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UCHWAŁA NR XXIII.142.2020
RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY
z dnia 27 listopada 2020 r.
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
przy ul. Polnej w Łęknicy
Na podstawie art. 7 ust. 4 i art. 8 ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o ułatwieniach w przygotowaniu
i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2020 r. poz. 219 z późn.zm.)
oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U.
z 2020 r. poz. 713 z poźn.zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się lokalizację inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie dwóch budynków
mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, podziemną halą garażową i drogą
wewnętrzną, na działce nr 160/71 w Łęknicy przy ul. Polnej oraz zjazdu z ul. Polnej na działkę objętą
przedmiotową inwestycją.
§ 2. Granice terenu inwestycji mieszkaniowej i granice obszaru jej oddziaływania w skali 1:500 stanowią
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. 1. Ustala się minimalną i maksymalną powierzchnię użytkową mieszkań:
1) minimalna powierzchnia użytkowa mieszkania - 40,00 m2;
2) maksymalna powierzchnia użytkowa mieszkań - 105,00 m2.
2. Ustala się minimalną i maksymalną liczbę mieszkań:
1) minimalna liczba mieszkań - 120;
2) maksymalna liczba mieszkań - 130.
§ 4. Określa się, że inwestycja nie będzie obejmować swoim zakresem działalności handlowej lub
usługowej.
§ 5. 1. Ustala się zakres zmian w dotychczasowym sposobie zagospodarowania i uzbrojenia terenu
obejmujący:
1) realizację dwóch budynków mieszkaniowych wielorodzinnych z podziemną halą garażową na działce
nr 160/71 obręb 0001 Łęknica przy ul. Polnej w Łęknicy z możliwością dwuetapowości inwestycji – każdy
budynek może być realizowany odrębnie wraz z niezbędnymi do funkcjonowania elementami
zagospodarowania terenu;
2) budowę ciągów pieszych i drogi wewnętrznej;
3) budowę nowych przyłączy: wodociągowych, kanalizacyjnych i energetycznych;
4) budowę zjazdu z drogi gminnej nr 101909F (tj. ul. Polnej);
5) wprowadzenie obiektów małej architektury wraz z nasadzeniem zieleni;
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6) budowę oświetlenia zewnętrznego.
2. Dopuszcza się przebudowę zjazdu z drogi gminnej nr 101909F (tj. ul. Polnej) na działkę 160/69.
§ 6. 1. Projektowaną zabudowę należy przyłączyć do sieci uzbrojenia terenu zgodnie z warunkami
określonymi przez gestorów sieci.
2. Dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących sieci, wraz z budową urządzeń infrastruktury
technicznej, jeżeli będzie to warunkiem koniecznym do wyposażenia projektowanego zamierzenia w niezbędne
instalacje techniczne.
3. Podłączenie planowanych budynków do sieci infrastruktury technicznej może nastąpić pod warunkiem,
że nie zostanie spowodowane zagrożenie dla właściwego funkcjonowania istniejących sieci.
§ 7. 1. Ustala się charakterystykę inwestycji mieszkaniowej w zakresie przewidywanego zapotrzebowania
na:
1) wodę – 40m3/d;
2) energię elektryczną – 565 kW.
2. Ścieki sanitarne należy odprowadzać do sieci kanalizacji sanitarnej.
3. Wody opadowe należy odprowadzać do sieci miejskiej lub zagospodarować w miejscu powstania.
4. Dopuszcza się realizację zbiorników do czasowego magazynowania wód opadowych w celu ich dalszego
wykorzystania, np. podlewania zieleni.
§ 8. 1. Ustala się następujące minimalne wskaźniki miejsc parkingowych dla pojazdów samochodowych:
min.1 miejsce postojowe na jedno mieszkanie;
2. Miejsca postojowe mogą być realizowane w formie parkingów:
1) podziemnych;
2) terenowych.
§ 9. Teren objęty inwestycją należy wyposażyć w urządzenia służące do gromadzenia odpadów,
z uwzględnieniem ich segregacji i sposobu zagospodarowywania, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości
i porządku w gminie.
§ 10. 1. Planowany sposób zagospodarowania terenu oraz charakterystyka zabudowy:
1) dwa symetrycznie usytuowane budynki mieszkalne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, podziemną
halą garażową i drogą wewnętrzną;
2) budynki ustawione na osi północny zachód – południowy wschód;
3) bryły budynków usytuowane na planie o kształcie litery U, czterokondygnacyjne nadziemne, z piwnicą
oraz poddaszem nieużytkowym, o wysokości 12m, kubaturze ok. 35500m2, wyposażone w windy osobowe,
z liczbą mieszkań od 120 do 130, dla około 294 mieszkańców;
4) budynki wykonane w technologii tradycyjnej, elewacja o stonowanych kolorach;
5) dachy budynków wielospadowe, o nachyleniu ok. 25o pokryte dachówką ceramiczną;
6) możliwość dwuetapowości inwestycji – każdy budynek może być realizowany odrębnie wraz
z niezbędnymi do funkcjonowania elementami zagospodarowania terenu;
7) realizacja garaży w podziemnej hali garażowej w liczbie 102, o łącznej powierzchni 2640m2;
8) realizacja miejsc parkingowych w liczbie 35 o łącznej powierzchni 825m2;
9) główna droga dojazdowa na terenie inwestycji mieszkaniowej o szerokości 11m (ul. Polna, dz. ew. nr 139);
10) wejście na teren osiedla oraz wjazd przeciwpożarowy z drogi publicznej nr 101909F tj. ul. Polnej;
11) obsługa komunikacyjna inwestycji zjazd z ul. Polnej na drogę wewnętrzną (dz. nr 160/69);
12) zagospodarowanie terenu zielonego.
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2. Planowany sposób zagospodarowania terenu w formie graficznej określa załączniki nr 2 do niniejszej
uchwały.
§ 11. 1. Ustala się charakterystyczne parametry techniczne planowanej inwestycji, tj.:
1) powierzchnię terenu inwestycji (działka 160/71) - 8726 m2, w tym:
a) powierzchnia zabudowy: ok. 3000 m2 ;
b) powierzchnia utwardzone: ok. 2140 m2 ;
c) powierzchnia biologicznie czynna: ok.3586 m2.
2) powierzchnię użytkową mieszkań - ok. 8242 m2;
3) powierzchnię hali garażowej: 2640 m2;
4) powierzchnię miejsc parkingowych: 825 m2;
5) wysokość budynku: 12m liczone od poziomu parteru (poziom zero);
6) dach wielospadowy o nachyleniu ok. 25o.
2. Dane charakteryzujące wpływ inwestycji mieszkaniowej na środowisko:
1) inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;
2) inwestycja mieszkaniowa nie wpłynie negatywnie na środowisko naturalne w tym: powietrze, glebę, wody
powierzchniowe i podziemne, nie wytwarza pola elektromagnetycznego, nie emituje pyłów, gazów i innych
substancji mających negatywny wpływ na środowisko.
§ 12. Nieruchomości, według katastru nieruchomości i księgi wieczystej, na których będą zlokalizowane
obiekty objęte inwestycją mieszkaniową:
1) Numer działki: 081101_1.0001.160/71;
2) Numer księgi wieczystej: ZG1R/00045547/1.
§ 13. Nieruchomości, na których będą zlokalizowane obiekty objęte inwestycjami towarzyszącymi:
1) zjazd z drogi gminnej nr 101909F tj. ul. Polnej:
a) numer działki: 081101_1.0001.139;
b) numer księgi wieczystej: ZG1R/00050089/0.
2) rozwiązanie komunikacyjne obejmujące dojazd do działki inwestycji mieszkaniowej:
a) numer działki: 081101_1.0001.160/69;
b) numer księgi wieczystej: ZG1R/00045568/4.
§ 14. Decyzja o pozwoleniu na budowę inwestycji mieszkaniowej nie wywoła skutku, o którym mowa
w art. 35 ust. 1 ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji
towarzyszących.
§ 15. Ustala się nieruchomości, w stosunku do których decyzja o pozwoleniu na budowę inwestycji
mieszkaniowej ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 38 ust. 1:
1) numer działki: 081101_1.0001.139;
2) numer księgi wieczystej: ZG1R/00050089/0.
§ 16. 1. Ochrona środowiska i zdrowia ludzi na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochrona
powierzchni ziemi, zieleni, ukształtowania terenu, stosunków wodnych zgodnie z wymogami ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz., 1219 z późn.zm.), w tym dotyczących
historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi.
2. Wszelkie ewentualne kolizje projektowanej inwestycji z istniejącą zielenią średnią i wysoką należy
rozwiązać zgodnie z przepisami o ustawy o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 55
z późn.zm.).
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§ 17. Na obszarze objętym planowaną inwestycją mieszkaniową nie znajdują się obiekty wpisane do
rejestru zabytków, a planowana inwestycja nie jest zlokalizowana w strefie ochrony konserwatorskiej,
w związku z czym nie ustala się warunków wynikających z potrzeb ochrony zabytków.
§ 18. Niniejsza uchwała nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób
trzecich.
§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy.
§ 20. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Henryk Klapa
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII.142.2020
Rady Miejskiej w Łęknicy
z dnia 27 listopada 2020 r.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII.142.2020
Rady Miejskiej w Łęknicy
z dnia 27 listopada 2020 r.

