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UCHWAŁA NR XXIV.123.2020
RADY GMINY PRZYTOCZNA
z dnia 25 listopada 2020 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów rekreacyjnych nad
Jeziorem Lubikowskim.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.), zgodnie z uchwałą Nr
XLII/293/2018 Rady Gminy Przytoczna z dnia 28 czerwca 2018 r., uchwala się co następuje:
Rozdział 1.
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów rekreacyjnych nad
Jeziorem Lubikowskim.
2. Granice obszaru objętego uchwałą oznaczono na rysunkach planu w skali 1: 1000.
3. Integralną częścią uchwały są rysunki planu w skali 1:1000 stanowiące załączniki nr 1, 2 zwane dalej
rysunkiem.
4. Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowi załącznik nr 3.
5. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, stanowi załącznik nr 4.
§ 2. Ilekroć w ustaleniach niniejszej uchwały jest mowa o:
1) planie – należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa
w §1, ust.1;
2) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, której nie może przekroczyć lico ściany
budynku, rzutu dachu wiaty i zadaszeń, dopuszcza się przekroczenie tej linii maksymalnie o 2m przez
elementy budynku takie jak: balkony, ryzality i wykusze oraz warstwy ocieplające, a także elementy
zagospodarowania terenu związane z budynkiem, jak schody, pochylnie, tarasy, zadaszenia wejść; linia
nie dotyczy naziemnych urządzeń i obiektów towarzyszących, które należy lokalizować zgodnie
z przepisami odrębnymi;
3) urządzeniach i obiektach towarzyszących - należy przez to rozumieć urządzenia infrastruktury technicznej,
dojazdy i dojścia, parkingi, wiaty i zadaszenia oraz inne obiekty i urządzenia pełniące służebną rolę wobec
funkcji określonej w przeznaczeniu terenu;
4) uciążliwości – należy przez to rozumieć przekroczenie standardów jakości środowiska, w tym zjawiska lub
stany utrudniające życie albo dokuczliwe dla otaczającego terenu, a zwłaszcza hałas, wibracje, zakłócenia
elektryczne i promieniowanie, zanieczyszczenie wody, gleby i powietrza (w tym uciążliwe zapachy) oraz

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

–2–

Poz. 96

zanieczyszczenia odpadami - przekraczające obowiązujące wielkości normatywne oraz ograniczone
w oparciu o przepisy odrębne;
5) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć przeważającą kategorię lub
grupę kategorii zagospodarowania;
6) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć kategorię lub grupę kategorii zagospodarowania,
która może być realizowana jako uzupełnienie przeznaczenia podstawowego;
7) ścianie frontowej lub elewacji frontowej – należy przez to rozumieć ścianę lub elewację od strony drogi
wewnętrznej lub zbiorczej;
8) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć aktualne przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi.
§ 3. W planie nie określa się szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich
użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy.
Rozdział 2.
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach
zagospodarowania
§ 4. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) granice opracowania planu;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) symbole literowe przeznaczenia terenów.
§ 5. 1. Na obszarze objętym planem wyznacza się tereny o następującym przeznaczeniu:
1) UT,MN – tereny zabudowy letniskowo – mieszkalnej (załącznik nr 1 i 2);
2) US – tereny sportu i rekreacji (załącznik nr 1);
3) RM – tereny zabudowy zagrodowej (załącznik nr 1);
4) R – tereny rolnicze bez prawa zabudowy(załącznik nr 1 i 2);
5) ZP - tereny zieleni urządzonej (załącznik nr 1);
6) ZW – tereny zieleni przywodnej (załącznik nr 1 i 2);
7) ZL – tereny leśne (załącznik nr 1);
8) WS – tereny wód powierzchniowych (załącznik nr 1);
9) IT – tereny urządzeń infrastruktury technicznej (załącznik nr 1 i 2);
10) IT,KP – tereny urządzeń infrastruktury technicznej i parkingów samochodowych (załącznik nr 1);
11) KDZ – tereny dróg publicznych klasy zbiorczej(załącznik nr 1);
12) KDD – tereny dróg publicznych klasy dojazdowej (załącznik nr 2);
13) KDW – tereny dróg wewnętrznych (załącznik nr 1 i 2);
14) KWX – tereny wewnętrznych ciągów pieszych (załącznik nr 1 i 2)
2. Tereny UT,MN przeznaczenie uzupełniające: funkcja mieszkaniowa, w proporcjach indywidualnie
określanych, do jednorodnej funkcji mieszkaniowej albo letniskowej.
3. Tereny RM przeznaczenie uzupełniające agroturystyka w ramach zabudowy zagrodowej.
Rozdział 3.
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zasady kształtowania krajobrazu
§ 6. 1. Na terenach objętym niniejszym planem:
1) ustala się:
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a) lokalizację obiektów budowlanych zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi
liniami zabudowy,
b) stosowanie pokryć dachowych: z dachówki, blachy lub blachodachówki w odcieniach czerwieni, brązu,
szarości lub czerni, przy dachach płaskich dopuszcza się dachy zielone,
2) dopuszcza się lokalizację obiektów tymczasowych sytuowanych wyłącznie na czas budowy,
3) zakazuje się:
a) lokalizacji blaszanych garaży,
b) budowy napowietrznych linii elektroenergetycznych.
2. W przypadku lokalizacji w obszarze planu stałych i czasowych obiektów o wysokości równej lub
większej niż 50m nad poziom terenu, należy postępować zgodnie z przepisami odrębnymi.
3. Wymagania geometrii dachu nie dotyczą połaci dachowych nad lukarnami, wykuszami, tarasami,
wejściami do budynków, werandami i ogrodami zimowymi.
4. Wymagania dotyczące intensywności zabudowy, powierzchni terenów biologicznie czynnych oraz
powierzchni zabudowy nie dotyczą działek wydzielanych pod infrastrukturę techniczną, zieleni oraz tereny
komunikacji.
Rozdział 4.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
§ 7. 1. W zakresie ochrony przed hałasem, wyznaczone w planie tereny
1) UT,MN – kwalifikuje się jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, z dopuszczalnym
poziomem hałasu określonym w przepisach odrębnych,
2) US – kwalifikuje się jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe z dopuszczalnym poziomem hałasu
określonym w przepisach odrębnych;
3) RM – kwalifikuje się jako tereny zabudowy zagrodowej z dopuszczalnym poziomem hałasu określonym
w przepisach odrębnych.
2. Zakazuje się odprowadzania ścieków bytowych do wód i gruntu.
3. Zakazuje się likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli
nie wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub
wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych.
4. Zakazuje się na terenach mieszkaniowych lokalizacji usług należących do przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z przepisami odrębnymi.
5. Ustala się ograniczenie uciążliwości wynikającej z charakteru prowadzonej działalności w zabudowie
zagrodowej do granic działki.
6. Budynki z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi nakazuje się lokalizować poza zasięgiem
zagrożeń i uciążliwości określonych w przepisach odrębnych.
7. Odnośnie ogrzewania budynków, zakazuje się stosowania paliw i urządzeń do ich spalania
nie spełniających przepisów odrębnych dotyczących ochrony środowiska.
8. Nie ustanawia się szczególnych zasad ochrony krajobrazu z uwagi na brak elementów podlegających
ochronie.
Rozdział 5.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr
kultury współczesnej
§ 8. 1. Nakazuje się postępować zgodnie z przepisami odrębnymi w przypadku ujawnienia
przedmiotu posiadającego cechy zabytku podczas prowadzenia prac budowlanych i ziemnych.
2. Na rysunku planu oznaczono stanowiska archeologiczne, dla których ustala się nakaz postępowania
zgodnie z przepisami odrębnymi.
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3. Nie ustanawia się szczególnych zasad ochrony dóbr kultury współczesnej i zasad ochrony krajobrazu
kulturowego z uwagi na ich brak w obszarze objętym planem.
Rozdział 6.
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych
§ 9. 1. Do przestrzeni publicznych w planie zalicza się tereny oznaczone symbolem: WS, KDD.
2. Na terenach przestrzeni publicznych ustala się:
1) ogólnodostępność,
2) stosowanie rozwiązań umożliwiających swobodne przemieszczanie się osób niepełnosprawnych,
3) utrzymanie istniejącej zieleni nie kolidującej z elementami technicznego zagospodarowania terenu.
Rozdział 7.
Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu
§ 10. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku symbolem UT,MN – tereny zabudowy letniskowo mieszkalnej ustala się:
1) formę zabudowy mieszkaniowej – budynki letniskowe lub jednorodzinne w zabudowie wolnostojącej;
2) nieprzekraczalne linie zabudowy od 4,0 do 20,0 m zgodnie z rysunkiem planu;
3) intensywność zabudowy od 0,05 do 0,6;
4) powierzchnię zabudowy na działce stanowiącą maksymalnie do 40% powierzchni działki;
5) teren biologicznie czynny stanowiący co najmniej 40% powierzchni działki;
6) szerokość elewacji frontowej budynków 5,5m-25,0m, gospodarczych, garaży i wiat 3,0m-10,0m;
7) maksymalną wysokość budynków do 13m, gospodarczych, garaży oraz wiat do 6m;
8) dla zabudowy dachy: dwu- lub wielospadowe, o kącie nachylenia połaci mieszczącym się w przedziale
25O-45O, dla budynków gospodarczych, garaży oraz wiat dopuszcza się dachy płaskie jednospadowe,
9) miejsca parkingowe w ilości co najmniej 1 miejsce na działce budowlanej;
10) obsługę komunikacyjną z przylegających dróg publicznych KDD i wewnętrznych KDW z wyłączeniem
dróg publicznych KDZ.
2. Dopuszcza się budowę budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej.
§ 11. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku symbolem US – tereny sportu i rekreacji,ustala się:
1) formę zabudowy – wiaty, budynki w zabudowie wolnostojącej służące turystyce wodnej, gospodarce
wodnej lub rybackiej;
2) budowę urządzeń sportowo – rekreacyjnych, boisk, przystani, pomostów, plaż;
3) intensywność zabudowy nie mniejsza niż 0,1 i nie większa niż 0,5;
4) powierzchnię zabudowy na działce stanowiącą maksymalnie do 30% powierzchni działki;
5) teren biologicznie czynny stanowiący co najmniej 60% powierzchni działki budowlanej;
6) szerokość elewacji frontowej budynków 6m-60m;
7) maksymalną wysokość zabudowy do 8m;
8) ilość kondygnacji naziemnych 1;
9) dachy dwu- lub wielospadowe, o kącie nachylenia połaci mieszczącym się w przedziale 20O-45O,
dopuszcza się dachy płaskie;
10) miejsca parkingowe 2 miejsca postojowe na każde rozpoczęte 100,0 m2 powierzchni użytkowej budynku,
11) obsługę komunikacyjną z przylegających dróg i ciągów pieszych.
2. Dopuszcza się budowę na granicy działki budowlanej.
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§ 12. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku symbolem RM – tereny zabudowy zagrodowej ustala się:
1) formę zabudowy –zabudowa siedliskowa wolno stojąca;
2) nieprzekraczalne linie zabudowy 5,0 m od linii rozgraniczających z terenami komunikacji zgodnie
z rysunkiem planu;
3) intensywność zabudowy od 0,1 do 0,6;
4) powierzchnię zabudowy na działce stanowiącą maksymalnie do 30% powierzchni działki;
5) teren biologicznie czynny stanowiący co najmniej 50% powierzchni działki;
6) szerokość elewacji frontowej budynków 6,0m-25,0m, gospodarczych, inwentarskich i garaży 3,0m-20,0m;
7) maksymalną wysokość budynków do 13m, gospodarczych, inwentarskich, garaży oraz wiat do 6m;
8) ilość kondygnacji naziemnych w budynkach: od 1 do 2 oraz poddasze, 1 w pozostałych oraz poddasze;
9) dla zabudowy dachy: dwu- lub wielospadowe, o kącie nachylenia połaci mieszczącym się w przedziale
25O-45O, dla budynków gospodarczych, inwentarskich, garaży oraz wiat dopuszcza się dachy płaskie
jednospadowe,
10) miejsca parkingowe w ilości co najmniej 1 miejsce na działce budowlanej;
11) obsługę komunikacyjną z przylegających dróg wewnętrznych oraz poprzez dojścia i dojazdy.
2. Dopuszcza się lokalizację obiektów związanych z funkcją agroturystyczną zgodnie z parametrami
określonymi w ust. 1.
§ 13. Na terenach oznaczonych na rysunku symbolem R – bez prawa zabudowy:
1) ustala się przeznaczenie podstawowe – tereny rolnicze;
2) dopuszcza się lokalizację:
a) infrastruktury technicznej,
b) szlaków, ciągów spacerowych i rowerowych,
c) obiektów rekreacji, w tym sportu i wiat o wysokości do 5,0m.
3) zakazuje się lokalizacji budynków.
§ 14. Na terenach oznaczonych na rysunku symbolem ZP – tereny zieleni urządzonej:
1) ustala się przeznaczenie podstawowe – zieleń urządzona, parki, ogrody, skwery;
2) dopuszcza się lokalizację:
a) infrastruktury technicznej,
b) szlaków, ciągów spacerowych i rowerowych,
c) obiektów rekreacji, w tym sportu i wiat o wysokości do 5,0m.
3) zakazuje się lokalizacji budynków.
§ 15. Na terenach oznaczonych na rysunku symbolem ZW – tereny zieleni przywodnej:
1) ustala się przeznaczenie podstawowe – zieleń nadbrzeżna;
2) dopuszcza się lokalizację:
a) infrastruktury technicznej,
b) szlaków, ciągów spacerowych i rowerowych,
c) przystani, pomostów, plaż, urządzeń wodnych służących turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub
rybackiej, wypoczynkowi nad wodą i na wodzie o wysokości do 5,0m,
3) zakazuje się lokalizacji budynków.
§ 16. Na terenach oznaczonych na rysunku symbolem ZL – tereny leśne:
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1) ustala się:
a) przeznaczenie podstawowe – gospodarka leśna, dla której obowiązują zasady zagospodarowania zgodnie
z przepisami odrębnymi,
b) obsługę komunikacyjną z przyległych dróg,
2) dopuszcza się lokalizację obiektów infrastruktury technicznej, których realizacja nie powoduje wyłączenia
gruntów leśnych z produkcji, zlokalizowane pod ziemią, w pasie drogi leśnej lub w linii podziału
powierzchniowego lub przy ścianie drzewostanu w niezalesionym pasie o szerokości do 2 m,
3) zakazuje się lokalizacji budynków.
§ 17. Na terenach oznaczonych na rysunku symbolem ZL1 – tereny leśne:
1) ustala się:
a) przeznaczenie podstawowe – gospodarka leśna, dla której obowiązują zasady zagospodarowania zgodnie
z przepisami odrębnymi,
b) obsługę komunikacyjną z przyległych dróg wewnętrznych, z wyłączeniem dróg publicznych KDZ;
2) dopuszcza się lokalizację:
a) obiektów infrastruktury technicznej, których realizacja nie powoduje wyłączenia gruntów leśnych
z produkcji, zlokalizowane pod ziemią, w pasie drogi leśnej lub w linii podziału powierzchniowego lub
przy ścianie drzewostanu w niezalesionym pasie o szerokości do 2 m,
b) budynków związanych z gospodarką leśną: nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z przepisami
odrębnymi, intensywność zabudowy od 0,05 do 0,6, powierzchnię zabudowy na działce stanowiącą
maksymalnie do 40% powierzchni działki, szerokość elewacji frontowej budynków 5,5m-25,0m,
maksymalną wysokość budynków do 13m, ilość kondygnacji naziemnych: od 1 do 2, dachy: dwu- lub
wielospadowe, o kącie nachylenia połaci mieszczącym się w przedziale 25O-45O, miejsca parkingowe
w ilości co najmniej 1 miejsce na działce;
§ 18. Na terenach oznaczonych na rysunku symbolem WS – tereny wód powierzchniowych:
1) ustala się:
a) przeznaczenie podstawowe – gospodarka wodna, dla której obowiązują zasady zagospodarowania
zgodnie z przepisami odrębnymi,
b) obsługę komunikacyjną z przyległych terenów zieleni nadwodnej;
2) dopuszcza się, zgodnie z przepisami odrębnymi:
a) budowę pomostów, urządzeń wodnych służących wypoczynkowi nad wodą i na wodzie, o wysokości do
5,0m,
b) lokalizację infrastruktury technicznej,
c) nasadzenia zieleni urządzonej,
3) zakazuje się lokalizacji budynków.
§ 19. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku symbolem IT – tereny urządzeń infrastruktury technicznej
ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe – tereny urządzeń: elektroenergetyki, gazownictwa, wodociągów, kanalizacji,
telekomunikacji, gospodarowania odpadami:
2) powierzchnię zabudowy do 100% powierzchni działki;
3) obsługę komunikacyjną z przyległych terenów komunikacyjnych.
2. Dopuszcza się:
1) wydzielenie działek o minimalnej powierzchni 42 m2 z zapewnieniem dostępu do przyległych dróg,
2) przeznaczenie uzupełniające – niska zieleń urządzona.
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§ 20. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku symbolem IT,KP – tereny urządzeń infrastruktury
technicznej i parkingów samochodowych ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe – tereny urządzeń: elektroenergetyki, gazownictwa, wodociągów, kanalizacji,
telekomunikacji, gospodarowania odpadami oraz parkingów samochodów osobowych,
2) powierzchnię zabudowy do 100% powierzchni działki;
3) obsługę komunikacyjną z przyległych terenów komunikacyjnych.
2. Dopuszcza się:
1) wydzielenie działek o minimalnej powierzchni 42 m2 z zapewnieniem dostępu do przyległych dróg,
2) przeznaczenie uzupełniające – niska zieleń urządzona.
§ 21. Na terenach komunikacji drogowej oznaczonych na rysunku symbolem KDZ – tereny dróg
publicznych klasy zbiorczej, KDD – tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, KDW – tereny dróg
wewnętrznych, KWX – tereny wewnętrznych ciągów pieszych:
1) ustala się szerokość dróg w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu, szerokości planowanych
pasów drogowych zgodnie z przepisami odrębnymi i wymiarowaniem oznaczonym na rysunku planu;
2) dopuszcza się:
a) na terenach KDW wydzielenie działek o minimalnej powierzchni 42 m2 pod budowę kompaktowych
stacji transformatorowych 15/0,4 kV,
b) lokalizowanie infrastruktury technicznej i zieleni zgodnie z przepisami odrębnymi.
Rozdział 8.
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia
powodzią, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz obszarów osuwania
się mas ziemnych
§ 22. Plan nie wprowadza ustaleń dotyczących granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych,
obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, krajobrazów priorytetowychoraz obszarów osuwania się mas
ziemnych - z uwagi na brak takich terenów w obszarze objętym planem.
§ 23. W granicach planu występują następujące formy ochrony przyrody, oznaczone na rysunku, dla
których obowiązują przepisy odrębne:
1) Obszar Natura 2000 – obszar specjalnej ochrony ptaków Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry PLB080005;
2) Obszar Natura 2000 – specjalne obszary ochrony Rynna Jezior Obrzańskich PLH080002;
3) Pszczewski Park Krajobrazowy.
Rozdział 9.
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym
§ 24. 1. Na terenach objętym niniejszym planem ustala się zasady i warunki scalania i podziału
nieruchomości dla zabudowy letniskowo - mieszkalnej:
1) minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek budowlanych dla:
a) terenów UT,MN 800 m2,
b) terenów RM 3000 m2;
2) granice działek należy ustalać prostopadle do przylegającego pasa drogi, z tolerancją 10O,
3) minimalna szerokości frontu nowo wydzielonych działek 15,0 m z wyjątkiem działek narożnych.
2. Dopuszcza się wydzielanie działek o innych parametrach, niż w ust. 1, pod realizację: dojść, dojazdów
i obiektów infrastruktury technicznej oraz w celu regulacji granic pomiędzy nieruchomościami.
3. Na terenach objętym niniejszym planem, nie wyznacza się obszarów wymagających przeprowadzenia
scaleń i podziałów nieruchomości.
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Rozdział 10.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
§ 25. 1. W zakresie obsługi komunikacyjnejobszaru objętego planem nakazuje się utrzymanie powiązań
komunikacyjnych z istniejącym układem dróg publicznych znajdującym się poza granicami obszaru objętego
planem.
2. W zakresie systemu parkowania nakazuje się:
1) miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową dla osób
niepełnosprawnych:
a) w ramach budowanych parkingów na terenach innych niż drogi publiczne w liczbie minimum 1 miejsce
na każde rozpoczęte 20 miejsc, przy czym obowiązek realizacji pierwszego miejsca powstaje powyżej
10 stanowisk postojowych,
b) na terenach dróg publicznych zgodnie z przepisami odrębnymi;
2) zachowanie określonego w ustaleniach szczegółowych wskaźnika ilości miejsc postojowych dla terenów,
dla których został określony.
§ 26. 1. Ustala się następujące ogólne zasady uzbrojenia terenów:
1) infrastrukturę techniczną należy prowadzić w obrębie linii rozgraniczających ciągów komunikacyjnych
przylegających do terenów objętych planem zgodnie z przepisami odrębnymi;
2) dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej na pozostałych terenach nie wymienionych w pkt 1,
w przypadku braku możliwości ich innego prowadzenia, pod warunkiem zachowania przepisów odrębnych;
3) zabrania się projektowan ia nadziemnych sieci uzbrojenia technicznego.
2. Zaopatrzenie w wodę dla odbiorców i do celów przeciwpożarowych:
1) ustala się dostawy wody z sieci wodociągowej,
2) dopuszcza się:
a) rozbudowę, modernizację istniejących sieci na terenach zainwestowanych,
b) budowę ujęć własnych zgodnie z przepisami odrębnymi na obszarze określonym w załączniku nr 2.
3. Odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych:
1) ustala się odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych do sieci kanalizacji oraz docelowo do
oczyszczalni ścieków;
2) dla terenów, na których nie istnieje sieć kanalizacyjna w okresie przejściowym dopuszcza się
odprowadzenie ścieków bytowych do zbiorników bezodpływowych.
4. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych:
1) ustala się zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie działki budowlanej;
2) dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych w szczególności z układów
komunikacyjnych poprzez sieci kanalizacji deszczowej do gruntu lub zbiornika wodnego z ewentualnym
zastosowaniem układów podczyszczających ze związków ropopochodnych jeżeli wystąpią.
5. Zaopatrzenie w energię elektryczną:
1) ustala się z sieci elektroenergetycznych 15kV i 0,4kV;
2) kompaktowe stacje transformatorowe należy lokalizować na terenach IT i IT,KP lub obrębie linii
rozgraniczających ciągów komunikacyjnych.
6. Zaopatrzenie w gaz ustala się dostawy gazu dla odbiorców z sieci gazowej.
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7. Zaopatrzenie w energię cieplną ze źródeł indywidualnych, w tym wykorzystujących odnawialne źródła
energii, za wyjątkiem instalacji wykorzystujących energię otrzymywaną z wiatru, biomasy, biogazów,
biopłynów, pomp ciepła z czynnikami chłodzącymi na bazie gazów cieplarnianych z wykorzystaniem urządzeń
i instalacji zapewniających minimalną ilość emisji zanieczyszczeń do powietrza i nie stanowiących zagrożenia
dla środowiska gruntowo – wodnego.
8. Usuwanie odpadów, ustala się postępowanie zgodnie z przepisami odrębnymi oraz na zasadach
obowiązujących w gminie Przytoczna.
9. Dopuszcza się budowę innych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w szczególności sieci
szerokopasmowych, pod warunkiem zachowania ustaleń zawartych w ust.1.
Rozdział 11.
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów
§ 27. Nie ustala się sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania
terenów.
Rozdział 12.
Stawki procentowe
§ 28. Na podstawie art.36 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym dla terenów przeznaczonych do zagospodarowania ustala się stawkę procentową służącą
naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 1%.
Rozdział 13.
Przepisy końcowe
§ 29. Tracą moc w zakresie objętym niniejszą uchwałą:
1. uchwała Nr X/54/99 Rady Gminy Przytoczna z dnia 09 lipca 1999 r. (opublikowana w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego Nr 32 poz. 343 z dnia 13 października 1999 r.),
2. uchwała Nr XLI/235/2006 Rady Gminy Przytoczna z dnia 30 maja 2006 r. (opublikowana w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego Nr 48 poz. 1106 z dnia 07 lipca 2006 r.).
§ 30. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Konrad Golec
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV.123.2020
Rady Gminy Przytoczna
z dnia 25 listopada 2020 r.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV.123.2020
Rady Gminy Przytoczna
z dnia 25 listopada 2020 r.
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV.123.2020
Rady Gminy Przytoczna
z dnia 25 listopada 2020 r.
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag
wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.
Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) Rada Gminy Przytoczna rozstrzyga, co następuje:
W związku z brakiem uwag, do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenów rekreacyjnych nad Jeziorem Lubikowskim wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od
18 września 2020 r. do 9 października 2020 r., których termin złożenia upłynął dnia 23 października 2020 r.,
nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia.
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIV.123.2020
Rady Gminy Przytoczna
z dnia 25 listopada 2020 r.
Rozstrzygnięcie w sprawie zasad realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do
zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.
Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.
Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.), Rada Gminy Przytoczna rozstrzyga, co następuje:
§ 1. Z ustaleń zawartych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów
rekreacyjnych nad Jeziorem Lubikowskim oraz z przeprowadzonej analizy finansowej wynika, iż jego
przyjęcie nie obciąży budżetu gminy Przytoczna z uwagi na brak zapisanych w planie, inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.
§ 2. Sposób realizacji ewentualnych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należeć będą do
zadań własnych gminy, odbywać się będzie według obowiązujących przepisów szczególnych, z terminem
realizacji uzależnionym od pozyskania środków finansowych.

