linią
elektroenergetyczną 110kV, zgodnie z przepisami odrębnymi;
2) szerokość dróg publicznych w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu.
§ 22. Dla terenu drogi publicznej – drogi klasy głównej, oznaczonego na rysunku planu symbolem KDG
o łącznej powierzchni 0,0742 ha ustala się:
1) w zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu z uwzględnieniem
§11 pkt 4:
a) lokalizację drogi publicznej – drogę klasy głównej,
b) dopuszczenie urządzeń związanych z obsługą ruchu drogowego, ciągów pieszych, pieszo – rowerowych
i rowerowych, urządzeń i sieci infrastruktury drogowej, zgodnie z przepisami odrębnymi,
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c) w granicy pasa technologicznego linii elektroenergetycznej 110kV budowę, przebudowę, rozbudowę,
odbudowę, rozbiórkę, remont linii elektroenergetycznej 110kV oraz urządzeń i obiektów technicznych
z nią związanych, zgodnie z przepisami odrębnymi, z uwzględnieniem lit. d,
d) zakaz lokalizacji słupów linii elektroenergetycznej 110kV,
e) dopuszczenie budowy infrastruktury technicznej, nie kolidującej z drogą publiczną
elektroenergetyczną 110kV, zgodnie z przepisami odrębnymi;

oraz z linią

2) szerokość drogi publicznej w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu.
§ 23. Dla terenu drogi publicznej – drogi klasy zbiorczej, oznaczonego na rysunku planu symbolem KDZ
o łącznej powierzchni 0,0381 ha ustala się:
1) w zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu z uwzględnieniem
§11 pkt 4:
a) lokalizację drogi publicznej – drogi klasy zbiorczej,
b) dopuszczenie urządzeń związanych z obsługą ruchu drogowego, ciągów pieszych, pieszo – rowerowych
i rowerowych, urządzeń i sieci infrastruktury drogowej, zgodnie z przepisami odrębnymi,
c) w granicy pasa technologicznego linii elektroenergetycznej 110kV budowę, przebudowę, rozbudowę,
odbudowę, rozbiórkę, remont linii elektroenergetycznej 110kV oraz urządzeń i obiektów technicznych
z nią związanych, zgodnie z przepisami odrębnymi, z uwzględnieniem lit. d,
d) zakaz lokalizacji słupów linii elektroenergetycznej 110kV,
e) dopuszczenie budowy infrastruktury technicznej, nie kolidującej z drogą publiczną oraz z linią
elektroenergetyczną 110kV, zgodnie z przepisami odrębnymi;
2) szerokość drogi publicznej w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu.
§ 24. Dla terenów dróg publicznych – dróg klasy dojazdowej, oznaczonych na rysunku planu symbolami:
1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD, 5KDD, 6KDD o łącznej powierzchni 0,1848 ha ustala się:
1) w zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu z uwzględnieniem
§11 pkt 4:
a) lokalizację drogi publicznej – drogi klasy dojazdowej,
b) dopuszczenie urządzeń związanych z obsługą ruchu drogowego, ciągów pieszych, pieszo – rowerowych
i rowerowych, urządzeń i sieci infrastruktury drogowej, zgodnie z przepisami odrębnymi,
c) w granicy pasa technologicznego linii elektroenergetycznej 110kV budowę, przebudowę, rozbudowę,
odbudowę, rozbiórkę, remont linii elektroenergetycznej 110kV oraz urządzeń i obiektów technicznych
z nią związanych, zgodnie z przepisami odrębnymi, z uwzględnieniem lit. d,
d) zakaz lokalizacji słupów linii elektroenergetycznej 110kV,
e) dopuszczenie budowy infrastruktury technicznej, nie kolidującej z drogą publiczną oraz z linią
elektroenergetyczną 110kV, zgodnie z przepisami odrębnymi;
2) szerokość dróg publicznych w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu.
§ 25. Dla terenów dróg wewnętrznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KDW, 2KDW,
3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW, 9KDW, 10KDW o łącznej powierzchni 0,3105 ha ustala się:
1) w zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu z uwzględnieniem
§11 pkt 4:
a) lokalizację drogi wewnętrznej,
b) dopuszczenie urządzeń związanych z obsługą ruchu drogowego, ciągów pieszych, pieszo – rowerowych
i rowerowych, urządzeń i sieci infrastruktury drogowej nie kolidujących z linią elektroenergetyczną
110kV,
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c) w granicy pasa technologicznego linii elektroenergetycznej 110kV budowę, przebudowę, rozbudowę,
odbudowę, rozbiórkę, remont linii elektroenergetycznej 110kV oraz urządzeń i obiektów technicznych
z nią związanych, zgodnie z przepisami odrębnymi, z uwzględnieniem lit. d,
d) zakaz lokalizacji słupów linii elektroenergetycznej 110kV,
e) dopuszczenie budowy infrastruktury technicznej, nie kolidującej z drogą wewnętrzną oraz z linią
elektroenergetyczną 110kV, zgodnie z przepisami odrębnymi;
2) szerokość dróg wewnętrznych w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu.
§ 26. Dla terenu infrastruktury przeciwpowodziowej – wał przeciwpowodziowy, oznaczonego na rysunku
planu symbolem IP o łącznej powierzchni 0,0628 ha ustala się:
1) w zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu z uwzględnieniem
§11 pkt 4:
a) lokalizację infrastruktury przeciwpowodziowej, w tym wału przeciwpowodziowego,
b) dopuszczenie dojść, dojazdów, ciągów pieszych, pieszo - rowerowych, rowerowych, urządzeń i sieci
infrastruktury technicznej, bez naruszenia konstrukcji wału, zgodnie z przepisami odrębnymi,
c) dopuszczenie budowy nasypów, wałów wraz z towarzyszącą infrastrukturą, urządzeń hydrotechnicznych,
d) w granicy pasa technologicznego linii elektroenergetycznej 110kV budowę, przebudowę, rozbudowę,
odbudowę, rozbiórkę, remont linii elektroenergetycznej 110kV oraz urządzeń i obiektów technicznych
z nią związanych, zgodnie z przepisami odrębnymi, z uwzględnieniem lit. e,
e) zakaz lokalizacji słupów linii elektroenergetycznej 110kV,
f) dopuszczenie budowy infrastruktury technicznej, nie kolidującej z linią elektroenergetyczną 110kV,
zgodnie z przepisami odrębnymi bez naruszenia konstrukcji wału,
g) zakaz budowy budynków;
2) zasady obsługi w zakresie komunikacji drogowej: zgodnie z §12 niniejszej uchwały;
3) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: zgodnie z §13 niniejszej uchwały.
Rozdział 3.
Przepisy końcowe
§ 27. Ustala się wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości związanej z uchwaleniem planu w wysokości:
1) w granicach terenów E: 30%;
2) w granicach pozostałych terenów: 20%.
§ 28. Na obszarze objętym niniejszym planem tracą moc ustalenia:
1) Uchwały Nr XXI/94/2004 Rady Gminy w Bogdańcu z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bogdaniec w zakresie wyznaczenia korytarza
technicznego dla przebiegu gazociągu wysokiego i średniego ciśnienia;
2) Uchwały Nr XVI/99/2000 Rady Gminy w Bogdańcu z dnia 17 marca 2000r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Łupowo i Wieprzyce gminy
Bogdaniec.
§ 29. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bogdaniec.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

– 11 –

Poz. 20

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

Przewodnicząca Rady
mgr Beata
Katarzyna Wiśniewska
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MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W GMINIE BOGDANIEC - OBRĘBY ŁUPOWO I WIEPRZYCE
SKALA 1:2000
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXII.170.2020
Rady Gminy Bogdaniec
z dnia 21 grudnia 2020 r.
ogłoszonej w Dz.Urz.Woj. Lubuskiego
z dnia
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OZNACZENIA
USTALENIA PLANU:
GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM

ELEMENTY INFORMACYJNE:

LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU
LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA

GRANICA ADMINISTRACYJNA GMINY BOGDANIEC

GRANICA PASA TECHNOLOGICZNEGO LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 110 kV

E

OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU GORZOWSKO-KRZESZYCKA DOLINA WARTY

TERENY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ - ELEKTROENERGETYKA
LINIE WYMIAROWE

K

TEREN INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ - KANALIZACJA

WS

TERENY WÓD POWIERZCHNIOWYCH ŚRÓDLĄDOWYCH

TK

TERENY INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ

KDG

TEREN DROGI PUBLICZNEJ - DROGI KLASY GŁÓWNEJ

DN800

RUROCIĄG PRZESYŁU ROPY NAFTOWEJ WRAZ ZE STREFĄ BEZPIECZEŃSTWA

DN500

RUROCIĄG PRZESYŁU ROPY NAFTOWEJ WRAZ ZE STREFĄ BEZPIECZEŃSTWA

16E

KDD

TERENY DRÓG PUBLICZNYCH - DROGI KLASY DOJAZDOWEJ

KDW

TERENY DRÓG WEWNĘTRZNYCH

kiego
wyso 0
ciąg DN15
gazo nia
ciśnie

GRANICA TERENU ZAMKNIĘTEGO

GAZOCIĄG WYSOKIEGO CIŚNIENIA DN 150 WRAZ ZE STREFĄ KONTROLOWANĄ
ORIENTACYJNY PRZEBIEG PROJEKTOWANEGO GAZOCIĄGU WYSOKIEGO CIŚNIENIA

KDG
INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA - LINIA ŚWIATŁOWODOWA

STREFA STANOWISKA ARCHEOLOGICZNEGO OBJĘTEGO OCHRONĄ KONSERWATORSKĄ:
(1) ŁUPOWO, STANOWISKO NR 14, AZP 45-11/30 - WIEŚ ŚREDNIOWIECZE, PÓŹNE;

15E
5KDW
14E
K
13E

4KDW
2WS
17E
(1)

11E
1TK
3KDD
o
sokieg
ąg wy 150
gazoci nia DN
ciśnie

8E

6E

5E
2KDD

3KDW
1WS
4E

1KDD
3E

2KDW

2E

1E

1KDW

7E

9E

10E

18E
okiego
g wys
gazocią ia DN150
ciśnien

12E

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

– 13 –

Poz. 20

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W GMINIE BOGDANIEC - OBRĘBY ŁUPOWO I WIEPRZYCE

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXII.170.2020
Rady Gminy Bogdaniec
z dnia 21 grudnia 2020 r.
ogłoszonej w Dz.Urz.Woj. Lubuskiego
z dnia
poz.

SKALA 1:2000
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OZNACZENIA
USTALENIA PLANU:
GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM

ELEMENTY INFORMACYJNE:

LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU
LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA

OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU GORZOWSKO-KRZESZYCKA DOLINA WARTY

GRANICA PASA TECHNOLOGICZNEGO LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 110 kV
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MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W GMINIE BOGDANIEC - OBRĘBY ŁUPOWO I WIEPRZYCE
SKALA 1:2000
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Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXII.170.2020
Rady Gminy Bogdaniec
z dnia 21 grudnia 2020 r.
ogłoszonej w Dz.Urz.Woj. Lubuskiego
z dnia
poz.

OZNACZENIA
USTALENIA PLANU:
GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM

ELEMENTY INFORMACYJNE:
LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU
LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA

GRANICA ADMINISTRACYJNA GMINY BOGDANIEC

GRANICA PASA TECHNOLOGICZNEGO LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 110 kV
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MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W GMINIE BOGDANIEC - OBRĘBY ŁUPOWO I WIEPRZYCE
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXII.170.2020
Rady Gminy Bogdaniec
z dnia 21 grudnia 2020 r.
ogłoszonej w Dz.Urz.Woj. Lubuskiego
z dnia
poz.

MAPA POGLĄDOWA
skala 1:50 000

WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOGDANIEC
OZNACZENIA:

1

2

GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

3

skala 1:25 000
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Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXII.170.2020
Rady Gminy Bogdaniec
z dnia 21 grudnia 2020 r.
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w gminie Bogdaniec – obręby Łupowo i Wieprzyce.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) Rada Gminy Bogdaniec rozstrzyga, co następuje:
§ 1. 1. Nie wniesiono uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie
Bogdaniec – obręby Łupowo i Wieprzyce.
2. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu ww. planu jest bezprzedmiotowe.
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Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXII.170.2020
Rady Gminy Bogdaniec
z dnia 21 grudnia 2020 r.
ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY BOGDANIEC
o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, zapisanych w projekcie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bogdaniec – obręby Łupowo
i Wieprzyce, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania.
Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) Rada Gminy Bogdaniec rozstrzyga co następuje:
§ 1. Sposób realizacji zapisanych w planie miejscowym inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
i drogowej:
1. Zadania w zakresie realizacji dróg publicznych stanowiących własność gminy przewidzianych w planie
miejscowym prowadzić będą właściwe jednostki gminne.
2. Zadania w zakresie infrastruktury technicznej prowadzić będą właściwe przedsiębiorstwa, w kompetencji
których leży rozwój sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, energetycznej, gazociągowej, zgodnie
z ustaleniami planu miejscowego oraz na podstawie przepisów odrębnych.
3. Zadania w zakresie gospodarki odpadami realizowane będą zgodnie z przepisami odrębnymi.
§ 2. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej i drogowej, określonych w planie
miejscowym, odbywać się będą poprzez:
1. Wydatki z budżetu gminy.
2. Współfinansowanie środkami zewnętrznymi, poprzez budżet gminy – w ramach m.in.
a) dotacji unijnych,
b) dotacji samorządu województwa,
c) dotacji i pożyczek z funduszy celowych,
d) kredytów i pożyczek bankowych,
e) innych środków zewnętrznych.
3. Udział inwestorów w finansowaniu w ramach porozumień o charakterze cywilno-prawnym lub w formie
partnerstwa publiczno-prywatnego, a także właścicieli nieruchomości.
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Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXII.170.2020
Rady Gminy Bogdaniec
z dnia 21 grudnia 2020 r.
<?xml
version="1.0"
encoding="utf-8"?><wfs:FeatureCollection
xmlns:app="https://www.gov.pl/static/zagospodarowanieprzestrzenne/schemas/app/1.0"
xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco"
xmlns:gmd="http://www.isotc211.org/2005/gmd"
xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:wfs="http://www.opengis.net/wfs/2.0"
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
numberMatched="unknown"
numberReturned="6"
timeStamp="2020-12-22T10:41:10Z"
xsi:schemaLocation="https://www.gov.pl/static/zagospodarowanieprzestrzenne/schemas/app/1.0
https://www.gov.pl/static/zagospodarowanieprzestrzenne/schemas/app/1.0/planowaniePrzestrzenne.xsd
http://www.opengis.net/gml/3.2
http://schemas.opengis.net/gml/3.2.1/gml.xsd
http://www.opengis.net/wfs/2.0
http://schemas.opengis.net/wfs/2.0/wfs.xsd"><wfs:member><app:AktPlanowaniaPrzestrzennego
gml:id="PL.ZIPPZP.2195_080102-MPZP_XXII.170.2020_P1_20201222T144200"><gml:identifier
codeSpace="https://www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne/app">https://www.gov.pl/zagospodarowani
eprzestrzenne/app/AktPlanowaniaPrzestrzennego/PL.ZIPPZP.2195/080102MPZP/XXII.170.2020/P1/20201222T144200</gml:identifier><app:idIIP><app:Identyfikator><app:przestrz
enNazw>PL.ZIPPZP.2195/080102MPZP</app:przestrzenNazw><app:lokalnyId>XXII.170.2020_P1</app:lokalnyId><app:wersjaId>2020122
2T144200</app:wersjaId></app:Identyfikator></app:idIIP><app:poczatekWersjiObiektu>2020-1222T14:42:00</app:poczatekWersjiObiektu><app:tytul>Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
w gminie
Bogdaniec
–
obręby
Łupowo
i Wieprzyce</app:tytul><app:typPlanu
xlink:href="https://www.gov.pl/static/zagospodarowanieprzestrzenne/codelist/TypAktuPlanowaniaPrzestrze
nnegoKod/miejscowyPlanZagospodarowaniaPrzestrzennego"
xlink:title="miejscowy
plan
zagospodarowania
przestrzennego"
/><app:poziomHierarchii
xlink:href="http://inspire.ec.europa.eu/codelist/LevelOfSpatialPlanValue/infraLocal"
xlink:title="sublokalny"
/><app:status
xlink:href="http://inspire.ec.europa.eu/codelist/ProcessStepGeneralValue/adoption" xlink:title="w trakcie
przyjmowania"
/><app:mapaPodkladowa><app:MapaPodkladowa><app:data>2019-0328</app:data><app:referencja>Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny - Starostwo w Gorzowie
Wielkopolskim</app:referencja></app:MapaPodkladowa></app:mapaPodkladowa><app:zasiegPrzestrzenn
y><gml:MultiSurface
srsDimension="2"
srsName="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/2176"><gml:surfaceMember><gml:Polygon><gml:exter
ior><gml:LinearRing><gml:posList>5841899.014264173
5509602.965583298
5841218.77936962
5509427.486722257 5840793.589417305 5508743.62194187 5840621.688214335 5508467.432580704
5840600.390370318 5508474.534146343 5840770.156255193 5508747.597429711 5841188.406307593
5509419.988860684 5841044.946850864 5509382.717698398 5840753.552187222 5509314.260669834
5840751.134762854 5509362.579694099 5840792.383903995 5509351.303087307 5840802.844709815
5509348.447123496 5841039.566214783 5509404.047435118 5841547.377402192 5509534.774587471
5841314.126017916 5511045.702689114 5841228.449059192 5511600.690715277 5841212.977138429
5511597.256434232 5841209.726720414 5511611.900026098 5841226.155643399 5511615.5467316145
5841145.074777096 5512140.762733997 5841080.721655846 5512213.618770681 5841080.552776732
5512189.007110591 5841065.553129846 5512189.110034454 5841065.836933039 5512230.470197463
5840888.316191645 5512431.446582075 5840876.160749656 5512421.436845564 5840866.625497044
5512433.016092415 5840878.379983914 5512442.695651288 5840720.401097689 5512621.548134379
5840733.351874027 5512640.107033255 5840895.369564933 5512456.686193925 5840909.188957182
5512468.066156518 5840918.724209794 5512456.486909667 5840905.305900987 5512445.437230381
5841066.063186306 5512263.443300972 5841066.337348473 5512303.398425541 5841081.336995359
5512303.295501678 5841080.947911673 5512246.5922472095 5841165.833222909 5512150.493266002
5841247.678727422 5511620.324181074 5841292.960683853 5511630.375354877 5841296.211101868
5511615.731763011 5841249.972143215 5511605.468164736 5841337.31111743 5511039.714134467
5841568.776105412 5509540.357736121 5841912.757220179 5509629.23228021 5841900.690000001
5509609.3
5841899.038051886
5509602.971410047
5841899.014264173
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5509602.965583298</gml:posList></gml:LinearRing></gml:exterior></gml:Polygon></gml:surfaceMemb
er></gml:MultiSurface></app:zasiegPrzestrzenny><app:dokumentUchwalajacy
xlink:href="https://www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne/app/DokumentFormalny/PL.ZIPPZP.2195/0
80102-MPZP/XXII.170.2020/doc/1"
/><app:rysunek
xlink:href="https://www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne/app/RysunekAktuPlanowaniaPrzestrzenneg
o/PL.ZIPPZP.2195/080102-MPZP/XXII.170.2020/rys/4/20201222T144224"
/><app:rysunek
xlink:href="https://www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne/app/RysunekAktuPlanowaniaPrzestrzenneg
o/PL.ZIPPZP.2195/080102-MPZP/XXII.170.2020/rys/3/20201222T144224"
/><app:rysunek
xlink:href="https://www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne/app/RysunekAktuPlanowaniaPrzestrzenneg
o/PL.ZIPPZP.2195/080102-MPZP/XXII.170.2020/rys/2/20201222T144224"
/><app:rysunek
xlink:href="https://www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne/app/RysunekAktuPlanowaniaPrzestrzenneg
o/PL.ZIPPZP.2195/080102-MPZP/XXII.170.2020/rys/1/20201222T144224"
/></app:AktPlanowaniaPrzestrzennego></wfs:member><wfs:member><app:DokumentFormalny
gml:id="PL.ZIPPZP.2195_080102-MPZP_XXII.170.2020_doc_1"><gml:identifier
codeSpace="https://www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne/app">https://www.gov.pl/zagospodarowani
eprzestrzenne/app/DokumentFormalny/PL.ZIPPZP.2195/080102MPZP/XXII.170.2020/doc/1</gml:identifier><app:idIIP><app:Identyfikator><app:przestrzenNazw>PL.ZIP
PZP.2195/080102MPZP</app:przestrzenNazw><app:lokalnyId>XXII.170.2020_doc_1</app:lokalnyId></app:Identyfikator>
</app:idIIP><app:tytul>Uchwala Nr XXII.170.2020 Rady Gminy Bogdaniec z dnia dnia 21 grudnia 2020 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bogdaniec - obręby Łupowo
i Wieprzyce</app:tytul><app:nazwaSkrocona>mpzp
Łupowo
i Wieprzyce</app:nazwaSkrocona><app:organUstanawiajacy>Rada
Gminy
Bogdaniec</app:organUstanawiajacy><app:data><gmd:CI_Date><gmd:date><gco:Date>2020-1212</gco:Date></gmd:date><gmd:dateType><gmd:CI_DateTypeCode
codeList="http://standards.iso.org/iso/19139/resources/gmxCodelists.xml#CI_DateTypeCode"
codeListValue="creation">utworzenie</gmd:CI_DateTypeCode></gmd:dateType></gmd:CI_Date></app:d
ata><app:dziennikUrzedowy
xlink:href="https://www.gov.pl/static/zagospodarowanieprzestrzenne/codelist/DziennikUrzedowyKod/dzien
nikUrzedowyWojLubuskiego" xlink:title="Dziennik Urzędowy Woj. Lubuskiego" /><app:uchwala
xlink:href="https://www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne/app/AktPlanowaniaPrzestrzennego/PL.ZIPP
ZP.2195/080102-MPZP/XXII.170.2020/P1"
/></app:DokumentFormalny></wfs:member><wfs:member><app:RysunekAktuPlanowaniaPrzestrzennego
gml:id="PL.ZIPPZP.2195_080102-MPZP_XXII.170.2020_rys_4_20201222T144224"><gml:identifier
codeSpace="https://www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne/app">https://www.gov.pl/zagospodarowani
eprzestrzenne/app/RysunekAktuPlanowaniaPrzestrzennego/PL.ZIPPZP.2195/080102MPZP/XXII.170.2020/rys/4/20201222T144224</gml:identifier><app:idIIP><app:Identyfikator><app:przes
trzenNazw>PL.ZIPPZP.2195/080102MPZP</app:przestrzenNazw><app:lokalnyId>XXII.170.2020_rys_4</app:lokalnyId><app:wersjaId>20201
222T144224</app:wersjaId></app:Identyfikator></app:idIIP><app:poczatekWersjiObiektu>2020-1222T14:42:24</app:poczatekWersjiObiektu><app:tytul>Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
w gminie
Bogdaniec
obręby
Łupowo
i Wieprzyce</app:tytul><app:lacze>http://bip.bogdaniec.pl/dokumenty/534</app:lacze><app:ukladOdniesi
eniaPrzestrzennego>http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/2176</app:ukladOdniesieniaPrzestrzennego><
app:rozdzielczoscPrzestrzenna>2000</app:rozdzielczoscPrzestrzenna><app:opis>zał_4_mpzp_Bogdaniec_
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