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UCHWAŁA NR XXI/160/2020
RADY GMINY NOWA SÓL
z dnia 17 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Sól dla
terenów położonych na osiedlu Sosnowym w miejscowości Jodłów.
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 i 1378) i art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086 i 1378), w związku z uchwałą Nr III/11/2018 Rady
Gminy Nowa Sól z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Sól dla terenów położonych na osiedlu Sosnowym
w miejscowości Jodłów oraz uchwałą Nr XIX/147/2020 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 25 sierpnia
2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/11/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 28 grudnia 2018 r.,
uchwala się, co następuje:
Rozdział 1.
Przepisy ogólne.
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Sól dla terenów
położonych na osiedlu Sosnowym w miejscowości Jodłów, zwany dalej planem.
2. Przedmiotem planu jest przeznaczenie obszaru objętego planem pod funkcje rekreacji indywidualnej
i komunikację.
3. Planem objęty jest obszar, o powierzchni 0,33 ha.
4. Szczegółowe granice obszaru objętego planem określono na rysunku planu, w skali 1: 1000, który jest
integralną częścią niniejszej uchwały i stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
5. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
6. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami
o finansach publicznych, stanowi załącznik nr 3 do uchwały.
§ 2. Uchwała niniejsza nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Nowa Sól”, uchwalonego uchwałą Nr XXIII/119/2012 Rady Gminy Nowa Sól z dnia
30 maja 2012 r.
§ 3. 1. Następujące oznaczenia graficzne, na rysunku planu, są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) granica obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
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3) nieprzekraczalna linia zabudowy;
4) symbole przeznaczenia terenów.
2. Niewymienione w ust. 1 oznaczenia elementów rysunku, mają charakter informacyjny lub sugerujący
określone rozwiązania przestrzenne i nie są ustaleniami planu.
§ 4. 1. W planie nie określa się, ze względu na brak występowania problematyki:
1) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
2) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury
współczesnej;
3) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
4) zasad kształtowania krajobrazu.
2. W obszarze objętym planem nie występują:
1) tereny wymagające kształtowania krajobrazu;
2) krajobrazy priorytetowe określone
przestrzennego województwa;

w audycie

krajobrazowym

oraz

w planie

zagospodarowania

3) obiekty elektroenergetyczne krajowej sieci przesyłowej;
4) obszary osuwania się mas ziemnych;
5) udokumentowane złoża kopalin i wód podziemnych;
6) udokumentowane kompleksy podziemnego składowania dwutlenku węgla;
7) obszary i tereny górnicze;
8) grunty rolne i leśne wymagające ochrony;
9) cieki naturalne oraz urządzenia melioracji wodnych;
10) obiekty i obszary,
konserwatorskiej.

w tym

zarejestrowane

stanowiska

archeologiczne,

podlegające

ochronie

3. Obszar objęty planem znajduje się poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią oraz poza
granicami GZWP.
§ 5. 1. Na rysunku planu, tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
wydzielone zostały za pomocą linii rozgraniczających oraz opisane za pomocą symbolu.
2. Ustalenia planu, definiowane dla terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi, obowiązują dla każdej
działki budowlanej położonej w jego granicach.
3. Ustalenia szczegółowe planu, obowiązujące odpowiednio dla poszczególnych terenów, zawarte zostały
w paragrafach od 7 do 9.
4. Ustalenia ogólne planu, obowiązujące dla całego obszaru objętego planem, zawarte zostały
w paragrafach od 10 do 23.
§ 6. 1. Następujące określenia stosowane w uchwale oznaczają:
1) szerokość elewacji frontowej - należy przez to rozumieć szerokość elewacji budynku, wiaty, znajdującej się
od strony frontu działki, tj. tej granicy działki budowlanej, która przylega do drogi, z której odbywa się
główny wjazd na działkę, liczoną jako długość linii prostej łączącej dwa najdalej oddalone od siebie punkty
w widoku budynku, wiaty, od strony frontu działki;
2) teren - należy przez to rozumieć obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi tereny
o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, oznaczony symbolem literowym;
3) nieprzekraczalna linia zabudowy - należy przez to rozumieć linię, która ogranicza obszar przeznaczony pod
realizację obiektów budowlanych, przy czym dopuszcza się, poza wyznaczonymi nieprzekraczalnymi
liniami zabudowy, budowę: ogrodzeń, wiat śmietnikowych oraz infrastruktury technicznej, dojść,
dojazdów;
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4) infrastruktura techniczna - należy przez to rozumieć sieci, urządzenia i związane z nimi obiekty:
wodociągowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne, ciepłownicze, telekomunikacyjne, melioracji,
gazownicze, gospodarowania odpadami;
5) działka budowlana - należy przez to rozumieć działkę, o której mowa w przepisach o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym;
6) dach symetryczny - należy przez to rozumieć dach o jednakowych kątach nachylenia głównych połaci
dachowych, zbiegających się na jednym poziomie - w jednej kalenicy, z wyłączeniem lukarn i innych form
doświetlenia poddasza użytkowego;
7) przepisy odrębne - należy przez to rozumieć przepisy obowiązujących ustaw wraz z aktami wykonawczymi
oraz akty prawne organów Gminy.
2. Niezdefiniowane w ust. 1 określenia, należy rozumieć zgodnie z przepisami odrębnymi.
Rozdział 2.
Przeznaczenie terenu. Linie rozgraniczające tereny.Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki
zagospodarowania terenu.
§ 7. 1. Wyznacza się tereny rekreacji indywidualnej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1ML, 2ML
i 3ML, dla których obowiązuje przeznaczenie – rekreacja indywidualna.
2. Dla terenów, o których mowa w ust 1, w zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy, jak na rysunku planu, w odległości:
a) 1ML - 4 m, liczonej od linii rozgraniczających dróg,
b) 2ML – 4 m, 6 m i 7 m, liczonej od linii rozgraniczających dróg i granicy planu,
c) 3ML – 4 m i 6 m, liczonej od granicy planu;
2) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i nadbudowę obiektów, zgodnie z ustaleniami planu;
3) dopuszcza się lokalizowanie: infrastruktury technicznej, obiektów małej architektury, ogrodzeń, miejsc
postojowych oraz wiat dobudowanych do budynków.
3. Dla terenów, o których mowa w ust 1, w zakresie zasad kształtowania zabudowy i wskaźników
zagospodarowania terenu, ustala się:
1) układ zabudowy – wolnostojąca;
2) liczba kondygnacji nadziemnych z podziałem na:
a) budynki – nie więcej niż 2 kondygnacje,
b) wiaty - 1 kondygnacja;
3) wysokość zabudowy z podziałem na:
a) budynki – nie więcej niż 7 m do głównej kalenicy dachu oraz 4 m do najwyższego gzymsu/okapu,
b) wiaty - nie więcej niż 5 m do głównej kalenicy dachu,
c) budowle – nie więcej niż 5 m, za wyjątkiem inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej,
dla których obowiązują przepisy odrębne, w szczególności dotyczące wysokości masztów;
4) rodzaj dachów - dachy dwuspadowe, symetryczne;
5) kat nachylenia głównych połaci dachowych - od 25° do 50°;
6) rodzaj pokrycia dachu - pokryte dachówką, blachodachówką, materiałami drobnowymiarowymi;
7) szerokość elewacji frontowej – nie więcej niż 10 m;
8) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – od 0,01 do 0,3;
9) intensywność zabudowy działki budowlanej – od 0,01 do 0,6;
10) powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej – nie mniej niż 450 m2;
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11) powierzchnia biologicznie czynna działki budowlanej - nie mniej niż 60%.
§ 8. 1. Wyznacza się tereny drogi wewnętrznej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1KDW i 2KDW,
dla których obowiązuje przeznaczenie – komunikacja piesza.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, w zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się szerokość w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu:
a) 1KDW - od 8 m do 9 m,
b) 2KDW – nie więcej niż 6 m;
2) dopuszcza się prowadzenie ruchu pieszego i rowerowego w obrębie jezdni.
§ 9. 1. Wyznacza się teren ciągu pieszego, oznaczony na rysunku planu symbolem 1KX, dla którego
obowiązuje przeznaczenie – droga dla pieszych.
2. Dla terenu 1KX, w zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, ustala się szerokość
w liniach rozgraniczających 6 m, zgodnie z rysunkiem planu.
Rozdział 3.
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego. Zasady kształtowania krajobrazu.
§ 10. 1. W zakresie zasad kształtowania ładu przestrzennego:
1) wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;
2) w zakresie wykończenia elewacji budynków - ustala się stosowanie: drewna, tynków, cegły licowej,
ceramicznych materiałów licowych lub kamienia naturalnego;
3) w zakresie kształtowania kolorystyki budynków - ustala się stosowanie kolorów pastelowych
tj. niejaskrawych.
2. Wysokości budowli, ustalone w Rozdziale 2 uchwały, nie dotyczą inwestycji celu publicznego z zakresu
łączności publicznej, dla których obowiązują przepisy odrębne, w tym dotyczące wysokości masztów.
3. W przypadku lokalizacji w obszarze planu stałych lub czasowych obiektów o wysokości równej lub
wyższej niż 50 m nad poziomem terenu, należy postępować zgodnie z przepisami odrębnymi.
Rozdział 4.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu.
§ 11. 1. Zakazuje się lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
wskazanych w przepisach odrębnych, za wyjątkiem inwestycji celu publicznego.
2. Zakazuje się lokalizowania turbin wiatrowych, elektrowni wiatrowych i farm wiatrowych do
wytwarzania energii elektrycznej.
3. Ustala się odprowadzanie wód opadowych I roztopowych:
1) z połaci dachowych obiektów budowlanych do gruntu na własnej nieruchomości, zgodnie z przepisami
odrębnymi, w tym dopuszcza się wykorzystanie wód opadowych do celów własnych;
2) z terenów utwardzonych i terenów, na których może dojść do ich zanieczyszczenia, zgodnie z przepisami
odrębnymi.
4. W zakresie ochrony wód przed zanieczyszczeniem zakazuje się odprowadzania ścieków bytowych
i komunalnych do ziemi i wód powierzchniowych.
5. W celu określenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku wyznacza się tereny objęte ochroną
przed hałasem, zgodnie z przepisami o ochronie środowiska: tereny o symbolach 1ML, 2ML i 3ML, jako
tereny rekreacyjno-wypoczynkowe.
6. Ustala się stosowanie do celów grzewczych źródeł energii spełniających parametry środowiskowe,
w tym źródeł energii odnawialnej, za wyjątkiem turbin wiatrowych, elektrowni wiatrowych i innych służących
do wytwarzania energii elektrycznej.
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Rozdział 5.
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie
odrębnych przepisów.
§ 12. 1. Obszar objęty planem, położony jest w granicach obszarów chronionych, w tym:
1) obszaru chronionego krajobrazu „Pojezierze Sławsko-Przemęckie”;
2) obszaru Natura 2000 obszar specjalnej ochrony ptaków Pojezierze Sławskie PLB300011.
2. W granicach planu obowiązują zasady ochrony obszarów, o których mowa w ust. 1, wynikające
z przepisów odrębnych.
Rozdział 6.
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem.
§ 13. 1. Ustala się ogólne zasady i warunki scalenia i podziału nieruchomości:
1) każdą powstającą w wyniku podziału działkę, stanowiącą odrębną nieruchomość, należy wydzielać zgodnie
z przeznaczeniem ustalonym planem oraz przepisami odrębnymi;
2) należy uwzględnić istniejące i projektowane uzbrojenie
eksploatacyjnych, określonych przepisami odrębnymi.

techniczne,

z zachowaniem

pasów

2. Określa się następujące parametry nowo wydzielanych działek:
1) powierzchnia działki – nie mniej niż 210 m2;
2) szerokość frontu działki - nie mniej niż 15 m;
3) kąt położenia granic działek, w stosunku do pasa drogowego, w przedziale od 80° do 100°.
3. Dopuszcza się wydzielanie działek, o parametrach innych niż określone w ust. 2, w celu realizacji
uzbrojenia terenu, na polepszenie zagospodarowania terenu lub regulacji granic.
4. Nie wyznacza się obszarów, dla których wymagane jest dokonanie scalenia i podziału nieruchomości.
Rozdział 7.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.
§ 14. 1. Wyznacza się tereny układu komunikacyjnego, na który składają się tereny o symbolach:
1) 1KDW i 2KDW - tereny drogi wewnętrznej;
2) 1KX - teren ciągu pieszego.
2. W zakresie systemu parkowania pojazdów obowiązuje:
1) zapewnienie miejsc postojowych dla terenów 1ML, 2ML i 3ML, w ilości 1 miejsce postojowe na
1 budynek rekreacji indywidualnej, przy czym miejsca postojowe mogą być wykonane jako parkingowe lub
w garażach;
2) dopuszca się realizację miejsc postojowych na terenie 1KDW;
3) zapewnienie miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową – w ilości
nie mniej niż 1 stanowisko na 15 miejsc postojowych, w przypadku realizacji miejsc postojowych na
terenie 1KDW, przy czym niniejszy obowiązek występuje jeżeli liczba miejsc postojowych wynosi
nie mniej niż 6.
§ 15. 1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej, należy
zapewnić pasy eksploatacyjne o szerokościach uzależnionych od średnicy i typu sieci, zgodnie z przepisami
odrębnymi.
2. Na trasach przebiegu sieci infrastruktury technicznej oraz w granicach stref ograniczonego użytkowania
i pasów technicznych infrastruktury:
1) zakazuje się:
a) nasadzeń drzew i krzewów wyższych niż 1 m,
b) lokalizacji obiektów budowlanych, za wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej,
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c) lokalizacji urządzeń reklamowych wymagających fundamentowania;
2) dopuszcza się lokalizację:
a) obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej,
b) zieleni niskiej o wysokości nie więcej niż 1,0 m.
3. Nakazuje się zapewnienie swobodnego dostępu do infrastruktury technicznej.
§ 16. 1. Ustala się zasilanie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej, zgodnie z przepisami
odrębnymi.
2. Dopuszcza się lokalizowanie stacji transformatorowych wbudowanych w budynki lub jako wolnostojące.
3. Dla działek przeznaczonych pod lokalizację stacji transformatorowych ustala się:
1) wymiary działki:
a) dla stacji słupowych - nie mniej niż 3 x 3 m,
b) dla stacji kompaktowych - nie mniej niż 5 x 6 m;
2) zapewnienie dojazdu do obiektu drogą utwardzoną o szerokości nie mniej niż 3,5 m lub bezpośrednio
z drogi przylegającej.
4. Projektowane linie elektroenergetyczne ustala się jako kablowe.
5. Dopuszcza się lokalizowanie stacji transformatorowych w odległości 1,5 m od granicy działki.
§ 17. 1. Ustala się gromadzenie odpadów stałych zgodnie z przepisami odrębnymi.
2. Ustala się zasady gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne zgodnie
z przepisami odrębnymi.
§ 18. 1. Ustala się obsługę w zakresie sieci telekomunikacyjnej, w tym szerokopasmowej, liniami
kablowymi.
2. Ustala się lokalizację urządzeń telekomunikacyjnych zgodnie z przepisami odrębnymi.
§ 19. Ustala się zaopatrzenie w wodę z gminnego systemu wodociągowego.
§ 20. 1. Ustala się odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej.
2. Do czasu realizacji systemu kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków do szczelnych
zbiorników bezodpływowych na ścieki, zgodnie z przepisami odrębnymi.
§ 21. 1. Ustala się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych zgodnie z ustaleniami § 11 ust. 3.
2. Zakazuje się lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków.
§ 22. Ustala się zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej, zgodnie z przepisami odrębnymi.
§ 23. Ustala się zaopatrzenie w ciepło zgodnie z ustaleniami § 11 ust. 6.
Rozdział 8.
Stawki procentowe.
§ 24. Ustala się stawkę procentową w wysokości 30 %, służącą naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu
wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozdział 9.
Przepisy końcowe.
§ 25. Wejście w życie planu powoduje utratę mocy obowiązującej części miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Jodłów, gmina Nowa Sól - Jodłów
1 uchwalonego uchwałą Nr XXVIII/157/2016 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 września 2016 r. (Dz. Urz.
Woj. Lubus. z 2016 r. poz. 2020), odnoszącej się do obszaru nim objętego.
§ 26. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Sól.
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§ 27. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Radosław Kołpaczek
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/160/2020
Rady Gminy Nowa Sól
z dnia 17 grudnia 2020 r.
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Poz. 217

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/160/2020
Rady Gminy Nowa Sól
z dnia 17 grudnia 2020 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE
o sposobie rozpatrzenia uwag, dotyczące obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.
Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Sól, dla terenów
położonych na osiedlu Sosnowym w miejscowości Jodłów oraz prognozy oddziaływania na środowisko,
nie wniesiono uwag

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
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Poz. 217

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/160/2020
Rady Gminy Nowa Sól
z dnia 17 grudnia 2020 r.

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, dotyczące obszaru objętego
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086 i 1378), art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r., poz. 713 i 1378) oraz art. 216, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.#) Rada Gminy Nowa Sól,
rozstrzyga, co następuje:
Stwierdza się, iż inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy,
w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Sól, dla terenów
położonych na osiedlu Sosnowym w miejscowości Jodłów, nie występują.

