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§ 2. Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku 
Urzćdowym Województwa Lubuskiego. 

 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpi-
sania. 

Starosta 
Marek Kozaczek 
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ZARZĄDZENIE NR 16/2011 
 STAROSTY POWIATU WSCHOWSKIEGO 

 
 z dnia 15 lutego 2011r. 

  
w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania w Domu Dziecka w Sławie, przy ul. Słonecznej 5  

w 2011 roku 
 

Na podstawie art. 86 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 
2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, 
poz. 1362, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706  
i Nr 221, poz. 1738 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 146,  
Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842  
i Nr 217, poz. 1427) zarządza sić, co nastćpuje: 

§ 1. Ustalam ċredni miesićczny koszt utrzymania 
wychowanka w Domu Dziecka w Sławie, przy  
ul. Słonecznej 5 na rok 2011 w kwocie 4 129,00zł. 

§ 2. Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku 
Urzćdowym Województwa Lubuskiego. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpi-
sania. 

Starosta 
Marek Kozaczek 
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521 
5 2 1 

UCHWAŁA NR LIX/329/10 
RADY GMINY SANTOK 

 
 z dnia 28 października 2010r. 

  
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Santok w miejscowości 

WAWRÓW obejmującego obszar: zachodni fragment obrębu Wawrów 
 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmia-
nami); art. 3 ust. 1, art. 14 ust. 8, art. 20 ust. 1 usta-
wy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze 
zmianami) – zwanej dalej „ustawą” oraz art. 7 ust. 1 
ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów 
rolnych i leċnych (Dz. U. z 2004r. Nr 121, poz. 1266 
ze zmianami) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 
2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektó-
rych aktów prawa (t.j. z 2007r. Dz. U. Nr 64, poz. 449) 
Rada Gminy Santok stwierdza zgodnoċć ustaleĉ 
projektu planu ze Studium uwarunkowaĉ i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego Gminy San-
tok w granicach opracowania planu oraz uchwala co 
nastćpuje: 

§ 1. 1. Uchwala sić miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Santok obejmujący 
obszar w obrćbie ewidencyjnym Wawrów oraz wy-
znaczony uchwałą Nr XXXI/213/2005 z dnia  
30 czerwca 2005r. o przystąpieniu do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego, obejmujący obszary: zachodniego fragmentu 
obrćbu m. Wawrów. 

2. Granice planu, o którym mowa w ust. 1 ustala 
rysunek miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, stanowiący załącznik Nr 1 do niniej-
szej uchwały. 

3. Przedmiotem miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego, jest rozmieszczenie prze-
strzenne funkcji użytkowych planu oraz jego ustale-
nia realizacyjne. 

4. Plan, o którym mowa w ust. 1 składa sić  
z ustaleĉ zawartych w § 2, 3, 4, 5 uchwały oraz za-
łączników do niej stanowiących jej integralną czćċć: 

1) Załączniki Nr 1 – rysunek miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w skali 
1:2000, 

2) Załącznik Nr 2 – wyrys ze „studium uwarunko-
waĉ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Santok”, 
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3) Załącznik Nr 3 – rozstrzygnićcie o sposobie 
rozpatrzenia uwag do projektu planu miejsco-
wego, 

4) Załącznik Nr 4 - rozstrzygnićcie o sposobie re-
alizacji zapisanych w planie miejscowym inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
należą do zadaĉ własnych gminy oraz zasadach 
ich finansowania. 

§ 2. 1. Ustala sić podział obszaru objćtego pla-
nem na tereny oznaczone numerami cyfrowymi 
z wydzielonymi ċciċle okreċlonymi granicami tere-
nów o różnych kategoriach przeznaczenia, i ozna-
czonych literowymi symbolami urbanistycznymi 
z udziałem sieci i urządzeĉ infrastruktury technicz-
nej; 

2. Na potrzeby planu definiuje sić nastćpujące 
kategorie przeznaczenia terenu: 

1) MU – tereny planowanej zabudowy mieszka-
niowej z podstawowymi usługami nieuciążli-
wymi głównie bytowymi. 

2) UC, UP – tereny planowanej komercyjnej zabu-
dowy usługowej: handlu, gastronomii, finan-
sów, usług bytowych w tym rzemiosła z do-
puszczeniem usług publicznych: oċwiaty, kultu-
ry, administracji do 45% udziału powierzchni 
zabudowy działek. 

3) U – usługi. 

4) P, S, – tereny planowanej zabudowy przemy-
słowej, składowej w tym handlu hurtowego. 

5) EE – tereny planowanych stacji transformato-
rowych. 

6) EG – tereny przesyłu i dystrybucji gazu zgodnie 
z zapisami uchwały Nr XLIV/239/09 Rady Gminy 
Santok z dnia 29 października 2009r. (Dz. Urz. 
Woj. Lubuskiego Nr 140, poz. 2005 z 14 grudnia 
2009r.). 

7) NOp – tereny planowanych przepompowni 
ċcieków sanitarnych, odbiorca docelowy miej-
ska sieć komunalna i oczyszczalnia ċcieków Go-
rzowa Wielkopolskiego. 

8) CO,ZI – tereny istniejących ciepłociągów prze-
syłowych w zieleni izolacyjnej. 

9) W – wody otwarte fontanna i basen p.poż. 

10) ZI – tereny planowanej zieleni izolacyjnej z do-
puszczonym lokalizowaniem niezbćdnej infra-
struktury technicznej. 

11) ZI,KX – tereny planowanej zieleni izolacyjnej 
z ciągami pieszo-jezdnymi i dopuszczonym lo-
kalizowaniem niezbćdnej infrastruktury tech-
nicznej. 

12) ZP2 – tereny planowanej niskiej zieleni parko-
wej – dopuszczone jest lokalizowanie obiektów 
„małej architektury” i niezbćdnej infrastruktury 
technicznej. 

13) ZP,KS – teren planowanej niskiej zieleni parko-
wej z parkingami i dopuszczeniem urządzeĉ in-
frastruktury technicznej. 

14) TD-KZ – teren drogi komunikacji zbiorczej. Do-
zwolona jest lokalizacja w pasie drogowym te-
renów zieleni, parkingów, urządzeĉ niezbćdnej 
infrastruktury technicznej. 

15) TD-KL – teren dróg komunikacji lokalnej. Pod-
stawowe przeznaczenie terenu pod drogi- ulice 
lokalne zespołu. Dozwolona jest lokalizacja 
w pasie drogowym terenów zieleni, parkingów, 
urządzeĉ lokalnej infrastruktury technicznej. 

16) TD-KD – teren dróg komunikacji dojazdowej. 
Podstawowe przeznaczenie terenu pod drogi- 
ulice dojazdowe zespołu. Dozwolona jest lokali-
zacja w pasie drogowym terenów zieleni, par-
kingów, urządzeĉ lokalnej infrastruktury tech-
nicznej. 

17) KX – teren planowanych wydzielonych ciągów 
pieszych z dopuszczeniem urządzeĉ lokalnej in-
frastruktury technicznej. 

18) AST – planowana linia komunikacji zbiorowej: 
autobus, trolejbus, autobus szynowy, tramwaj. 

§ 3. 1. Wyjaċnienie pojćć użytych w niniejszym 
planie: 

1) Intensywnoċć zabudowy – stosunek po-
wierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji 
naziemnych po obrysie z wyłączeniem tarasów 
i balkonów do powierzchni działki. 

2) Jednostka urbanistyczna – zespół kwartałów 
monofunkcyjnych. 

3) Kwartał – powierzchnia terenu ograniczona li-
niami rozgraniczającymi ulic lub ciągów komu-
nikacyjnych. 

4) Rodzaj zabudowy:  

a) wolnostojąca – budynki wolnostojące we-
wnątrz działki budowlanej. 

b) bliźniacza – budynki zasadniczo dwurodzinne 
ze wspólną z sąsiadem granicą przebiegającą 
wewnątrz budynku po ċcianie dzielącej go od 
kalenicy do fundamentów. 

c) szeregowa – zabudowa ciągła szeregu są-
siednich działek od granicy do granicy 
z sąsiadami ze wspólną z sąsiadami granicą 
przebiegającą wewnątrz budynku po ċcia-
nach dzielących go od kalenicy do funda-
mentów. 

5) Bryła budynku – zespół nastćpujących cech 
budynku: rodzaj zabudowy, kształt dachu, roz-
członkowanie. 

6) Rozczłonkowanie – to takie elementy bryły bu-
dynku jak: ryzality, wnćki, wykusze, wieżyczki, 
lukarny, balkony. 

7) Wysokoċć zabudowy – wysokoċć mierzona od 
naturalnej warstwicy terenu w najniższym 
punkcie obrysu budynku do kalenicy lub naj-
wyższego punktu na pokryciu kubatury, bez 
masztów odgromnikowych anten i kominów - 
w metrach. 
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8) Gabaryty zabudowy – to jej wysokoċć, szero-
koċć i głćbokoċć. 

9) Rodzaj dachu – w sposób ogólny okreċla kształt 
dachu – „płaski”- to stropodach; lub „wysoki” - 
pozostałe. 

10) Stropodach „odwrócony” – to specjalny stro-
podach poroċnićty żywą roċlinnoċcią np. traw-
nikiem. 

11) Kształt dachu – okreċlenie dachu zawierające 
jego typ konstrukcyjny: (mansardowy, skoċny, 
pulpitowy itp.) kąt nachylenia połaci, kierunek 
kalenicy, pokrycie dachu. 

12) Charakterystyka budynku – to zespół nastćpu-
jących cech budynku: bryła budynku, rozpla-
nowanie i proporcje otworów okiennych, kolo-
rystyka. 

13) Dominanta urbanistyczna – budynek lub zespół 
budynków o okreċlonej wysokoċci i starannie 
opracowanej architekturze stanowiący optycz-
ne zamknićcie wnćtrza urbanistycznego stano-
wiące jego „wizytówkć”. 

14) Wnćtrze urbanistyczne – obszar zagospodaro-
wania przestrzennego ograniczony obiektami 
kubaturowymi i zielenią wysoką postrzegany 
przez mieszkaĉców i użytkowników jako „wnć-
trze” np.: rynek; podobnie jak wnćtrze obiektu 
kubaturowego np.: pokój dzienny. 

15) Detal architektoniczny – to elementy wystroju 
elewacji: cokoły, gzymsy, opaski, sztukaterie, 
portale, kraty, stolarka okien, i drzwi, balustra-
dy, chorągiewki, boniowania, materiały elewa-
cyjne. 

16) Powierzchnia biologicznie czynna – niezabu-
dowana i nieutwardzona powierzchnia terenu 
(działki), pokryta roċlinnoċcią (naturalną lub 
urządzoną). Do powierzchni tej zalicza sić po-
wierzchnić cieków i zbiorników wodnych natu-
ralnych i sztucznych oraz użytkowanych okre-

sowo parkingów o nawierzchni pokrytej roċlin-
noċcią okrywową. 

17) „Powyżej poziomu terenu” – skrót oznaczenia 
[p.p.t.]. 

18) „Powyżej poziomu morza” – skrót oznaczenia 
[p.p.m.]. 

19) Linie zabudowy – nowych budynków: 

a) ċcisłe linie zabudowy- wyznaczone w planie 
i „ wyniesione” geodezyjnie w teren – ozna-
czają koniecznoċć umieszczenia na tej linii, 
bez możliwoċci jej przekroczenia! – ċciany 
konstrukcyjnej elewacji nowego budynku lub 
przynajmniej jednego jej punktu (np. naroż-
nika, lub punktu okrćgu czy łuku). 

b) nieprzekraczalne linie zabudowy – okreċlone 
ustawowo i wyznaczone na rysunku planu 
oznaczają koniecznoċć ograniczenia możli-
woċci zabudowy kubaturowej wnćtrza działki 
do ich okreċlonego przebiegu bez możliwoċci 
przekroczenia. 

2. Ustalone w planie zasady podziału terenów na 
działki nie dotyczą wydzieleĉ geodezyjnych dla sieci 
i urządzeĉ sieciowych infrastruktury technicznej nie 
stanowiące odrćbnej własnoċci. 

3. Wody opadowe lub roztopowe ujćte w syste-
my kanalizacyjne pochodzące z powierzchni zanie-
czyszczonych wymagają oczyszczenia zgodnie  
z przepisami szczególnymi. 

4. Wszelkie prace realizowane w granicach wy-
stćpowania rozpoznanych i oznaczonych w planie 
stanowisk i obszarów obserwacji archeologicznej 
wymagają przed ich podjćciem zgłoszenia i uzgod-
nienia ze strony Wojewódzkiego Konserwatora Za-
bytków zgodnie z przepisami szczegółowymi. 

§ 4. 1. Ustala sić wskaźniki parkingowe do obli-
czania zapotrzebowania inwestycji na miejsca po-
stojowe dla samochodów osobowych:  

 

 

Lp Rodzaj funkcji Podstawa odniesienia 

Warunki miejsc po-
stojowych 

uwagi 
Strefa ograniczonego 

parkowania 

1 2 3 4 5 

1 Hotele, Pensjonaty, Motele 1 pokój 1,2  
2 Domy dziennego pobytu dla osób starszych 15 łóżek Max 1,3  

3 
Sklepy o powierzchni sprzedaży do 2000m2 
domy towarowe wielokondygnacyjne 

1000m2 powierzchni 
sprzedaży 

Max 25  

4 Restauracje, kawiarnie bary 
100 miejsc konsump-

cyjnych 
Max 24  

5 Biura, urzćdy, poczty, banki 
1000 m2 pow. użytko-

wej 
Max 30  

6 
Przychodnie, gabinety lekarskie, kancelarie 
adwokackie 

1000 m2 pow. użytko-
wej 

Max 30  

7 Kina, teatry 100 miejsc siedzących Max 22  

8 Obiekty muzealne i wystawowe 
1000 m2 pow. użytko-

wej 
Max 20  
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9 Zakłady usługowe 
100 m2 pow. użytko-

wej 
Max 2  

10 
Baseny pływackie siłownia, inne małe obiek-
ty sportu i rekreacji 

100 m2 pow. użytko-
wej 

Max 10  

 
2. Dla funkcji nie wymienionych w ust. 1 powyż-

sze wskaźniki stosuje sić odpowiednio do technolo-
gii przedsićwzićcia inwestycyjnego. 

§ 5. 1. Ustalenia szczegółowe dla terenów o róż-
nych kategoriach przeznaczenia okreċlonych ċciċle 
granicami na rysunku planu są nastćpujące: 
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1) 
KARTA TERENU DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DO OBSZARU M.P.Z.P. GMINY 

SANTOK OBRĘB WAWRÓW, powiat GORZOWSKI, województwo LUBUSKIE 

1. NUMER TERENU - 1 
2.FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ 

Symbol urbanistyczny: ZP2 Ustalenie zagospodarowania przestrzennego terenu: 
Niska ZIELEŃ PARKOWA na wyspie centralnej RONDA „NA ROZDROŻU” 

planowana docelowo  
Przejściowo wykorzystywana w części na małe rondo spowalniające na 

drodze krajowej Nr 22 

Oznaczenie na rysunku Pla-
nu: 1 ZP2 

3.FUNKCJE WŁĄCZONE JAKO DOPUSZCZALNE: 
Niezbćdna infrastruktura techniczna 
4.FUNKCJE NIE MIESZCZĄCE SIĘ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE : . 
Zakaz lokalizacji zabudowy 
5.WARUNKI URBANISTYCZNE 

1) Zasady kształtowania za-
gospodarowania: 

- RONDO „NA ROZDROŻU” .Przeznaczenie trenu na park niskopienny 
z dywanami kwiatowymi. (Docelowo planowana pćtla tramwajowa ob-
sługująca usługi komercyjne przy placu NA ROZDROŻU) 

2) %pokrycia działki zago-
spodarowaniem 

- 100% 

6. ZASADY OBSŁUGI TERENU INFRASTRUKTURĄ 
1) drogi - dostćpnoċć z drogi zbiorczej o symbolu 01TD-KZ 

2) woda – przewidywane 
zraszacze parkowe, hydranty 

- z planowanej sieci wodociągowej – poprzez istniejący i planowany 
układ sieci wodociągowej do miejskiego systemu wodociągowego Go-
rzowa na warunkach jego administratora oraz w oparciu o zasadć prze-
biegu okreċloną w rysunku planu z hydrantów publicznych 

3) elektrycznoċć – oċwietlenie 
parkowe i sygnalizacja pio-
nowa 

- adaptowane, modernizowane z sieci elektroenergetycznej niskiego 
i ċredniego napićcia – zapotrzebowanie mocy okreċlone indywidualnie 
na podstawie projektu zagospodarowania zieleni izolacyjnej na warun-
kach ENEA Operator 

4) telekomunikacja - z sieci telefonicznej gminy i bezprzewodowa 
5) wody opadowe - powierzchniowe do gruntu 
6) Utylizacja odpadów - po segregacji wywóz na składowisko odpadów komunalnych 
7.WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO 
1) Teren poza rejestrem WKZ pod obserwacją archeologiczną .  
2) Ustala sić obowiązek każdorazowego powiadamiania Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w przy-
padku natrafienia na ċlady archeologiczne w trakcie prowadzenia robót ziemnych wraz z jednoczesnym 
wstrzymaniem tych robót 
8.WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO 
Ustala sić :  
1) nakaz stosowania zieleni rodzimej dla kształtowania terenów zieleni;  
2) maksymalna ochrona istniejącego zadrzewienia;  
3) zmiana ukształtowania terenu dopuszczalna jedynie w zakresie niezbćdnym dla poprawnej technicznie 
realizacji projektowanego zagospodarowania;  
4) zakaz prowadzenia nadziemnych sieci infrastruktury technicznej.. 
9. STAWKA PROCENTOWA 
1) 30% 
10.INNE ZAPISY 
1) Zakaz stosowania ogrodzeĉ 
 2) Konieczny projekt branżowy architektury zieleni zintegrowany z projektem drogowym na poziomie 
projektu budowlanego. 
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2) 

KARTA TERENU DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DO OBSZARU M.P.Z.P.GMINY 
SANTOK OBRĘB WAWRÓW, powiat GORZOWSKI, województwo LUBUSKIE 

1. NUMER TERENU2  
2. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ  

Symbol urbanistyczny: ZP2  Ustalenie zagospodarowania przestrzennego terenu:  
Niska ZIELEŃ PARKOWA  

 planowana 
Oznaczenie na rysunku Planu: 

2 ZP2; 
3.FUNKCJE WŁĄCZONE JAKO DOPUSZCZALNE:  
Niezbćdna infrastruktura techniczna  
4. FUNKCJE NIE MIESZCZĄCE SIĘ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE 
Zakaz lokalizacji zabudowy. 
5.WARUNKI URBANISTYCZNE  
1) Zasady kształtowania za-
gospodarowania: 

- RONDO „NA ROZDROŻU” Przeznaczenie terenu na park niskopienny 
z dywanami kwiatowymi i ciągiem pieszym obsługującym fronty usługi 
komercyjnych przy placu NA ROZDROŻU 

2) %pokrycia działki zagospo-
darowaniem 

- 100% 

6.ZASADY OBSŁUGI TERENU INFRASTRUKTURĄ  
1) drogi - dostćpnoċć z drogi zbiorczej o symbolu 02TD-KZ 
2) woda – przewidywane zra-
szacze parkowe, hydranty 

- z planowanej sieci wodociągowej – poprzez istniejący i planowany układ 
sieci wodociągowej do miejskiego systemu wodociągowego Gorzowa na 
warunkach jego administratora oraz w oparciu o zasadć przebiegu okreċlo-
ną w rysunku planu z hydrantów publicznych 

3) elektrycznoċć – oċwietlenie 
parkowe i sygnalizacja pio-
nowa 

- adaptowane , modernizowane z sieci elektroenergetycznej niskiego 
i ċredniego napićcia – zapotrzebowanie mocy okreċlone indywidualnie na 
podstawie projektu zagospodarowania zieleni izolacyjnej w oparciu 
o warunki ENEA Operator 

4) telekomunikacja - z sieci telefonicznej gminy i bezprzewodowa 
5) wody opadowe - powierzchniowe do gruntu lub kanalizacji deszczowej. 
6) Utylizacja odpadów - po segregacji wywóz na składowisko odpadów komunalnych 
7.WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO  
1) Teren poza rejestrem WKZ pod obserwacją archeologiczną.  
2) Ustala sić obowiązek każdorazowego powiadamiania Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w przy-
padku natrafienia na ċlady archeologiczne w trakcie prowadzenia robót ziemnych wraz z jednoczesnym 
wstrzymaniem tych robót. 
8.WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO  
Ustala sić :  
1) nakaz stosowania zieleni rodzimej dla kształtowania terenów zieleni; 
2) maksymalna ochrona istniejącego zadrzewienia;  
3) zmianć ukształtowania terenu dopuszczalną jedynie w zakresie niezbćdnym dla poprawnej technicznie 
realizacji projektowanego zagospodarowania;  
4) zakaz prowadzenia nadziemnych sieci infrastruktury technicznej. 
9.STAWKA PROCENTOWA  
30% 
10. INNE ZAPISY  
Inne zapisy stanowiące:  
1)Zakaz stosowania ogrodzeĉ.  
2)Konieczny projekt branżowy architektury zieleni zintegrowany z projektem drogowym na poziomie projek-
tu budowlanego. 
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3) 

KARTA TERENU DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DO OBSZARU M.P.Z.P.GMINY 
SANTOK OBRĘB WAWRÓW, powiat GORZOWSKI, województwo LUBUSKIE 

1. NUMER TERENU EG 
2.FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ  
Symbol urbanistyczny: 

EG  
Ustalenie zagospodarowania przestrzennego terenu:  

Obowiązują zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego za-
twierdzonego uchwałą Nr XLIV/239/09 Rady Gminy Santok z dnia 29 paździer-

nika 2009r. (Dz.Urz. Woj. Lubuskiego Nr 140, poz. 2005 z 14.12.2009r.) w zakresie 
przebiegu sieci gazowych w gminie Santok 

Oznaczenie na rysunku 
Planu : (4 EG; 6 EG;7 

EG; 44 EG;) 
 
4) 

KARTA TERENU DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DO OBSZARU M.P.Z.P. GMINY 
SANTOK OBRĘB WAWRÓW, powiat GORZOWSKI, województwo LUBUSKIE 

1. NUMER TERENU 5;  
2. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ  
Symbol urbanistyczny: W  

Ustalenie zagospodarowania przestrzennego terenu: 
WODA OTWARTA – zbiornik wodny planowana fontanna (r = 9m) 

Oznaczenie na rysunku Pla-
nu : 5W 

3. FUNKCJE WŁĄCZONE JAKO DOPUSZCZALNE:  
Niezbćdna infrastruktura techniczna  
4.WARUNKI URBANISTYCZNE  
1) Zasady kształtowania 
zagospodarowania: 

- Przeznaczenie terenu na zbiornik wodny fontanny wysoko ciċnieniowej jako 
elementu małej architektury zamykającej optyczną dominantą słupa wody 
ciągi piesze pasaży pieszo jezdnych 04KX; 06KX ( r=9 m, głćbokoċć < 0,8m, 
obieg wody zamknićty) 

2) %pokrycia działki zago-
spodarowaniem 

- 100% 

5. ZASADY OBSŁUGI TERENU INFRASTRUKTURĄ  
1) drogi - dostćpnoċć z drogi dojazdowej o symbolu 02TD-KZ i ciągów pieszo jezd-

nych 04KX; 06KX 
2) woda – przewidywane 
zraszacze parkowe, hydran-
ty 

- z planowanej sieci wodociągowej – poprzez istniejący i planowany układ 
sieci wodociągowej do ogólno wiejskiego i miejskiego systemu wodociągo-
wego na warunkach jego administratora oraz w oparciu o zasadć przebiegu 
okreċloną w rysunku planu z hydrantów publicznych 

3) elektrycznoċć – oċwietle-
nie nocne iluminacja 

- adaptowane, modernizowane i projektowane z sieci elektroenergetycznej 
niskiego i ċredniego napićcia – zapotrzebowanie mocy okreċlone indywidu-
alnie na podstawie projektu zagospodarowania zieleni izolacyjnej w na wa-
runkach ENEA Operator 

4) wody opadowe - przelewy do kanalizacji deszczowej dróg . 
5) Utylizacjaodpadów - system pompowy z filtrami wywóz osadu na składowisko komunalne do 

kompostowni 
6. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO 
1) Teren poza rejestrem WKZ pod obserwacją archeologiczną.  
2) Ustala sić obowiązek każdorazowego powiadamiania Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w przy-
padku natrafienia na ċlady archeologiczne w trakcie prowadzenia robót ziemnych wraz z jednoczesnym 
wstrzymaniem tych robót. 
7. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO 
Ustala sić : nakaz stosowania pomp w obiegu zamknićtym z filtrami technologicznymi. 
8.STAWKA PROCENTOWA  
30% 
9. INNE ZAPISY  
Konieczny projekt branżowy architektury zieleni zintegrowany z projektem drogowym na poziomie projektu 
budowlanego. 
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5) 

KARTA TERENU DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DO OBSZARU M.P.Z.P.GMINY 
SANTOK OBRĘB WAWRÓW, powiat GORZOWSKI, województwo LUBUSKIE 

1. NUMER TERENU 8; 9;  
2.FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ  

Symbol urbanistyczny: UC,UP  Ustalenie zagospodarowania przestrzennego terenu:  
Planowane USŁUGI KOMERCYJNE z dopuszczeniem USŁUG PU-

BLICZNYCH do 45% powierzchni zabudowy terenu działki 
Oznaczenie na rysunku Planu: 

8UC,UP; 9UC,UP;  
3.FUNKCJE WŁĄCZONE JAKO DOPUSZCZALNE:  
Towarzyszące usługom mieszkalnictwo ( np. mieszkania służbowe itp).  
4.FUNKCJENIE MIESZCZĄCE SIĘ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE :  
Zakaz lokalizacji zabudowy o charakterze przemysłowym i magazynowo hurtowym.  
5.WARUNKI URBANISTYCZNE  
1) Intensywność zabudowy -max < 4,5 
2) Rodzaj zabudowy: - Zabudowa zwarta od strony ronda „NA ROZDROŻU” i ciągów pie-

szych 06 KX 
3) Wysokość zabudowy - maksymalne do 5 kondygnacji – ca < 16,50 m 
4) Bryła budynku – zespół nastćpu-
jących cech budynku: typ zabudo-
wy, kształt dachu, rozczłonkowa-
nie; 

a) dachy płaskie o układzie tarasowym (zalecane stropodachy odwró-
cone tzn o nawierzchni trawiastej, itp.)  
b) rozczłonkowanie urozmaicone z zachowaniem porządku architekto-
nicznego pierzei zachodniej jako pierwszej linii frontonów placu. Ko-
nieczna opinia GKUA.  
c) bez barier architektonicznych. 

5) Charakterystyka budynków - bryły urozmaicone, rozplanowanie zgodne ze ċcisłymi liniami zabu-
dowy (dopuszczalne ryzality) elewacje przy ciągach pieszych reprezen-
tacyjne wyposażone witryny ekspozycyjne. 

6) Detal architektoniczny - elewacje frontowe i reprezentacyjne z detalami architektonicznymi. 
7) Wystrój i wyposażenie wnętrz - na poziome wymogów XXI w. dla nowego Santockiego centrum 

usługowego, zaleca sić stosowanie widokowych wind zewnćtrznych. 
8) Powierzchnia biologicznie czyn-
na –  

Min > 10% powierzchni działki 

9) Linie zabudowy – nowych bu-
dynków, 

ścisłe linie zabudowy wyznacza sić na rysunku planu. 

10)Zasady podziału terenu na 
działki 

- podział w granicach terenu wg potrzeb inwestora. 

11) % pokrycia działki zagospoda-
rowaniem 

- maksymalnie 90 % 

6.MIEJSCA POSTOJOWE I PARKINGI  
 Miejsca postojowe należy przewidzieć w poziomie terenu, w pasach dróg wewnćtrznych oraz dodatkowo 
parkingi podziemne. 
7.ZASADY OBSŁUGI TERENU INFRASTRUKTURĄ  
1) drogi - dostćpnoċć z projektowanej drogi zbiorczej i lokalnej o symbolach 02 

TD-KZ; 08 TD-KD; 
2) woda - z projektowanej sieci wodociągowej – poprzez planowany układ sieci 

wodociągowej do ogólnowiejskiego i miejskiego systemu wodocią-
gowego na warunkach jego administratora oraz w oparciu o zasadć 
przebiegu okreċloną w rysunku planu, 

3) elektrycznoċć - z planowanej sieci elektroenergetycznej niskiego i ċredniego napić-
cia – zapotrzebowanie mocy okreċlone indywidualnie dla poszczegól-
nych inwestycji na warunkach ENEA Operator, 

4) telekomunikacja - z sieci telefonicznej gminy i bezprzewodowa, 
5) gaz - z planowanej sieci gazowej na warunkach jej administratora oraz 

w oparciu o zasadć przebiegu okreċloną w rysunku planu, 
6) ogrzewanie - z EC – Gorzów lub ogrzewanie indywidualne za wyjątkiem opalania 

paliwem stałym wg potrzeb inwestora, 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Lubuskiego Nr 26 – 2600 –                                                    Poz. 521 
 
7) ċcieki sanitarne a) Czasowe przejċciowe (możliwe jedynie w wypadku realizacji bu-

dynków max dwu kondygnacyjnych!) - do szczelnych zbiorników bez-
odpływowych do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej,  
b.) Docelowe – przez układ planowanych sieci kanalizacyjnych, grawi-
tacyjnych do planowanych przepompowni ċcieków do kanalizacji sani-
tarnej Miasta Gorzowa Wlkp. po zrealizowaniu i uruchomieniu tego 
systemu – wg zasad przebiegu sieci okreċlonych w rysunku planu 
w oparciu o przepompownić NOp. 

8) wody opadowe - powierzchniowe do gruntu w okresie przejċciowym docelowe do 
kanalizacji burzowej dróg i ciągów pieszych. 

9) Utylizacja odpadów - po segregacji wywóz na składowisko odpadów komunalnych. 
8.WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO  
1) Teren poza rejestrem WKZ pod obserwacją archeologiczną ; 
2)Ustala sić obowiązek każdorazowego powiadamiania Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w przy-
padku natrafienia na ċlady archeologiczne w trakcie prowadzenia robót ziemnych wraz z jednoczesnym 
wstrzymaniem tych robót. 
9.WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO  
Ustala sić wymogi:  
1) zmianć ukształtowania terenu dopuszczalną jedynie w zakresie niezbćdnym dla poprawnej technicznie 
realizacji projektowanego zagospodarowania;  
2)zakaz prowadzenia nadziemnych sieci infrastruktury technicznej;  
3) wprowadzenia zieleni towarzyszącej obiektom budowlanym zgodnie ze sztuką architektury krajobrazu 
z udziałem gatunków zimozielonych w min. 30%. 
10.STAWKA PROCENTOWA  
30% 
11.SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO  
Utrzymanie dotychczasowego sposobu wykorzystania terenu do czasu realizacji niniejszego miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego. 
12.STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ  
Teren winien stanowić strefć promowanej i zorganizowanej działalnoċci inwestycyjnej. Stanowi naturalne 
tereny rozwojowe wschodniej przemysłowej dzielnicy Gorzowa Wielkopolskiego na terenie gminy Santok 
o optymalnych warunkach planowania infrastruktury technicznej i komunikacji. 
13.UDOGODNIENIA DLA INWESTORÓW  
Ustala sić możliwoċć realizacji zagospodarowania przestrzennego terenu jednostki w granicach wskazanych 
planem bez wtórnego podziału zgodnie z zamiarami inwestycyjnymi właċciciela z dopuszczeniem włączenia 
pasaży pieszo jezdnych jako wewnćtrznych np. 6UC,UP+04KX+7UC,UP - mogą stanowić jedną własnoċć! 
(nawet zadaszoną!). 
14.INNE ZAPISY  
1) Zakaz stosowania ogrodzeĉ pełnych, oraz wyższych niż 0,6 m od strony terenów komunikacyjnych,  
2) Zakaz lokalizacji noċników reklamowych z wyjątkiem przewidzianych projektem budowlanym. 
15.Postanowienia wynikające z przepisów szczególnych  
§ 325 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04. 2002r. (Dz. U.02.75.690 ze zm.)-Koszty ochrony budyn-
ków mieszkalnych przed uciążliwym hałasem i wibracją związaną z eksploatacją drogi krajowej ponoszą 
dysponenci prawni terenów przeznaczonych pod zabudowć mieszkaniową. 
16. Zalecenia nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych: 
Dozwolona jest lokalizacja mieszkaĉ właċcicieli jako uzupełnienia usługowego przeznaczenia podstawowe-
go 
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6) 

KARTA TERENU DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DO OBSZARU M.P.Z.P.GMINY 
SANTOK OBRĘB WAWRÓW, powiat GORZOWSKI, województwo LUBUSKIE 

1. NUMER TERENU 3;10;11;12;13;16;22;  
2.FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ  

Symbol urbanistyczny: ZP, KS  Ustalenie zagospodarowania przestrzennego terenu:  
PARKINGI SAMOCHODÓW OSOBOWYCH w niskiej ZIELENI PAR-

KOWEJ  
planowane 

Oznaczenie na rysunku Planu : 
3ZP,KS; 10ZP,KS;11 ZP,KS; 12 
ZP,KS;13 ZP,KS; 16 ZP,KS; 22 

ZP,KS;  
3.FUNKCJE WŁĄCZONE JAKO DOPUSZCZALNE:  
Niezbćdna infrastruktura techniczna  
4. FUNKCJE NIE MIESZCZĄCE SIĘ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE : 
Zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej  
5.WARUNKI URBANISTYCZNE  
1) Zasady kształtowania zagospoda-
rowania: 

-Planuje sić zintegrowane z niską zielenią parkową parkingi samo-
chodów do 3,5t obsługujące tereny usługowe UC, UP; 

2) %pokrycia działki zagospodaro-
waniem 

zgodnie z propozycją podziału projektanta lub zespołu projektantów 
kwartału, 

3) %pokrycia działki zagospodaro-
waniem 

- 100% 

6. ZASADY OBSŁUGI TERENU INFRASTRUKTURĄ  
1) drogi - dostćpnoċć z sąsiednich dróg lokalnych odpowiednio o symbolu 

03TD-KL, 07TD-KL, 09TD-KL i 012TD-KD,03TD-KL 
2) woda - z planowanej sieci wodociągowej – poprzez istniejący i planowany 

układ sieci wodociągowej do miejskiego systemu wodociągowego 
Gorzowa na warunkach jego administratora oraz w oparciu o zasadć 
przebiegu okreċloną w rysunku planu z hydrantów publicznych, 

3) elektrycznoċć – oċwietlenie par-
kowe i sygnalizacja pionowa 

- adaptowane, modernizowane z sieci elektroenergetycznej niskiego 
i ċredniego napićcia – zapotrzebowanie mocy okreċlone indywidual-
nie na podstawie projektu zagospodarowania zieleni izolacyjnej na 
warunkach ENEA Operator, 

4) telekomunikacja - z sieci telefonicznej gminy i bezprzewodowa, 
5) wody opadowe - powierzchniowo do gruntu, docelowo do kanalizacji deszczowej 

dróg sąsiadujących, 
6) Utylizacja odpadów - po segregacji wywóz na składowisko odpadów komunalnych, 
7.WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO  
1) Teren poza rejestrem WKZ pod obserwacją archeologiczną. 
2)Ustala sić obowiązek każdorazowego powiadamiania Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
w przypadku natrafienia na ċlady archeologiczne w trakcie prowadzenia robót ziemnych wraz 
z jednoczesnym wstrzymaniem tych robót. 
8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO  
Ustala sić :  
1) nakaz stosowania zieleni rodzimej dla kształtowania terenów zieleni;  
2)maksymalna ochrona istniejącego zadrzewienia;  
3) zmianć ukształtowania terenu dopuszczalną jedynie w zakresie niezbćdnym dla poprawnej technicznie 
realizacji projektowanego zagospodarowania;  
4) zakaz prowadzenia nadziemnych sieci infrastruktury technicznej. 
9.STAWKA PROCENTOWA  
30% 
10.INNE ZAPISY  
1) Zakaz stosowania ogrodzeĉ. 
2) Konieczny projekt branżowy architektury zieleni zintegrowany z projektem drogowym na poziomie pro-
jektu budowlanego. 
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7) 

KARTA TERENU DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DO OBSZARU M.P.Z.P.GMINY 
SANTOK OBRĘB WAWRÓW, powiat GORZOWSKI, województwo LUBUSKIE 

1. NUMER TERENU 17  
2.FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ  
Symbol urbanistycz-

ny: U,UP  
Ustalenie zagospodarowania przestrzennego terenu:  

Planowane USŁUGI z dopuszczeniem USŁUG PUBLICZNYCH do 45% powierzchni 
zabudowy terenu działki Oznaczenie na rysun-

ku Planu: 17 U,UP;  
3.FUNKCJE WŁĄCZONE JAKO DOPUSZCZALNE:  
Towarzyszące usługom mieszkalnictwo ( np. mieszkania służbowe i itp).  
4.FUNKCJE NIE MIESZCZĄCE SIĘ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE :  
Zakaz lokalizacji zabudowy o charakterze przemysłowym  
5.WARUNKI URBANISTYCZNE  
1) Intensywność za-
budowy 

-max < 3,75 

2) Rodzaj zabudowy: - Zabudowa zwarta od strony ulicy 07TD-KL i ciągów pieszych 
3) wysokość zabu-
dowy: 

- maksymalne do 15 kondygnacji - < 60 m (dominanta urbanistyczna) 

4) Bryła budynków - dachy dowolne w tym o układzie tarasowym (stropodachy „odwrócone”, pokryte 
roċlinnoċcią itp.)  
- rozczłonkowanie urozmaicone z zachowaniem porządku architektonicznego pierzei 
zachodniej jako pierwszej linii frontonów. Konieczna współpraca zespołów architek-
tonicznych na etapie PB opinia GKUA  
- bez barier architektonicznych. 

5) Charakterystyka 
budynków –  

-bryły urozmaicone, rozplanowanie zgodne ze ċcisłymi liniami zabudowy (dopusz-
czalne ryzality) elewacje przy ciągach pieszych i reprezentacyjne wyposażone wi-
tryny ekspozycyjne. 

6) Detal architekto-
niczny 

- elewacje frontowe i reprezentacyjne z detalami architektonicznymi. 

7) Wystrój i wyposa-
żenie wnętrz –  

- na poziome wymogów XXI w dla nowego Santockiego centrum usługowego. Do-
puszcza sić stosowanie wind zewnćtrznych - widokowych. 

8) Powierzchnia bio-
logicznie czynna – 

Min &gt; 25% powierzchni działki 

9) Linie zabudowy – 
nowych budynków, 

- ċcisłe linie zabudowy wg rysunku planu  
 - nieprzekraczalne zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego. 

10) Zasady podziału 
terenu na działki 

zgodnie z propozycją podziału projektanta lub zespołu projektantów kwartału. 

11) %pokrycia działki 
zabudową 

- maksymalnie 75 % 

6.PARKINGI I MIEJSCA POSTOJOWE :  
Planuje sić parkingi podziemne w kondygnacji piwnicznej zabudowy kubaturowej oraz miejsca postojowe 
w wyznaczonych pasach pieszo jezdnych graniczących z terenami omawianych jednostek. 
7.ZASADY OBSŁUGI TERENU INFRASTRUKTURĄ  
1) drogi - dostćpnoċć z istniejącej drogi lokalnej 3TD-KL i planowanych dróg: zbiorczej 

02TD-KZ , lokalnych o symbolu 07, 08 TD-KL oraz dojazdowych 010, 011 TD-KD; 
2) woda - z istniejącej do planowanej sieci wodociągowej – poprzez planowany układ sieci 

wodociągowej z ogólno wiejskiego i miejskiego systemu wodociągowego na wa-
runkach jego administratora oraz w oparciu o zasadć przebiegu okreċloną 
w rysunku planu. 

3) elektrycznoċć - z istniejącej i planowanej sieci elektroenergetycznej niskiego i ċredniego napićcia 
– zapotrzebowanie mocy okreċlone indywidualnie na warunkach ENEA Operator. 

4) telekomunikacja - z sieci telefonicznej miasta i gminy i bezprzewodowa. 
5) gaz - z planowanej sieci gazowej na warunkach jej administratora oraz w oparciu 

o zasadć przebiegu okreċloną w rysunku planu. 
6) ogrzewanie - z EC – Gorzów lub lokalnych kotłowni zalecane elektryczne lub gazowe wg potrzeb 

inwestycyjnych. 
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7) ċcieki sanitarne a) Czasowe przejċciowe (możliwe jedynie w wypadku realizacji budynków max dwu 

kondygnacyjnych!) - do szczelnych zbiorników bezodpływowych do czasu realizacji 
kanalizacji sanitarnej;  
b) Docelowe – przez układ planowanych sieci kanalizacyjnych, grawitacyjnych do 
planowanych przepompowni ċcieków do kanalizacji sanitarnej Miasta Gorzowa 
Wlkp. po zrealizowaniu i uruchomieniu tego systemu – wg zasad przebiegu sieci 
okreċlonych w rysunku planu w oparciu o przepompownić NOp. 

8) wody opadowe - powierzchniowe do gruntu w okresie przejċciowym docelowe do kanalizacji bu-
rzowej dróg i ciągów pieszych; 

9) Utylizacja odpa-
dów 

- po segregacji wywóz na składowisko odpadów komunalnych; 

8.WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO  
1) Teren poza rejestrem WKZ pod obserwacją archeologiczną.  
2) Ustala sić obowiązek każdorazowego powiadamiania Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
w przypadku natrafienia na ċlady archeologiczne w trakcie prowadzenia robót ziemnych wraz 
z jednoczesnym wstrzymaniem tych robót. 
9.WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO  
Ustala sić wymogi: 
1) zmianć ukształtowania terenu dopuszczalną jedynie w zakresie niezbćdnym dla poprawnej technicznie 
realizacji projektowanego zagospodarowania;  
2)zakaz prowadzenia nadziemnych sieci infrastruktury technicznej;  
3) Wprowadzenia zieleni towarzyszącej obiektom budowlanym zgodnie ze sztuką architektury krajobrazu 
z udziałem gatunków zimozielonych w min. 30%. 
10.STAWKA PROCENTOWA  
30% 
11.SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO  
Utrzymanie dotychczasowego sposobu wykorzystania terenu do czasu realizacji niniejszego miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego. 
12. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ  
Teren winien stanowić strefć promowanej i zorganizowanej działalnoċci inwestycyjnej. Stanowi naturalne 
tereny rozwojowe wschodniej przemysłowej dzielnicy Gorzowa Wielkopolskiego na terenie gminy Santok 
o optymalnych warunkach planowania infrastruktury technicznej i komunikacji. 
13. UDOGODNIENIA DLA INWESTORÓW  
Ustala sić możliwoċć realizacji zagospodarowania przestrzennego terenu jednostki w granicach wskazanych 
planem bez wtórnego podziału zgodnie z zamiarami inwestycyjnymi właċciciela z dopuszczeniem włączenia 
pasaży pieszo jezdnych jako wewnćtrznych np. 19UC,UP+04KX+20UC,UP - mogą stanowić jedną własnoċć! 
14. INNE ZAPISY  
1) Zakaz stosowania ogrodzeĉ pełnych, oraz wyższych niż 0,6 m od strony terenów komunikacyjnych.  
2) Zakaz lokalizacji noċników reklamowych z wyjątkiem przewidzianych projektem budowlanymi.  
3) Postanowienia wynikające z przepisów szczególnych: 
§ 325 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04. 2002r. (Dz. U.02.75.690 ze zm.) - Koszty ochrony bu-
dynków mieszkalnych przed uciążliwym hałasem i wibracją związaną z eksploatacją drogi krajowej ponoszą 
dysponenci prawni zabudowy mieszkaniowej.  
4) Zalecenia nie bćdące podstawą wydawania decyzji administracyjnych. Dozwolona jest lokalizacja miesz-
kaĉ właċcicieli jako uzupełnienia usługowego przeznaczenia podstawowego. 
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8) 

KARTA TERENU DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DO OBSZARU M.P.Z.P.GMINY 
SANTOK OBRĘB WAWRÓW, powiat GORZOWSKI, województwo LUBUSKIE 

1. NUMER TERENU18;  
2.FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ  
Symbol urbanistycz-

ny: U  
Ustalenie zagospodarowania przestrzennego terenu:  

Planowane USŁUGI 
Oznaczenie na ry-
sunku Planu: 18 U  

3. FUNKCJE WŁĄCZONE JAKO DOPUSZCZALNE:  
Towarzyszące usługom mieszkalnictwo ( np. mieszkania służbowe i itp).  
4.WARUNKI URBANISTYCZNE  
1) Intensywność za-
budowy 

- max < 2 

2) Rodzaj zabudowy: - nie ogranicza sić - według potrzeb inwestora 
3) wysokość zabu-
dowy: 

- maksymalne do 3 kondygnacji - < 15 m 

4) Bryła budynków - dachy dowolne w tym o układzie tarasowym (stropodachy „odwrócone”, pokryte 
roċlinnoċcią itp.) - rozczłonkowanie urozmaicone z zachowaniem porządku architek-
tonicznego pierzei zachodniej, 
 - bez barier architektonicznych, 

5) Charakterystyka 
budynków –  

- bryły urozmaicone, rozplanowanie zgodne z nieprzekraczalnymi liniami zabudo-
wy(dopuszczalne ryzality),  

6) Detal architekto-
niczny 

- elewacje frontowe i reprezentacyjne z detalami architektonicznymi, 

7) Wystrój i wyposa-
żenie wnętrz –  

- na poziome wymogów XXI w dla nowego Santockiego centrum usługowego do-
puszcza sić stosowanie wind zewnćtrznych - widokowych, 

8) Powierzchnia bio-
logicznie czynna – 

Min > 25% powierzchni działki 

9) Linie zabudowy – 
nowych budynków 

- nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 

10) Zasady podziału 
terenu na działki 

podział w granicach kwartału lub jednostki wg potrzeb inwestora, 

11) %pokrycia działki 
zabudową 

- maksymalnie 75% 

5.PARKINGI I MIEJSCA POSTOJOWE:  
Planuje sić parkingi podziemne w kondygnacji piwnicznej zabudowy kubaturowej oraz miejsca postojowe 
w wyznaczonych pasach pieszo jezdnych graniczących z terenami omawianych jednostek.  
6. ZASADY OBSŁUGI TERENU INFRASTRUKTURĄ  
1) drogi - dostćpnoċć z planowanej drogi zbiorczej i dojazdowej 02TD-KZ i 010 TD-KD; 
2) woda - z istniejącej do planowanej sieci wodociągowej – poprzez planowany układ sieci 

wodociągowej z ogólno wiejskiego i miejskiego systemu wodociągowego na wa-
runkach jego administratora oraz w oparciu o zasadć przebiegu okreċloną 
w rysunku planu, 

3) elektrycznoċć - z istniejącej i planowanej sieci elektroenergetycznej niskiego i ċredniego napićcia – 
zapotrzebowanie mocy okreċlone indywidualnie na warunkach ENEA Operator, 

4) telekomunikacja - z sieci telefonicznej miasta i gminy i bezprzewodowa, 
5) gaz - z planowanej sieci gazowej na warunkach jej administratora oraz w oparciu 

o zasadć przebiegu okreċloną w rysunku planu, 
6) ogrzewanie - z EC – Gorzów lub lokalnych kotłowni zalecane elektryczne lub gazowe wg potrzeb 

inwestycyjnych, 
7) ċcieki sanitarne a.) Czasowe przejċciowe (możliwe jedynie w wypadku realizacji budynków max dwu 

kondygnacyjnych!) - do szczelnych zbiorników bezodpływowych do czasu realizacji 
kanalizacji sanitarnej. 
b.) Docelowe – przez układ planowanych sieci kanalizacyjnych, grawitacyjnych do 
planowanych przepompowni ċcieków do kanalizacji sanitarnej Miasta Gorzowa Wl-
kp. po zrealizowaniu i uruchomieniu tego systemu – wg zasad przebiegu sieci okre-
ċlonych w rysunku planu w oparciu o przepompownić NOp. 

8) wody opadowe - powierzchniowe do gruntu w okresie przejċciowym docelowe do kanalizacji bu-
rzowej dróg i ciągów pieszych. 
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9) Utylizacja odpa-
dów 

- po segregacji wywóz na składowisko odpadów komunalnych. 

7.WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO  
1) Teren poza rejestrem WKZ pod obserwacją archeologiczną.  
2) Ustala sić obowiązek każdorazowego powiadamiania Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w przy-
padku natrafienia na ċlady archeologiczne w trakcie prowadzenia robót ziemnych wraz z jednoczesnym 
wstrzymaniem tych robót. 
8.WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO  
Ustala sić wymogi:  
1) zmianć ukształtowania terenu dopuszczalną jedynie w zakresie niezbćdnym dla poprawnej technicznie 
realizacji projektowanego zagospodarowania;  
2) zakaz prowadzenia nadziemnych sieci infrastruktury technicznej;  
3) Wprowadzenia zieleni towarzyszącej obiektom budowlanym zgodnie ze sztuką architektury krajobrazu  
z udziałem gatunków zimozielonych w min. 30%. 
9.STAWKA PROCENTOWA  
30% 
10.SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO  
Utrzymanie dotychczasowego sposobu wykorzystania terenu do czasu realizacji niniejszego miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego. 
11.STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ  
Teren winien stanowić strefć promowanej i zorganizowanej działalnoċci inwestycyjnej. Stanowi naturalne 
tereny rozwojowe zachodniej przemysłowej dzielnicy Gorzowa Wielkopolskiego na terenie gminy Santok 
o optymalnych warunkach planowania infrastruktury technicznej i komunikacji. 
12.INNE ZAPISY  
1) Zakaz stosowania ogrodzeĉ pełnych oraz wyższych niż 1,5m od strony terenów komunikacyjnych;  
2) Zakaz lokalizacji noċników reklamowych z wyjątkiem przewidzianych projektem budowlanym; 
3) Zalecenia nie bćdące podstawą wydawania decyzji administracyjnych: Dozwolona jest lokalizacja miesz-
kaĉ właċcicieli jako uzupełnienia usługowego przeznaczenia podstawowego. 
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9) 

KARTA TERENU DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DO OBSZARU M.P.Z.P.GMINY 
SANTOK OBRĘB WAWRÓW, powiat GORZOWSKI, województwo LUBUSKIE 

1. NUMER TERENU 19; 20; 23;  
2.FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ  

Symbol urbanistyczny: 
UC,UP  

Ustalenie zagospodarowania przestrzennego terenu:  
Planowane USŁUGI KOMERCYJNE z dopuszczeniem USŁUG PUBLICZNYCH do 

45% powierzchni zabudowy terenu działki Oznaczenie na rysunku 
Planu: 19 UC,UP;20 
UC,UP; 23 UC,UP;  

3. FUNKCJE WŁĄCZONE JAKO DOPUSZCZALNE:  
Towarzyszące usługom mieszkalnictwo ( np. mieszkania służbowe i itp).  
4.FUNKCJE NIE MIESZCZĄCE SIĘ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE :  
Zakaz lokalizacji zabudowy o charakterze przemysłowym.  
5.WARUNKI URBANISTYCZNE  
1) Intensywność zabu-
dowy: 

-max < 3,75 

2) Rodzaj zabudowy - Zabudowa zwarta od strony ulicy 07TD-KL i ciągów pieszych. 
3) Wysokość zabudowy - maksymalne do 15 kondygnacji - < 60 m (dominanta urbanistyczna). 
4) Bryła budynków a) dachy dowolne w tym o układzie tarasowym (stropodachy „odwrócone”, 

pokryte roċlinnoċcią itp.);  
b) rozczłonkowanie urozmaicone z zachowaniem porządku architektonicznego 
pierzei zachodniej jako pierwszej linii frontonów. Konieczna współpraca zespo-
łów architektonicznych na etapie PB wskazany konkurs architektoniczny lub 
dobór koncepcji przez GKUA; c) bez barier architektonicznych. 

5) Charakterystyka bu-
dynków 

- bryły urozmaicone, rozplanowanie zgodne ze ċcisłymi liniami zabudowy (do-
puszczalne ryzality), elewacje przy ciągach pieszych i reprezentacyjne wyposa-
żone witryny ekspozycyjne. 

6) Detal architektoniczny - elewacje frontowe i reprezentacyjne z detalami architektonicznymi. 
7) Wystrój i wyposażenie 
wnętrz 

- na poziome wymogów XXI w dla nowego Santockiego centrum usługowego. 
Dopuszcza sić stosowanie wind zewnćtrznych - widokowych. 

8) Powierzchnia biolo-
gicznie czynna 

Min > 25% powierzchni działki 

9) Linie zabudowy – no-
wych budynków, 

a) ċcisłe linie zabudowy wg rysunku planu;  
b) nieprzekraczalne zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego. 

10) Zasady podziału tere-
nu na działki 

zgodnie z propozycją podziału projektanta lub zespołu projektantów kwartału. 

11) %pokrycia działki 
zabudową 

- maksymalnie 75 % 

6.ZASADY OBSŁUGI TERENU INFRASTRUKTURĄ  
1) drogi - dostćpnoċć z istniejącej drogi lokalnej 3TD-KL i planowanych dróg: zbiorczej 

02TD-KZ , lokalnych o symbolu 07, 08 TD-KL oraz dojazdowych 010, 011 TD-KD; 
2) parkingi i miejsca po-
stojowe 

Planuje sić parkingi podziemne w kondygnacji piwnicznej zabudowy kubaturo-
wej oraz miejsca postojowe w wyznaczonych pasach pieszo jezdnych graniczą-
cych z terenami omawianych jednostek. 

3) woda - z istniejącej do planowanej sieci wodociągowej – poprzez planowany układ 
sieci wodociągowej z ogólno wiejskiego i miejskiego systemu wodociągowego 
na warunkach jego administratora oraz w oparciu o zasadć przebiegu okreċloną 
w rysunku planu. 

4) elektrycznoċć - z istniejącej i planowanej sieci elektroenergetycznej niskiego i ċredniego na-
pićcia (w razie potrzeby dopuszczone stacje transformatorowe typu kioskowe-
go) – zapotrzebowanie mocy okreċlone indywidualnie na warunkach ENEA 
Operator. 

5) telekomunikacja - z sieci telefonicznej miasta i gminy i bezprzewodowa. 
6) gaz - z planowanej sieci gazowej na warunkach jej administratora oraz w oparciu 

o zasadć przebiegu okreċloną w rysunku planu. 
7) ogrzewanie - z EC – Gorzów lub lokalnych kotłowni zalecane elektryczne lub gazowe wg 

potrzeb inwestycyjnych. 
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8) ċcieki sanitarne a.) Czasowe przejċciowe (możliwe jedynie w wypadku realizacji budynków max 

dwu kondygnacyjnych!) - do szczelnych zbiorników bezodpływowych do czasu 
realizacji kanalizacji sanitarnej.  
b.) Docelowe – przez układ planowanych sieci kanalizacyjnych, grawitacyjnych 
do planowanych przepompowni ċcieków do kanalizacji sanitarnej Miasta Go-
rzowa Wlkp. po zrealizowaniu i uruchomieniu tego systemu – wg zasad prze-
biegu sieci okreċlonych w rysunku planu w oparciu o przepompownić NOp. 

9) wody opadowe - powierzchniowe do gruntu w okresie przejċciowym docelowe do kanalizacji 
burzowej dróg i ciągów pieszych. 

10) Utylizacja odpadów - po segregacji wywóz na składowisko odpadów komunalnych. 
7.WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO  
1) Teren poza rejestrem WKZ pod obserwacją archeologiczną.  
2) Ustala sić obowiązek każdorazowego powiadamiania Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w przy-
padku natrafienia na ċlady archeologiczne w trakcie prowadzenia robót ziemnych wraz z jednoczesnym 
wstrzymaniem tych robót. 
8.WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO  
Ustala sić wymogi:  
1) zmianć ukształtowania terenu dopuszczalną jedynie w zakresie niezbćdnym dla poprawnej technicznie 
realizacji projektowanego zagospodarowania;  
2) zakaz prowadzenia nadziemnych sieci infrastruktury technicznej;  
3) Wprowadzenia zieleni towarzyszącej obiektom budowlanym zgodnie ze sztuką architektury krajobrazu 
z udziałem gatunków zimozielonych w min. 30%. 
9.STAWKA PROCENTOWA  
30% 
10.SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO  
Utrzymanie dotychczasowego sposobu wykorzystania terenu do czasu realizacji niniejszego miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego. 
11.STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ  
Teren winien stanowić strefć promowanej i zorganizowanej działalnoċci inwestycyjnej. Stanowi naturalne 
tereny rozwojowe wschodniej przemysłowej dzielnicy Gorzowa Wielkopolskiego na terenie gminy Santok 
o optymalnych warunkach planowania infrastruktury technicznej i komunikacji. 
12.UDOGODNIENIA DLA INWESTORÓW  
Ustala sić możliwoċć realizacji zagospodarowania przestrzennego terenu jednostki w granicach wskazanych 
planem bez wtórnego podziału zgodnie z zamiarami inwestycyjnymi właċciciela z dopuszczeniem włączenia 
pasaży pieszo jezdnych jako wewnćtrznych np. 19UC,UP+04KX+20UC,UP - mogą stanowić jedną własnoċć! 
13.INNE ZAPISY  
1) Zakaz stosowania ogrodzeĉ pełnych, oraz wyższych niż 0,6 m od strony terenów komunikacyjnych;  
2) Zakaz lokalizacji noċników reklamowych z wyjątkiem przewidzianych projektem budowlanym;  
3) Postanowienia wynikające z przepisów szczególnych 
§ 325 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04. 2002r. (Dz.U.02.75.690 ze zm.) - Koszty ochrony budyn-
ków mieszkalnych przed uciążliwym hałasem i wibracją związaną z eksploatacją drogi krajowej ponoszą 
dysponenci prawni terenów przeznaczonych pod zabudowć mieszkaniową;  
4) Zalecenia nie bćdące podstawą wydawania decyzji administracyjnych: Dozwolona jest lokalizacja miesz-
kaĉ właċcicieli jako uzupełnienia usługowego przeznaczenia podstawowego. 
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10) 

KARTA TERENU DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DO OBSZARU M.P.Z.P.GMINY 
SANTOK OBRĘB WAWRÓW, powiat GORZOWSKI, województwo LUBUSKIE 

1. NUMER TERENU 24  
2. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ  

Symbol urbanistyczny: 
CO,ZI  

Ustalenie zagospodarowania przestrzennego terenu:  
istniejący korytarz infrastruktury – istniejący ciepłociąg 

Oznaczenie na rysunku 
Planu: 24 CO,ZI 

3. FUNKCJE WŁĄCZONE JAKO DOPUSZCZALNE:  
Niezbćdna infrastruktura techniczna  
4. FUNKCJENIE MIESZCZĄCE SIĘ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE : .  
Zakaz lokalizacji zabudowy poza infrastrukturą techniczną.  
5. WARUNKI URBANISTYCZNE  
1) Zasady kształtowania 
zagospodarowania: 

- zgodnie z wymogami technologicznymi infrastruktury technicznej, 

2) %pokrycia działki zago-
spodarowaniem 

- nie ustala sić, 

6. ZASADY OBSŁUGI TERENU INFRASTRUKTURĄ  
1) drogi - dostćpnoċć z drogi zbiorczej o symbolu 01TD-KZ i dojazdowej o symbolu 

07TD-KL, 
2) woda ewentualne przy-
łącza 

- z planowanej sieci wodociągowej – poprzez istniejący i planowany układ sieci 
wodociągowej do ogólnowiejskiego systemu wodociągowego na warunkach 
jego administratora oraz w oparciu o zasadć przebiegu okreċloną w rysunku 
planu z hydrantów publicznych. 

3) elektrycznoċć - adaptowane, modernizowane z sieci elektroenergetycznej niskiego 
i ċredniego napićcia – zapotrzebowanie mocy okreċlone indywidualnie na pod-
stawie projektu zagospodarowania zieleni izolacyjnej na warunkach ENEA Ope-
rator. 

4) telekomunikacja - z sieci telefonicznej gminy i bezprzewodowa. 
5) wody opadowe - powierzchniowo do gruntu. 
6) utylizacja odpadów - po segregacji wywóz na składowisko odpadów komunalnych. 
7. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO  
1.Teren poza rejestrem WKZ pod obserwacją archeologiczną.  
2.Ustala sić obowiązek każdorazowego powiadamiania Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w przy-
padku natrafienia na ċlady archeologiczne w trakcie prowadzenia robót ziemnych wraz z jednoczesnym 
wstrzymaniem tych robót. 
8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO  
Nie ustala sić. 
9. STAWKA PROCENTOWA  
30% 
10.INNE ZAPISY  
Zakaz stosowania ogrodzeĉ pełnych, oraz wyższych niż 1,5m od strony terenów komunikacyjnych. 
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11) 

KARTA TERENU DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DO OBSZARU M.P.Z.P.GMINY 
SANTOK OBRĘB WAWRÓW, powiat GORZOWSKI, województwo LUBUSKIE 

1. NUMER TERENU 14; 15; 25; 26; 47; 
2. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ 

Symbol urbanistyczny: 
MU 

Ustalenie zagospodarowania przestrzennego terenu: 
MIESZKALNICTWO Z USŁUGAMI 

Planowane Oznaczenie na rysunku 
Planu : 14 MU; 15MU; 
25MU; 26MU; 47MU 

3. FUNKCJE NIE MIESZCZĄCE SIĘ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE : 
Zakaz lokalizacji zabudowy o charakterze przemysłowym uciążliwym dla funkcji podstawowej. 
4. WARUNKI URBANISTYCZNE 
1) Intensywnoċć zabu-
dowy 

- max < 1,5 

2) Rodzaj zabudowy: - zabudowa wolnostojąca, szeregowa, bliźniacza 
3) Wysokoċć zabudowy: - maksymalne do 2kondygnacji z poddaszem użytkowym - ca < 15 m 
4) Poziom posadowienia 
parterów + 0 

a) budynki mieszkalne > 1,5m p.p.t.  
b)budynki usługowe i gospodarcze 0,3m p.p.t 

5) Bryła budynków : a) dachy wielospadowe, strome, kryte dachówką ceramiczną lub materiałami 
dachówko podobnymi o kącie nachylenia zgodnym z wymogami technologicz-
nymi materiału pokrycia.  
b) rozczłonkowanie urozmaicone.  
c) bez barier architektonicznych. 

6) Charakterystyka bu-
dynków: 

- bryły urozmaicone, rozplanowanie zgodne ze ċcisłymi liniami zabudowy wg 
koncepcji inwestora uzgodnionej przez Gminną Komisjć Urbanistyczno - Archi-
tektoniczną dla kwartału (dopuszczalne ryzality i elewacje wyposażone witryny 
ekspozycyjne) 

7) Detal architektoniczny : - elewacje frontowe i reprezentacyjne z detalami architektonicznymi 
8) Wystrój i wyposażenie 
wnćtrz : 

- na poziome wymogów inwestora 

9) Powierzchnia biolo-
gicznie czynna: 

Min > 50% powierzchni działki 

10) Linie zabudowy – 
nowych budynków: 

a) nieprzekraczalne zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, gdzie ustalone 
wg rysunku Planu;  
b) ċcisłe - wg koncepcji urbanistycznej inwestora uzgodnionej przez Gminną 
Komisjć Urbanistyczno Architektoniczna dla kwartału. 

11) Zasady podziału tere-
nu na działki: 

- Podział w granicach kwartału lub jednostki wg potrzeb inwestora. 

12) %pokrycia działki 
zabudową: 

- maksymalnie 50 % 

5. ZASADY OBSŁUGI TERENU INFRASTRUKTURĄ 
1) drogi a) dostćpnoċć z istniejącej i planowanych dróg: dojazdowych o symbolach 010, 

012TD-KD oraz lokalnej 03, 09TD-KL  
b) dostćpnoċć do terenu 47MU z istniejącej drogi lokalnej lub wojewódzkiej 
poza granicami opracowania. 

2) parkingi i miejsca po-
stojowe 

Planuje sić parkingi na terenach działek budowlanych dla właċcicieli i klientów 
dopuszcza sić garaże w kondygnacji piwnicznej oraz miejsca postojowe przy 
drogach wewnćtrznych. 

3) woda - z istniejącej do planowanej sieci wodociągowej – poprzez planowany układ 
sieci wodociągowej z ogólno wiejskiego i miejskiego systemu wodociągowego 
na warunkach jego administratora oraz w oparciu o zasadć przebiegu okreċloną 
w rysunku planu. 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Lubuskiego Nr 26 – 2610 –                                                    Poz. 521 
 
4) elektrycznoċć - z istniejącej i planowanej sieci elektroenergetycznej niskiego i ċredniego na-

pićcia – zapotrzebowanie mocy okreċlone indywidualnie na warunkach ENEA 
Operator w zależnoċci od wielkoċci mocy zapotrzebowania. Dopuszcza sić moż-
liwoċć budowy stacji transformatorowych 15/0,4kV typu kioskowego oznaczonej 
symbolem urbanistycznym EE w zależnoċci od wielkoċci mocy zapotrzebowania 
na działce budowlanej transformatora o wymiarach 5x6 (30m2) – wydzielonej 
wtórnie w planie realizacyjnym zagospodarowania terenu inwestycji zgodnie 
z jej wymogami technologicznymi zagospodarowania przestrzennego. 

5) telekomunikacja - z sieci telefonicznej gminy i bezprzewodowa. 
6) gaz - z planowanej sieci gazowej na warunkach jej administratora oraz w oparciu 

o zasadć przebiegu okreċloną w rysunku planu. 
7) ogrzewanie - z EC – Gorzów lub lokalnych kotłowni zalecane elektryczne lub gazowe wg 

potrzeb inwestora. 
8) ċcieki sanitarne a.) Czasowe, przejċciowe do szczelnych zbiorników bezodpływowych do czasu 

realizacji kanalizacji sanitarnej;  
b.) Docelowe – przez układ planowanych sieci kanalizacyjnych, grawitacyjnych 
do planowanych przepompowni ċcieków do kanalizacji sanitarnej Miasta Go-
rzowa Wlkp. po zrealizowaniu i uruchomieniu tego systemu – wg zasad prze-
biegu sieci okreċlonych w rysunku planu w oparciu o przepompownić NOp. 

9) wody opadowe - powierzchniowe do gruntu w okresie przejċciowym docelowe do kanalizacji 
burzowej dróg i ciągów pieszych. 

10) utylizacja odpadów - po segregacji wywóz na składowisko odpadów komunalnych 
6. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO 
1) Teren poza rejestrem WKZ pod obserwacją archeologiczną  
2) Ustala sić obowiązek każdorazowego powiadamiania Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w przy-
padku natrafienia na ċlady archeologiczne w trakcie prowadzenia robót ziemnych wraz z jednoczesnym 
wstrzymaniem tych robót 
7. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO 
Ustala sić wymogi:  
1) zmianć ukształtowania terenu dopuszczalną jedynie w zakresie niezbćdnym dla poprawnej technicznie 
realizacji projektowanego zagospodarowania;  
2) zakaz prowadzenia nadziemnych sieci infrastruktury technicznej  
3) Wprowadzenia zieleni towarzyszącej obiektom budowlanym zgodnie ze sztuką architektury krajobrazu  
z udziałem gatunków zimozielonych w min. 30%.  
4) Ograniczenie uciążliwoċci prowadzonej działalnoċci usługowej do granic własnej działki budowlanej 
8. STAWKA PROCENTOWA 
30% 
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO 
Utrzymanie dotychczasowego sposobu wykorzystania terenu do czasu realizacji niniejszego miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego. 
10. UDOGODNIENIA DLA INWESTORÓW 
Ustala sić możliwoċć realizacji zagospodarowania przestrzennego terenu jednostki w granicach wskazanych 
planem bez wtórnego podziału zgodnie z zamiarami inwestycyjnymi właċciciela- możliwoċć posiadania kil-
ku „modułów” przez jednego właċciciela. 
11. INNE ZAPISY 
1) Zakaz stosowania ogrodzeĉ pełnych, oraz wyższych niż 1,5 m od strony terenów komunikacyjnych  
2) Zakaz lokalizacji noċników reklamowych z wyjątkiem przewidzianych projektem budowlanym.  
3) Postanowienia wynikające z przepisów szczególnych 
 § 325 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04. 2002 (Dz.U.02.75.690 ze zm.) - Koszty ochrony budyn-
ków mieszkalnych przed uciążliwym hałasem i wibracją związaną z eksploatacją drogi krajowej ponoszą 
dysponenci prawni terenów przeznaczonych pod zabudowć mieszkaniową.  
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12) 

KARTA TERENU DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DO OBSZARU M.P.Z.P.GMINY 
SANTOK OBRĘB WAWRÓW, powiat GORZOWSKI, województwo LUBUSKIE 

1. NUMER TERENU28  
2.FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ  
Symbol urbanistyczny: 

NOp  
Ustalenie zagospodarowania przestrzennego terenu:  

PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW SANITARNYCH  
planowana Oznaczenie na rysunku 

Planu: 28NOp 
3.FUNKCJE WŁĄCZONE JAKO DOPUSZCZALNE:  
Niezbćdna infrastruktura techniczna  
4.FUNKCJE NIE MIESZCZĄCE SIĘ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE : .  
Zakaz lokalizacji zabudowy  
5.WARUNKI URBANISTYCZNE  
1) Intensywnoċć zabu-
dowy 

- wg wymogów technologicznych przepompowni 

2) Zasady podziału te-
renu na działki budow-
lane 

- zakaz podziału terenu! 

3) %pokrycia działki 
zabudową 

- maksymalnie 40% 

6.ZASADY OBSŁUGI TERENU INFRASTRUKTURĄ  
1) drogi - dostćpnoċć z drogi dojazdowej o symbolu 010TD-KD. 
2) woda - z planowanej sieci wodociągowej – poprzez istniejący i planowany układ sieci 

wodociągowej do ogólno wiejskiego systemu wodociągowego na warunkach 
jego administratora oraz w oparciu o zasadć przebiegu okreċloną w rysunku pla-
nu 

3) elektrycznoċć - adaptowane , modernizowane z sieci elektroenergetycznej niskiego i ċredniego 
napićcia – zapotrzebowanie mocy okreċlone indywidualnie warunkach ENEA 
OPERATOR. 

4) telekomunikacja - z sieci telefonicznej gminy i bezprzewodowa 
5) ogrzewanie - z lokalne zalecane elektryczne lub gazowe. 
6) ċcieki sanitarne Przepompownia odbiera ċcieki sanitarnej instalacji grawitacyjnej w ulicy 03TD-KL 

w docelowym – planowanym układzie sieci kanalizacyjnych, tłoczy planowaną 
siecią do kanalizacji sanitarnej Miasta Gorzowa Wlkp.– wg zasad przebiegu sieci 
okreċlonych w rysunku planu. 

7) wody opadowe - powierzchniowe do gruntu. 
8) Utylizacja odpadów - po segregacji wywóz na składowisko komunalne. 
7.WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO  
1) Teren poza rejestrem WKZ pod obserwacją archeologiczną.  
2) Ustala sić obowiązek każdorazowego powiadamiania Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w przy-
padku natrafienia na ċlady archeologiczne w trakcie prowadzenia robót ziemnych wraz z jednoczesnym 
wstrzymaniem tych robót. 
8.WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO  
Ustala sić : 1) nakaz stosowania zieleni rodzimej dla kształtowania terenów zieleni;  
2)maksymalna ochrona istniejącego zadrzewienia;  
3) zmianć ukształtowania terenu dopuszczalną jedynie w zakresie niezbćdnym dla poprawnej technicznie 
realizacji projektowanego zagospodarowania;  
4) zakaz prowadzenia nadziemnych sieci infrastruktury technicznej na terenach innych niż tereny produkcji 
rolnej, oznaczone symbolem R;  
5) obsługć komunikacyjną jako strefć ruchu uspokojonego;  
6) wprowadzenia zieleni izolacyjnej zwartej o szerokoċci min.1,0m i zalecanej wysokoċci 2,0m towarzyszącej 
obiektom budowlanym zgodnie ze sztuką architektury krajobrazu z gatunków zimozielonych. 
9. STAWKA PROCENTOWA  
30% . 
10. INNE ZAPISY  
Zakaz stosowania ogrodzeĉ pełnych, oraz wyższych niż 1,2 m od strony terenów komunikacyjnych . 
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13) 

KARTA TERENU DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DO OBSZARU M.P.Z.P.GMINY 
SANTOK OBRĘB WAWRÓW, powiat GORZOWSKI, województwo LUBUSKIE 

1. NUMER TERENU 29  
2.FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ  
Symbol urbanistyczny: EE Ustalenie zagospodarowania przestrzennego terenu:  

TRAFOSTACJA istniejąca S-1569 Oznaczenie na rysunku 
Planu: 29EE 

3. WARUNKI URBANISTYCZNE  
1) Intensywnoċć zabudo-
wy 

- wg wymogów technicznych trafostacji, 

2) Zasady kształtowania 
zabudowy: 
4.ZASADY OBSŁUGI TERENU INFRASTRUKTURĄ  
1) drogi - dostćpnoċć z drogi lokalnej o symbolu 03TD-KD, 
2) elektrycznoċć - adaptowane, modernizowane z kablowej sieci elektroenergetycznej ċredniego 

napićcia 15KW zapotrzebowanie mocy okreċlone orientacyjnie 1200 KW, 
3) telekomunikacja - z sieci telefonicznej gminy i bezprzewodowa, 
4) ogrzewanie - elektryczne, 
5) wody opadowe - powierzchniowo do gruntu 
6) Utylizacja odpadów - po segregacji wywóz na składowisko gminne 
5. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO  
1) Teren poza rejestrem WKZ pod obserwacją archeologiczną;  
2) Ustala sić obowiązek każdorazowego powiadamiania Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w przy-
padku natrafienia na ċlady archeologiczne w trakcie prowadzenia robót ziemnych wraz z jednoczesnym 
wstrzymaniem tych robót. 
6.WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO  
Ustala sić :  
1)nakaz stosowania zieleni rodzimej dla kształtowania terenów zieleni;  
2)maksymalna ochrona istniejącego zadrzewienia;  
3) zmianć ukształtowania terenu dopuszczalną jedynie w zakresie niezbćdnym dla poprawnej technicznie 
realizacji projektowanego zagospodarowania;  
4) zakaz prowadzenia nadziemnych sieci infrastruktury technicznej na terenach innych niż tereny produkcji 
rolnej, oznaczone symbolem R; 
7.STAWKA PROCENTOWA  
30% 
8.INNE ZAPISY  
Zakaz stosowania ogrodzeĉ pełnych, oraz wyższych niż 1,2 m od strony terenów komunikacyjnych . 
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14) 

KARTA TERENU DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DO OBSZARU M.P.Z.P.GMINY 
SANTOK OBRĘB WAWRÓW, powiat GORZOWSKI, województwo LUBUSKIE 

1. NUMER TERENU 30;  
2. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ  
Symbol urbanistyczny: ZI Ustalenie zagospodarowania przestrzennego terenu:  

ZIELEŃ IZOLACYJNA od trasy 012 TD-KD  
Planowana 

Oznaczenie na rysunku 
Planu: 30 ZI; 
3.FUNKCJE WŁĄCZONE JAKO DOPUSZCZALNE:  
Niezbćdna infrastruktura techniczna  
4.FUNKCJE NIE MIESZCZĄCE SIĘ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE :  
Zakaz lokalizacji zabudowy poza podziemną infrastrukturą techniczną.  
5.WARUNKI URBANISTYCZNE  
1. Zasady kształtowania 
zagospodarowania: 

- Przeznaczenie terenów jako zieleni ċrednio wysokiej izolującej santockie cen-
trum usługowe od strony wschodniej. 

2. %pokrycia działki zago-
spodarowaniem 

- 100% 

3. Możliwoċć wtórnego 
podziału działek 

Nie planuje sić. Dopuszcza sić jednak włączenie własnoċciowe tych terenów do 
sąsiednich, przyległych działek usługowych jako ich tereny zieleni parkowej. 

6. ZASADY OBSŁUGI TERENUINFRASTRUKTURĄ  
1) komunikacja niezbćdna 
do obsługi terenu 

- dostćpnoċć z drogi lokalnej o symbolu 03TD-KL. 

2) woda - zraszacze par-
kowe, hydranty 

- z planowanej sieci wodociągowej – poprzez istniejący i planowany układ sieci 
wodociągowej z ogólnowiejskiego i miejskiego systemu wodociągowego na 
warunkach jego administratora oraz w oparciu o zasadć przebiegu okreċloną 
w rysunku planu z hydrantów publicznych. 

3) elektrycznoċć - oċwie-
tlenie parkowe 

- planowane, z sieci elektroenergetycznej niskiego i ċredniego napićcia – zapo-
trzebowanie mocy okreċlone indywidualnie na podstawie projektu zagospoda-
rowania zieleni izolacyjnej na warunkach ENEA Operator. 

4) wody opadowe - powierzchniowo do gruntu. 
5) utylizacja odpadów - 
kosze 

- po segregacji wywóz na składowisko komunalne. 

7.WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO  
1) Teren poza rejestrem WKZ pod obserwacją archeologiczną;  
2) Ustala sić obowiązek każdorazowego powiadamiania Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w przy-
padku natrafienia na ċlady archeologiczne w trakcie prowadzenia robót ziemnych wraz z jednoczesnym 
wstrzymaniem tych robót; 
8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO  
Ustala sić :  
-Możliwe wykorzystanie istniejącej zieleni samosiewnej.  
- Zaleca sić stosowanie zamiast ogrodzeĉ zimozielonych żywopłotów strzyżonych i naturalnych wg projektu 
architektury zieleni. 
9.STAWKA PROCENTOWA  
30% 
10.INNE ZAPISY  
1) Zakaz stosowania ogrodzeĉ pełnych, oraz wyższych niż 0,6m od strony terenów komunikacyjnych.  
2) Przed zagospodarowaniem terenu konieczne jest wykonanie projektu wykonawczego architektury zieleni. 
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15) 

KARTA TERENU DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DO OBSZARU M.P.Z.P.GMINY 
SANTOK OBRĘB WAWRÓW, powiat GORZOWSKI, województwo LUBUSKIE 

1. NUMER TERENU 27; 31; 32; 33; 35; 36; 38.  
2.FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ  

Symbol urbanistyczny: P,S Ustalenie zagospodarowania przestrzennego terenu:  
Planowane PRZEMYSŁ I SKŁADY w tym hurtownie Oznaczenie na rysunkuPlanu: 

27 PS; 31 P,S; 32 P,S;33 P,S; 35 
P,S; 36P,S;38 P,S. 

3.FUNKCJE WŁĄCZONE JAKO DOPUSZCZALNE:  
Towarzyszące przemysłowi i składom mieszkalnictwo funkcyjne (np. mieszkania służbowe itp).  
4.FUNKCJE NIE MIESZCZĄCE SIĘ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE : .  
Zakaz lokalizacji zabudowy o charakterze mieszkaniowym - rodzinnym.  
5.WARUNKI URBANISTYCZNE  
1) intensywnoċć zabudowy: 

- zabudowa bez ograniczeĉ wg wymogów technologicznych inwestora 

2) rodzaj zabudowy: 
3) wysokoċć zabudowy: 
4) bryła budynków –zespół na-
stćpujących cech budynku: typ 
zabudowy, kształt dachu, roz-
członkowanie:  
5) charakter budynków:  
6) wystrój i wyposażenie 
wnćtrz: 
7) powierzchnia biologicznie 
czynna – niezabudowana 
i nieutwardzona powierzchnia 
terenu: 
8) linie zabudowy – nowych 
budynków: 

- nieprzekraczalne zg. z aktualnymi w dniu wydania wyrysu z mpzp - wy-
mogami Prawa Budowlanego. 

9) zasady podziału terenu na 
działki 

- zgodnie z zasadą propozycji podziału wg rysunku planu okreċloną linią 
przerywaną lub zgodnie z propozycją inwestora z możliwoċcią łączenia 

terenów w ramach jednostki strukturalnej 
10) % pokrycia działki zabudo-
wą 

wg wymogów technologicznych inwestora do 90% 

6. ZASADY OBSŁUGI TERENU INFRASTRUKTURĄ  
1) drogi - dostćpnoċć z planowanych dróg dojazdowych TD-KD oraz ciągów izola-

cyjnych, pieszo-jezdnych o symbolach urbanistycznych ZI,KX;  
2) parkingi i miejsca pokojowe - planuje sić parkingi i miejsca postojowe przy drogach wewnćtrznych na 

terenie działki bćdącej w dyspozycji prawnej inwestora zgodnie z planem 
zagospodarowania zakładu 

3) woda – przewidywane zra-
szacze parkowe, hydranty 

- z istniejącej do planowanej sieci wodociągowej – poprzez planowany 
układ sieci wodociągowej z ogólnowiejskiego i miejskiego systemu wo-

dociągowego na warunkach jego administratora oraz w oparciu o zasadć 
przebiegu okreċloną w rysunku planu 

4) elektrycznoċć - z istniejącej i planowanej sieci elektroenergetycznej niskiego i ċredniego 
napićcia – zapotrzebowanie mocy okreċlone indywidualnie na warunkach 

ENEA Operator w zależnoċci od wielkoċci mocy zapotrzebowania.  
Dopuszcza sić możliwoċć budowy stacji transformatorowych 15/0,4kV 

typu kioskowego oznaczonej symbolem urbanistycznym EE w zależnoċci 
od wielkoċci mocy zapotrzebowania na działce budowlanej transformato-
ra o wymiarach 5x6(30m2) - wydzielonej wtórnie w planie realizacyjnym 
zagospodarowania terenu inwestycji zgodnie z jej wymogami technolo-

gicznymi zagospodarowania przestrzennego 
5) telekomunikacja - z sieci telefonicznej miasta i gminy i bezprzewodowa 
6) gaz - z planowanej sieci gazowej na warunkach jej administratora oraz 

w oparciu o zasadć przebiegu okreċloną w rysunku planu. 
7) ogrzewanie - z EC Gorzów lub lokalnych kotłowni zalecane elektryczne lub gazowe wg 

wymogów inwestora 
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8) ċcieki sanitarne a.) Czasowe przejċciowe (możliwe jedynie w wypadku realizacji budyn-

ków max dwu kondygnacyjnych!) - do szczelnych zbiorników bezodpły-
wowych do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej 

b.) Docelowe – przez układ planowanych sieci kanalizacyjnych, grawita-
cyjnych do planowanych przepompowni ċcieków do kanalizacji sanitarnej 
Miasta Gorzowa Wlkp. po zrealizowaniu i uruchomieniu tego systemu – 

wg zasad przebiegu sieci okreċlonych w rysunku planu w oparciu 
o przepompownić NOp.- i studzienki przesyłu ciċnieniowego 

9) wody opadowe - powierzchniowe do gruntu w okresie przejċciowym docelowe do kanali-
zacji burzowej i otwartych zbiorników powierzchniowych 

10) utylizacja odpadów - po segregacji wywóz na składowisko komunalne 
7. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO  
1) Teren poza rejestrem WKZ pod obserwacją archeologiczną  
2) W wypadku terenu 35P,S ustala sić obowiązek każdorazowego powiadamiania Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków w przypadku natrafienia na ċlady archeologiczne w trakcie prowadzenia robót ziemnych 
wraz z jednoczesnym wstrzymaniem tych robót. 
8.WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO  
Ustala sić wymogi:  
1) zmianć ukształtowania terenu dopuszczalną jedynie w zakresie niezbćdnym dla poprawnej technicznie 
realizacji projektowanego zagospodarowania;  
2) zakaz prowadzenia nadziemnych sieci infrastruktury technicznej ; 
3) OGRANICZENIE UCIĄŻLIWOĊCI PLANOWANEJ INWESTYCJI DO GRANIC własnych DZIAŁKI!  
4) Wprowadzenia zieleni towarzyszącej obiektom budowlanym zgodnie ze sztuką architektury krajobrazu 
z udziałem gatunków zimozielonych w min. 30%. 
9.STAWKA PROCENTOWA  
30% 
10.SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO  
Utrzymanie dotychczasowego sposobu wykorzystania terenu do czasu realizacji niniejszego miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego. 
11.STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ  
Teren winien stanowić strefć promowanej i zorganizowanej działalnoċci inwestycyjnej. Stanowi naturalne 
tereny rozwojowe wschodniej dzielnicy przemysłowej Gorzowa Wielkopolskiego na terenie gminy Santok 
o optymalnych warunkach planowania infrastruktury technicznej i komunikacji. 
12.UDOGODNIENIA DLA INWESTORÓW  
Ustala sić możliwoċć realizacji zagospodarowania przestrzennego terenu jednostki w jej liniach rozgranicza-
jących wskazanych planem także bez wtórnego podziału zgodnie z zamiarami inwestycyjnymi właċciciela. 
13.INNE ZAPISY  
1) Zakaz stosowania ogrodzeĉ pełnych, oraz wyższych niż 1,5 m od strony terenów komunikacyjnych;  
2) Zakaz lokalizacji noċników reklamowych z wyjątkiem przewidzianych projektem budowlanym;  
3) Postanowienia wynikające z przepisów szczególnych – nie ustala sić;  
4) Zalecenia nie bćdące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:  
Dozwolona jest lokalizacja MIESZKAĈ FUNKCYJNYCH właċcicieli LUB PRACOWNIKÓW W WYPADKU KO-
NIECZNOĊCI NADZORU PROCESU TECHNOLOGICZNEGO ZAKŁADU LUB BEZPIECZEĈSTWA SKŁADÓW 
LUB HURTOWNI 
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16) 

KARTA TERENU DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DO OBSZARU M.P.Z.P.GMINY 
SANTOK OBRĘB WAWRÓW, powiat GORZOWSKI, województwo LUBUSKIE 

1. NUMER TERENU 34;37; 39; 40; 41; 42; 43;  
2.FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ  
Symbol urbanistyczny: ZI,KX Ustalenie zagospodarowania przestrzennego terenu:  

ZIELEŃ IZOLACYJNA z ciągiem pieszo-jezdnym istniejąca i planowana Oznaczenie na rysunku Pla-
nu:  

34 ZI,KX; 37 ZI,KX; 39 ZI,KX; 
40 ZI,KX; 41 ZI,KX ; 42 ZI,KX;  

43 ZI,KX 
3. FUNKCJE WŁĄCZONE JAKO DOPUSZCZALNE:  
Niezbćdna infrastruktura techniczna  
4.FUNKCJE NIE MIESZCZĄCE SIĘ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE :  
Zakaz lokalizacji zabudowy poza podziemną infrastrukturą techniczną.  
5. WARUNKI URBANISTYCZNE  
1) Zasady kształtowania za-
gospodarowania: 

- Przeznaczenie terenów na zieleĉ izolującej obszar opracowania Planu od 
strony jego północnej, wschodniej i południowej granicy o szerokoċci 6 m 
i prowadzący pieszo-jezdną drogć gruntową szerokoċci 4,5m o funkcji ko-
munikacji pomocniczej i awaryjnej. 

2) %pokrycia działki zago-
spodarowaniem 

- 75% 

3) Możliwoċć wtórnego po-
działu działek 

Nie planuje sić. 

6.ZASADY OBSŁUGI TERENUINFRASTRUKTURĄ  
1) komunikacja niezbćdna do 
obsługi terenu 

- dostćpnoċć z odpowiednich planowanych dróg lokalnych o symbolu TD-
KL i dojazdowych TD-KD; 

2) elektrycznoċć- oċwietlenie 
parkowe 

- planowane, z sieci elektroenergetycznej niskiego i ċredniego napićcia – 
zapotrzebowanie mocy okreċlone indywidualnie na podstawie projektu za-
gospodarowania zieleni izolacyjnej na warunkach ENEA Operator 

3) wody opadowe - powierzchniowo do gruntu. 
4) utylizacja odpadów - kosze - po segregacji wywóz na składowisko komunalne 
6.WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO  
1) Teren poza rejestrem WKZ pod obserwacją archeologiczną;  
2) Ustala sić obowiązek każdorazowego powiadamiania Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w przy-
padku natrafienia na ċlady archeologiczne w trakcie prowadzenia robót ziemnych wraz z jednoczesnym 
wstrzymaniem tych robót. 
7. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO  
Możliwe wykorzystanie istniejącej zieleni samosiewnej. Zaleca sić stosowanie zamiast ogrodzeĉ zimozielo-
nych żywopłotów strzyżonych i naturalnych wg projektu architektury zieleni. 
8. STAWKA PROCENTOWA  
30% 
9.INNE ZAPISY  
Zakaz stosowania ogrodzeĉ pełnych, oraz wyższych niż 0,6m od strony terenów komunikacyjnych. 
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17) 

KARTA TERENU DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DO OBSZARU M.P.Z.P.GMINY 
SANTOK OBRĘB WAWRÓW, powiat GORZOWSKI, województwo LUBUSKIE 

1. NUMER TERENU ULIC I DRÓG 01;  
2. ULICA LUB DROGAZ OKREŚLENIEM KLASYFIKUJĄCYM FUNKCJONALNO - TECHNICZNYM  

Symbol urbanistyczny: TD-KZ  Nazwa ulicy - drogi - ustalenie zagospodarowania przestrzennego tere-
nu:  

TEREN DROGI - komunikacja zbiorowa istniejąca droga krajowa Nr 22 
Przebieg LINII ROZGRANICZAJĄCYCH odcinka drogi – zgodnie 

z oznaczeniem i wymiarami na rysunku planu.  
Uwaga! Teren graniczący z terenem opracowania w pasie 50m „kołnie-

rza” planu poza ustaleniami Planu jednak ze wzglćdu na strategiczną 
przestrzennie spójnoċć logistyczną obszaru objćtego Planem – omó-

wiony. 

Oznaczenie na rysunku Planu:  
01 TD-KZ;  

3.SZEROKOŚĆ W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH :  
Według istniejącego projektu realizacyjnego (ċrednia podstawowa 30 mb )  
4.ZASADY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PASA DROGOWEGO:  
Wg istniejącego projektu realizacyjnego drogi krajowej.  
5.ZASADY OBSŁUGI TERENU INFRASTRUKTURĄ  
1) Komunikacja planowanych 
dróg lokalnych z siecią istnieją-
cych dróg publicznych: 

a.) Włączenie do drogi publicznej zbiorczej Nr 22 systemu dróg lokal-
nych Santockiego zespołu usługowo –przemysłowego poprzez projek-
towane obecnie i planowane do rozbudowy RONDO NA ROZDROŻU- 
05TD-KZ  
b.) skrzyżowania proste z drogami lokalnymi o symbolu TD-KL i dojaz-
dowymi typu ”T” z TD-KD- 

2) Parkingi i miejsca postojowe Wg istniejącego projektu realizacyjnego drogi krajowej 
2) woda – rurociągi: -z planowanej sieci wodociągowej w pasie technicznym drogi 
3) elektrycznoċć : - z planowanej sieci elektroenergetycznej niskiego i ċredniego napićcia, 

kablowa+ latarnie uliczne na warunkach ENEA Operator 
4) telekomunikacja: - w kanalizacji do sieci telefonicznej gminy w pasie technicznym drogi 
5) gaz– gazociągi: - z ogólno wiejskiej sieci gazowej, gazociąg w pasie technicznym drogi 
6) ċcieki – kolektory sanitarne: - do kanalizacji sanitarnej w pasie technicznym drogi 
7) wody opadowe - czasowo powierzchniowo do gruntu docelowo do kanalizacji deszczo-

wej pod jezdnią 
8) utylizacja odpadów kosze 
uliczne 

po segregacji- wywóz na składowisko gminne 

6.WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO  
1) Teren poza rejestrem WKZ pod obserwacją archeologiczną; 
2) Ustala sić obowiązek każdorazowego powiadamiania Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w przy-
padku natrafienia na ċlady archeologiczne w trakcie prowadzenia robót ziemnych wraz z jednoczesnym 
wstrzymaniem tych robót. 
7.WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO  
Wg istniejącego projektu realizacyjnego drogi krajowej 
8.STAWKA PROCENTOWA  
30% 
9.INNE ZAPISY  
Wg istniejącego projektu realizacyjnego drogi krajowej 
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18) 

KARTA TERENU DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DO OBSZARU M.P.Z.P.GMINY 
SANTOK OBRĘB WAWRÓW, powiat GORZOWSKI, województwo LUBUSKIE 

1. NUMER TERENU ULIC I DRÓG 02;  
2.ULICA LUB DROGA Z OKREŚLENIEM KLASYFIKUJĄCYM FUNKCJONALNO - TECHNICZNYM  

Symbol urbanistyczny: TD-KZ  Nazwa ulicy -drogi - ustalenie zagospodarowania przestrzennego tere-
nu: 

TEREN DROGI - komunikacja zbiorcza  
Przebieg LINII ROZGRANICZAJĄCYCH odcinka drogi – zgodnie 

z oznaczeniem i wymiarami na rysunku planu. 

Oznaczenie na rysunku Planu:  
02 TD-KZ;  

3.SZEROKOŚĆ W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH :  
ċrednia podstawowa 25 mb – zgodnie z oznaczeniem i wymiarami na rysunku planu  
4. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PASA DROGOWEGO: .  
1) pas zielni izolacyjnej żywopłot zimozielony h= 50 cm s= 50 cm,  
2) jezdnia nie wćższa niż s= 12,0 mb o nawierzchni asfaltobetonowej,  
3) pas techniczny na uzbrojenie min 3,0mb nawierzchnia żwirowa, trawnik, chodnik dla pieszych,  
4) Wykonanie wjazdów na teren przyległej jednostki urbanistycznej – zgodnie z oznaczeniem i wymiarami 
na rysunku planu.  
5.ZASADY OBSŁUGI TERENU INFRASTRUKTURĄ  
1) Komunikacja planowanych 
dróg lokalnych z siecią istnieją-
cych dróg publicznych: 

a.) Włączenie do drogi publicznej zbiorczej Nr 22 systemu dróg lokal-
nych Santockiego zespołu usługowo – przemysłowego poprzez projek-
towane obecnie i planowane docelowo do rozbudowy RONDO NA 
ROZDROŻU  
b.)skrzyżowania proste z drogami lokalnymi o symbolu TD-KL i dojaz-
dowymi typu ”T” z TD-KD. 

2) Parkingi i miejsca postojowe: Wg projektu realizacyjnego dróg zbiorczych dopuszczalne w pasie dro-
gowym. 

4) Woda – rurociągi: - z planowanej sieci wodociągowej w pasie technicznym drogi. 
5) Elektrycznoċć : - z planowanej sieci elektroenergetycznej niskiego i ċredniego napićcia, 

kablowa+ latarnie uliczne na warunkach ENEA Operator. 
6) Telekomunikacja: - w kanalizacji do sieci telefonicznej gminy w pasie technicznym drogi. 
7) Gaz– gazociągi: - z ogólno wiejskiej sieci gazowej, gazociąg w pasie technicznym drogi. 
8) Ċcieki – kolektory sanitarne: - do kanalizacji sanitarnej w pasie technicznym drogi 
9) Wody opadowe: - czasowo powierzchniowo do gruntu docelowo do kanalizacji desz-

czowej pod jezdnią 
10) utylizacja odpadów - kosze 
uliczne: 

po segregacji- wywóz na składowisko gminne. 

6.WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO  
1) Teren poza rejestrem WKZ pod obserwacją archeologiczną.  
2) Ustala sić obowiązek każdorazowego powiadamiania Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w przy-
padku natrafienia na ċlady archeologiczne w trakcie prowadzenia robót ziemnych wraz z jednoczesnym 
wstrzymaniem tych robót. 
7. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO  
Nie ustala sić 
8.STAWKA PROCENTOWA  
30 % 
9. INNE ZAPISY  
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1) Wprowadza sić ciąg pieszy o maksymalnej szerokoċci 1,5m;  
2) Zakaz lokalizacji noċników reklamowych, za wyjątkiem przewidzianych projektem budowlanym;  
3) Postanowienia wynikające z przepisów szczególnych – nie ustala sić;  
4) Zalecenia planistyczne nie bćdące podstawą wydawania decyzji administracyjnych: 
A.) Planowana droga i zbiorcza o symbolu TD-KZ ma charakter strategiczny dla rozwoju zespołu usługowo-
przemysłowego w kierunku wschodnim i należy dążyć do zachowania kierunku i ciągłoċci ich osi rozchodzą-
cych sić promieniċcie od planowanego dużego, „szybkiego”, trójpasmowego - po rozbudowie - ronda jako 
najbardziej ekonomicznego gospodarczo, elastycznego przestrzennie systemu urbanizacji i uzbrojenia tere-
nu tego obszaru;  
B.)Drogć TD-KZ planuje sić po istniejącym przebiegu drogi polnej jako zbiorczą prowadzącą szybki tramwaj 
do „sypialnianych” osiedli mieszkaniowych w gminie Santok wyznaczonych w Studium Gminy – co pozwa-
la na sprawną organizacjć przystanków komunikacji zbiorowej; 
C.) Planowany system układu drogowego sprzyja swą prostotą docelowej (możliwie podziemnej na odcinku 
SANTOCKIEGO CENTRUM USŁUGOWEGO) komunikacji SKM, spićtego nową pćtlą tramwajową na „wy-
spie” ronda - obszarów dzielnic mieszkaniowych na terenie gminy Santok i Miasta Gorzowa Wielkopolskie-
go;  
D.)Realizacja zabudowy terenu drogami lokalnymi winna być poprzedzona pełno branżowym wykonaw-
czym projektem realizatora- w stosownej skali technicznej. 
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KARTA TERENU DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DO OBSZARU M.P.Z.P.GMINY 
SANTOK OBRĘB WAWRÓW, powiat GORZOWSKI, województwo LUBUSKIE 

1. NUMER TERENU ULIC I DRÓG 03;  
2.ULICA LUB DROGAZ OKREŚLENIEM KLASYFIKUJĄCYM FUNKCJONALNO - TECHNICZNYM  

Symbol urbanistyczny:  
TD-KL  

Nazwa ulicy - drogi - ustalenie zagospodarowania przestrzennego terenu: 
TEREN DROGI - komunikacja lokalna droga istniejąca do modernizacji prze-

budowy 
Przebieg LINII ROZGRANICZAJĄCYCH odcinka drogi– zgodnie z oznaczeniem 

i wymiarami na rysunku planu. 

Oznaczenie na rysunku Pla-
nu: 03 TD-KL;  

3. SZEROKOŚĆ W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH :  
ċrednia podstawowa 18 mb – zgodnie z oznaczeniem i wymiarami na rysunku planu  
4. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PASA DROGOWEGO:  
1) pas zielni izolacyjnej żywopłot zimozielony h= 50 cm s= 50 cm;  
2) jezdnia nie wćższa niż s= 6,0 mb o nawierzchni asfaltobetonowej;  
3) pas techniczny na uzbrojenie min 3,0mb nawierzchnia żwirowa, trawnik, chodnik dla pieszych;  
4) wykonanie wjazdów na teren przyległej jednostki urbanistycznej– zgodnie z oznaczeniem i wymiarami na 
rysunku planu. 
5. ZASADY OBSŁUGI TERENUINFRASTRUKTURĄ  
1) komunikacja planowa-
nych dróg lokalnych z siecią 
istniejących dróg publicz-
nych: 

a.) Zakoĉczenie ċlepe przy koĉcu osiedla „Bermudy”. Włączenie do drogi 
publicznej lokalnej 07TD-KL zespołu usługowo –przemysłowego o układzie 
promienisto- obwodowym do 02TD-KZ i dalej poprzez projektowane obecnie 
(poza granicą planu ale w pasie 50 m) i planowane do rozbudowy RONDO 
NA ROZDROŻU 05TD-KZ b.)skrzyżowania proste z drogami lokalnymi 
o symbolu TD-KL i dojazdowymi typu ”T”z TD-KD. 

2) parkingi i miejsca posto-
jowe 

Wg projektu realizacyjnego dróg lokalnych dopuszczalne w pasie drogowym. 

3) woda – rurociągi: - z planowanej sieci wodociągowej w pasie technicznym drogi. 
4) elektrycznoċć : - z planowanej sieci elektroenergetycznej niskiego i ċredniego napićcia, ka-

blowa+ latarnie uliczne na warunkach ENEA Operator. 
5) telekomunikacja: - w kanalizacji do sieci telefonicznej gminy w pasie technicznym drogi. 
6) gaz– gazociągi: - z ogólnowiejskiej sieci gazowej, gazociąg w pasie technicznym drogi. 
7) ċcieki – kolektory sanitar-
ne: 

- do kanalizacji sanitarnej w pasie technicznym drogi. 

8) wody opadowe: - czasowo powierzchniowo do gruntu docelowo do kanalizacji deszczowej 
pod jezdnią. 

9) utylizacja odpadów kosze 
uliczne: 

po segregacji- wywóz na składowisko gminne. 

6. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO  
1) Teren poza rejestrem WKZ pod obserwacją archeologiczną;  
2) Ustala sić obowiązek każdorazowego powiadamiania Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w przy-
padku natrafienia na ċlady archeologiczne w trakcie prowadzenia robót ziemnych wraz z jednoczesnym 
wstrzymaniem tych robót. 
7.WARUNKIWYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO  
Nie ustala sić. 
8.STAWKA PROCENTOWA  
30% 
9. INNE ZAPISY  
1) Inne zapisy stanowiące:  
 a) Wprowadza sić ciąg pieszy o maksymalnej szerokoċci 1,5 m.  
 b) Zakaz lokalizacji noċników reklamowych, za wyjątkiem przewidzianych projektem budowlanym.  
2) Postanowienia wynikające z przepisów szczególnych – nie ustala sić.  
3)Zalecenia planistyczne nie bćdące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:  
A.) Planowane drogi lokalne o symbolach TD-KL mają charakter strategiczny dla rozwoju zespołu usługowo-
przemysłowego w kierunku wschodnim i należy dążyć do zachowania kierunku i ciągłoċci ich.  
B.) Realizacja zabudowy terenu drogami lokalnymi winna być poprzedzona pełno branżowym wykonaw-
czym projektem realizatora - w stosownej skali technicznej.  
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20) 

KARTA TERENU DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DO OBSZARU M.P.Z.P.GMINY 
SANTOK OBRĘB WAWRÓW, powiat GORZOWSKI, województwo LUBUSKIE 

1. NUMER TERENU ULIC I DRÓG 04, 06,  
2. ULICA LUB DROGA Z OKREŚLENIEM KLASYFIKUJĄCYM FUNKCJONALNO - TECHNICZNYM  

Symbol urbanistyczny: KX Nazwa ulicy - drogi - ustalenie zagospodarowania przestrzennego 
terenu:  

 
TEREN – komunikacji pieszo jezdnej  

Planowane deptaki i pasaże handlowe 
 

Przebieg LINII ROZGRANICZAJĄCYCH odcinka drogi – zgodnie 
z oznaczeniem i wymiarami na rysunku planu. 

Oznaczenie na rysunku Planu: 04 KX;  
06 KX;  

3. SZEROKOŚĆ W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH :  
ċrednia podstawowa 15 mb – zgodnie z oznaczeniem i wymiarami na rysunku planu - możliwoċć włączenia 
do terenu działek graniczących pod warunkiem jednolitej własnoċci. 
4. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PASA DROGOWEGO:  
1) Pasy zielni izolacyjnej organizacji ruchu pieszego żywopłot zimozielony h= 50cm, s= 50cm.  
2) nawierzchnie z polbruku kolorowego (bez krawćżnikowa) o poziomej informacji i segregacji ruchu pie-
szego dostosowane do przejazdu samochodów pożarniczych, pogotowia , niepełnosprawnych, ochrony 
i policji.  
3) Konieczna współpraca zespołów architektonicznych projektujących obiekty usługowe i drogowców pro-
jektujących pasaże na etapie PB . 
4) bez barier architektonicznych. 
5.ZASADY OBSŁUGI TERENU INFRASTRUKTURĄ  
1) Komunikacja awaryjna 
i specjalistyczna obsługi deptaków: 

- z przyległych dróg publicznych lokalnych i dojazdowych. 

2) Elektrycznoċć: oċwietlenie ilumina-
cja, sygnalizacja: 

- z sieci elektroenergetycznej niskiego i ċredniego napićcia, kablo-
wa+ latarnie uliczne na warunkach ENEA Operator. 

3) Woda – hydranty uliczne, zraszacze 
zieleni: 

- z planowanej sieci wodociągowej gminy w powiązaniu z siecią 
komunalną miasta Gorzowa Wlkp. 

4) telekomunikacja: - w kanalizacji do sieci telefonicznej gminy w pasie technicznym 
drogi. 

5) wody opadowe - przejċciowo powierzchniowo do gruntu, docelowo do planowanej 
kanalizacji deszczowej. 

6) utylizacja odpadów z koszy publicz-
nych: 

- po segregacji wywóz na składowisko odpadów. 

6.WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO  
1) Teren poza rejestrem WKZ pod obserwacją archeologiczną.  
2) Ustala sić obowiązek każdorazowego powiadamiania Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w przy-
padku natrafienia na ċlady archeologiczne w trakcie prowadzenia robót ziemnych wraz z jednoczesnym 
wstrzymaniem tych robót. 
7. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO  
Ustala sić – wprowadzenie urozmaiconej zieleni ocieniającej z zastosowaniem ċrednio wysokich drzew 
kwitnących oraz zimozielonych drzew iglastych w skupinach kompozycyjnych wg. Projektu wykonawczego 
architektury krajobrazu pasaży i deptaków Centrum Usługowego. 
8.STAWKA PROCENTOWA  
30% 
9.UDOGODNIENIA DLA INWESTORÓW  
Dopuszcza sić możliwoċć łączenia jednostek urbanistycznych o symbolu UC,UP w całoċci lub czćċci poprzez 
wykorzystanie ciągów pieszych KX jako pasaży wewnćtrznych np. na terenie dużego zespołu usługowego 
obejmującego w liniami rozgraniczenia dwa kwartały. 
10.INNE ZAPISY  
1) Zakaz lokalizacji noċników reklamowych, za wyjątkiem przewidzianych projektem budowlanym.  
2) Postanowienia wynikające z przepisów szczególnych – nie ustala sić. 
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21) 

KARTA TERENU DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DO OBSZARU M.P.Z.P.GMINY 
SANTOK OBRĘB WAWRÓW, powiat GORZOWSKI, województwo LUBUSKIE 

1. NUMER TERENU ULIC I DRÓG 05;  
2. ULICA LUB DROGA Z OKREŚLENIEM KLASYFIKUJĄCYM FUNKCJONALNO - TECHNICZNYM  

Symbol urbanistyczny:  
TD-KZ 

Nazwa ulicy - drogi - ustalenie zagospodarowania przestrzennego terenu:  
 

TEREN DROGI - komunikacja zbiorcza nowe docelowe rondo 
 

Przebieg LINII ROZGRANICZAJĄCYCH odcinka drogi – zgodnie z oznacze-
niem i wymiarami na rysunku planu. 

Oznaczenie na rysunku Pla-
nu : 05 TD-KZ; 

3.SZEROKOŚĆ W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH :  
ċrednia podstawowa 25 mb – zgodnie z oznaczeniem i wymiarami na rysunku planu  
4. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PASA DROGOWEGO:  
1) pas zieleni izolacyjnej żywopłot zimozielony h= 50 cm ,s= 50 cm;  
2) rondo trójpasmowe o nawierzchni asfaltobetonowej;  
3) pas techniczny na uzbrojenie min 3,0mb nawierzchnia żwirowa, trawnik, chodnik dla pieszych. 
5. ZASADY OBSŁUGI TERENU INFRASTRUKTURĄ  
1) komunikacja planowa-
nych dróg lokalnych z siecią 
istniejących dróg publicz-
nych: 

a.) Włączenie do drogi publicznej zbiorczej Nr 22 (01TD-KZ) systemu dróg 
lokalnych Santockiego zespołu usługowo –przemysłowego poprzez ulice 
zbiorczą 02TD-KZ w projektowane obecnie małe rondo – które mieċci ci sić 
w liniach rozgraniczających wyspy centralnej 1ZP2 docelowo planowanego 
do rozbudowy RONDA NA ROZDROŻU.  
b.) Linie rozgraniczające 05TD-KZ ZAPEWNIAJĄ, REZERWĆ TERENOWĄ DLA 
DOCELOWEGO RONDA TRÓJPASMOWEGO, które przejmie ruch z 02TD-KZ 
zbiorczej obsługującej liczące 20000 mieszkaĉców „osiedla sypialnie” 
i zespoły usługowo –przemysłowe gminy Santok 
c.) skrzyżowania typu „T” z droga krajową Nr 22 i 02TD-KZ W OBRĆBIE PLA-
NU i docelowo 03TD-KL (przejċciowo zamknićtą- przez możliwoċci logistycz-
ne małego ronda. 

4) woda – rurociągi: z planowanej sieci wodociągowej w pasie technicznym drogi. 
5) elektrycznoċć : - z planowanej sieci elektroenergetycznej niskiego i ċredniego napićcia, ka-

blowa+ latarnie uliczne na warunkach ENEA Operator. 
6) telekomunikacja: - w kanalizacji do sieci telefonicznej gminy w pasie technicznym drogi. 
7) gaz– gazociągi: - z ogólnowiejskiej sieci gazowej, gazociąg w pasie technicznym drogi. 
8) ċcieki – kolektory sanitar-
ne: 

- do kanalizacji sanitarnej w pasie technicznym drogi. 

9) wody opadowe: - czasowo powierzchniowo do gruntu docelowo do kanalizacji deszczowej 
pod jezdnią. 

10) utylizacja odpadów ko-
sze uliczne: 

po segregacji- wywóz na składowisko odpadów 

6.WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO  
1) Teren poza rejestrem WKZ pod obserwacją archeologiczną;  
2) Ustala sić obowiązek każdorazowego powiadamiania Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w przy-
padku natrafienia na ċlady archeologiczne w trakcie prowadzenia robót ziemnych wraz z jednoczesnym 
wstrzymaniem tych robót. 
7.WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO  
Nie ustala sić 
8.STAWKA PROCENTOWA  
30% 
9.INNE ZAPISY  
1) Inne zapisy stanowiące: zakaz lokalizacji noċników reklamowych, za wyjątkiem przewidzianych projektem 
budowlanym. 
2) Postanowienia wynikające z przepisów szczególnych – nie ustala sić. 
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3) Zalecenia planistyczne nie bćdące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:  
A) Planowany system układu drogowego sprzyja swą prostotą docelowej ( możliwie podziemnej na odcinku 
SANTOCKIEGO CENTRUM USŁUGOWEGO ) komunikacji SKM, spićtego nową pćtlą tramwajową na „wy-
spie” ronda docelowego - obszarów dzielnic mieszkaniowych na terenie Gminy Santok i Miasta Gorzowa 
Wielkopolskiego.  
B) Realizacja rozbudowy terenu ronda winna być poprzedzona pełno branżowym wykonawczym projektem 
realizatora - w stosownej skali technicznej po wyczerpaniu możliwoċci przelotowej obecnie projektowanego 
ronda w obrćbie wyspy centralnej 1ZP2 . 
C) Planujć sić budowć ronda docelowego w stosownym momencie logistycznym (po zagospodarowaniu 
przestrzennym santockiego Zespołu Usługowo-Przemysłowego z „przełączeniem ruchu” na rondo duże 
i zamknićcie małego bez blokowania ruchu drogi krajowej 022.  
D) Konieczna współpraca planowania przestrzennego jednostek administracyjnych Gmin: Santok , Kłodawa 
i miasta Gorzowa Wielkopolskiego – we wspólnym interesie logistycznym . 
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22) 

KARTA TERENU DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DO OBSZARU M.P.Z.P.GMINY 
SANTOK OBRĘB WAWRÓW, powiat GORZOWSKI, województwo LUBUSKIE 

1. NUMER TERENU ULIC I DRÓG 09; 015;  
2. ULICA LUB DROGA Z OKREŚLENIEM KLASYFIKUJĄCYM FUNKCJONALNO - TECHNICZNYM  
Symbol urbanistyczny: TD-KL Nazwa ulicy -drogi - ustalenie zagospodarowania przestrzennego terenu :  

TEREN DROGI - komunikacja lokalna 
Przebieg LINII ROZGRANICZAJĄCYCH odcinka drogi – zgodnie z oznacze-

niem i wymiarami na rysunku planu.  

Oznaczenie na rysunku Planu: 
09; 015; 

3.SZEROKOŚĆ W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH :  
ċrednia podstawowa18 mb– zgodnie z oznaczeniem i wymiarami na rysunku planu. 
4.ZASADYZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PASA DROGOWEGO: .  
1) pas zielni izolacyjnej żywopłot zimozielony h= 50cm s= 50cm.  
2) jezdnia nie wćższa niż s= 6,0 mb o nawierzchni asfaltobetonowej. 
3) pas techniczny na uzbrojenie min 3,0mb nawierzchnia żwirowa, trawnik, chodnik dla pieszych. 
4) Wykonanie wjazdów na teren przyległej jednostki urbanistycznej– zgodnie z oznaczeniem i wymiarami na 
rysunku planu. 
5. ZASADY OBSŁUGI TERENUI NFRASTRUKTURĄ  
1) komunikacja planowanych 
dróg lokalnych z siecią istnie-
jących dróg publicznych: 

a.) Włączenie do krajowej drogi publicznej zbiorczej Nr 22 systemu dróg 
lokalnych Santockiego zespołu usługowo –przemysłowego o układzie 
promienisto obwodowym poprzez projektowane obecnie i planowane do 
rozbudowy RONDO NA ROZDROŻU drogą 02TD-KZ ; 
b.) Droga 015 TD-KL włączona do istniejącej 03TD-KL; 
c.) skrzyżowania proste z drogami lokalnymi o symbolu TD-KL i dojazdo-
wymi typu ”T” z TD-KD. 

2) parkingi i miejsca postojo-
we: 

Wg projektu realizacyjnego dróg lokalnych dopuszczalne w pasie drogo-
wym.. 

3) woda – rurociągi: - z planowanej sieci wodociągowej w pasie technicznym drogi. 
4) elektrycznoċć : - z planowanej sieci elektroenergetycznej niskiego i ċredniego napićcia, 

kablowa+ latarnie uliczne na warunkach ENEA Operator. 
5) telekomunikacja: - w kanalizacji do sieci telefonicznej gminy w pasie technicznym drogi. 
6) gaz– gazociągi: - z ogólnowiejskiej sieci gazowej, gazociąg w pasie technicznym drogi. 
7) ċcieki – kolektory sanitarne: - do kanalizacji sanitarnej w pasie technicznym drogi. 
8) wody opadowe: - czasowo powierzchniowo do gruntu docelowo do kanalizacji deszczowej 

pod jezdnią. 
9) utylizacja odpadów - kosze 
uliczne: 

po segregacji- wywóz na składowisko gminne. 

6.WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO  
1) Teren poza rejestrem WKZ pod obserwacją archeologiczną;  
2) Ustala sić obowiązek każdorazowego powiadamiania Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w przy-
padku natrafienia na ċlady archeologiczne w trakcie prowadzenia robót ziemnych wraz z jednoczesnym 
wstrzymaniem tych robót; 
7WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO  
Nie ustala sić. 
8.STAWKA PROCENTOWA  
30% 
9. INNE ZAPISY  
1) Wprowadza sić ciąg pieszy o maksymalnej szerokoċci 1,5m; 
2) Zakaz lokalizacji noċników reklamowych, za wyjątkiem przewidzianych projektem budowlanym; 
3) Postanowienia wynikające z przepisów szczególnych – nie ustala sić; 
4) Zalecenia planistyczne nie bćdące podstawą wydawania decyzji administracyjnych: 
A) Planowane drogi lokalnej o symbolach TD-KL mają charakter strategiczny dla rozwoju zespołu usługowo-
przemysłowego w kierunku wschodnim i należy dążyć do zachowania kierunku i ciągłoċci ich osi;  
B) Drogi TD-KL planuje sić co 300m – co pozwala na sprawną organizacje przystanków komunikacji zbioro-
wej. (150m do najbliższego przystanku);  
C.) Realizacja zabudowy terenu drogami lokalnymi winna być poprzedzona pełno branżowym wykonaw-
czym projektem realizatora - w stosownej skali technicznej.  
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23) 

KARTA TERENU DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DO OBSZARU M.P.Z.P.GMINY 
SANTOK OBRĘB WAWRÓW, powiat GORZOWSKI, województwo LUBUSKIE 

1. NUMER TERENU ULIC I DRÓG 07; 08;  
2.ULICA LUB DROGAZ OKREŚLENIEM KLASYFIKUJĄCYM FUNKCJONALNO - TECHNICZNYM  

Symbol urbanistyczny: TD-KL Nazwa ulicy - drogi -ustalenie zagospodarowania przestrzen-
nego terenu:  

TEREN DROGI - komunikacja lokalna  
 Przebieg LINII ROZGRANICZAJĄCYCH odcinka drogi– zgod-

nie  
z oznaczeniem i wymiarami na rysunku planu. 

Oznaczenie na rysunku Planu: 07TD-KL; 
08TD-KL; 

3.SZEROKOŚĆ W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH :  
ċrednia podstawowa18 mb– zgodnie z oznaczeniem i wymiarami na rysunku planu  
4. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PASA DROGOWEGO:  
1) pas zielni izolacyjnej żywopłot zimozielony h= 50cm, s= 50cm;  
2) jezdnia nie wćższa niż s= 6,0 mb o nawierzchni asfaltobetonowej;  
3) pas techniczny na uzbrojenie min 3,0mb nawierzchnia żwirowa, trawnik, chodnik dla pieszych;  
4) wykonanie wjazdów na teren przyległej jednostki urbanistycznej– zgodnie z oznaczeniem i wymiarami na 
rysunku planu. 
5.ZASADY OBSŁUGI TERENUINFRASTRUKTURĄ  
1) komunikacja planowanych dróg lokal-
nych z siecią istniejących dróg publicz-
nych: 

a.) Włączenie do krajowej drogi publicznej zbiorczej 02TD-KZ;  
b.) Skrzyżowania proste z drogami lokalnymi o symbolu TD-
KL i dojazdowymi typu ”T” z TD-KD. 

2) parkingi i miejsca postojowe: Wg projektu realizacyjnego dróg lokalnych dopuszczalne 
w pasie drogowym. 

3) woda – rurociągi: - z planowanej sieci wodociągowej w pasie technicznym dro-
gi. 

4) elektrycznoċć : - z planowanej sieci elektroenergetycznej niskiego i ċredniego 
napićcia, kablowa+ latarnie uliczne na warunkach ENEA Ope-
rator 

5) telekomunikacja: - w kanalizacji do sieci telefonicznej gminy w pasie technicz-
nym drogi. 

6) gaz– gazociągi: - z ogólnowiejskiej sieci gazowej, gazociąg w pasie technicz-
nym drogi. 

7) ċcieki – kolektory sanitarne: - do kanalizacji sanitarnej w pasie technicznym drogi. 
8) wody opadowe: - czasowo powierzchniowo do gruntu docelowo do kanalizacji 

deszczowej pod jezdnią. 
9) utylizacjaodpadów- kosze uliczne: po segregacji- wywóz na składowisko gminne 
6.WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO  
1) Teren poza rejestrem WKZ pod obserwacją archeologiczną; 2) Ustala sić obowiązek każdorazowego po-
wiadamiania Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w przypadku natrafienia na ċlady archeologiczne  
w trakcie prowadzenia robót ziemnych wraz z jednoczesnym wstrzymaniem tych robót. 
7.WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO  
Nie ustala sić. 
8.STAWKA PROCENTOWA  
30% 
9.INNE ZAPISY  
1) Wprowadza sić ciąg pieszy o maksymalnej szerokoċci 1,5m;  
2) Zakaz lokalizacji noċników reklamowych, za wyjątkiem przewidzianych projektem budowlanym;  
3) Postanowienia wynikające z przepisów szczególnych – nie ustala sić;  
4) Zalecenia planistyczne nie bćdące podstawą wydawania decyzji administracyjnych: 
A) Planowane drogi lokalne o symbolach TD-KL mają charakter strategiczny dla rozwoju zespołu usługowo-
przemysłowego w kierunku wschodnim i należy dążyć do zachowania kierunku i ciągłoċci ich osi.  
B) Drogi TD-KL planuje sić co 300m – co pozwalana sprawną organizacjć przystanków komunikacji zbioro-
wej (150 m do najbliższego przystanku).  
C.) Realizacja zabudowy terenu drogami lokalnymi winna być poprzedzona pełnobranżowym wykonawczym 
projektem realizatora - w stosownej skalitechnicznej.  
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24) 

KARTA TERENU DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DO OBSZARU M.P.Z.P.GMINY 
SANTOK OBRĘB WAWRÓW, powiat GORZOWSKI, województwo LUBUSKIE 

1. NUMER TERENU ULIC I DRÓG 010; 011; 012; 013; 014; 015; 016; 017; 018  
2. ULICA LUB DROGA Z OKREŚLENIEM KLASYFIKUJĄCYM FUNKCJONALNO - TECHNICZNYM  

Symbol urbanistyczny: TD-KD Nazwa ulicy - drogi - ustalenie zagospodarowania prze-
strzennego terenu: 

TEREN DROGI - komunikacja dojazdowa 
Przebieg LINII ROZGRANICZAJĄCYCH odcinka drogi– 
zgodnie z oznaczeniem i wymiarami na rysunku planu. 

Oznaczenie na rysunku Planu:  
010 TD-KD; 011 TD-KD; 012 TD-KD; 013 TD-

KD; 014 TD-KD; 015TD-KD;016 TD-KD; 017 TD-
KD; 018 TD-KD; 

3. SZEROKOŚĆ W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH :  
ċrednia podstawowa 15 mb – zgodnie z oznaczeniem i wymiarami na rysunku planu. 
4. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PASA DROGOWEGO: .  
1) pas zielni izolacyjnej żywopłot zimozielony h= 50 cm, s= 50 cm;  
2) jezdnia nie wćższa niż s= 5,0 mb o nawierzchni asfaltobetonowej (bezkrawćżnikowa);  
3) pas techniczny na uzbrojenie min 3,0mb nawierzchnia żwirowa, trawnik, chodnik dla pieszych;  
4) Wykonanie wjazdu na tereny przyległych jednostek urbanistycznych bez ograniczenia dostćpu. 
5. ZASADY OBSŁUGI TERENU INFRASTRUKTURĄ  
1) komunikacja drogi: - poprzez planowane, odpowiednie, publiczne drogi zbior-

cze TD-KZ i lokalne TD-KL ulic wg rysunku planu. 
2) parkingi i miejsca postojowe: Wg projektu realizacyjnego dróg dojazdowych dopuszczal-

ne w pasie drogowym. 
3) woda – rurociągi: - z planowanej sieci wodociągowej w pasie technicznym 

drogi. 
4) elektrycznoċć : - z planowanej sieci elektroenergetycznej niskiego 

i ċredniego napićcia, kablowa+ latarnie uliczne na warun-
kach ENEA Operator. 

5) telekomunikacja: - w kanalizacji do sieci telefonicznej gminy w pasie tech-
nicznym drogi. 

6) gaz– gazociągi: - z ogólnowiejskiej sieci gazowej, gazociąg w pasie tech-
nicznym drogi. 

7) ċcieki – kolektory sanitarne: - do kanalizacji sanitarnej w pasie technicznym drog.i 
8) wody opadowe: - czasowo powierzchniowo do gruntu docelowo do kanali-

zacji deszczowej pod jezdnią. 
9) utylizacja odpadów - kosze uliczne: po segregacji- wywóz na składowisko gminne. 
6. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO  
1) Teren poza rejestrem WKZ pod obserwacją archeologiczną  
2) Ustala sić obowiązek każdorazowego powiadamiania Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w przy-
padku natrafienia na ċlady archeologiczne w trakcie prowadzenia robót ziemnych wraz z jednoczesnym 
wstrzymaniem tych robót 
7. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO  
Nie ustala sić 
8. STAWKA PROCENTOWA  
30% 
9. UDOGODNIENIA DLA INWESTORÓW  
Dopuszcza sić możliwoċć łączenia jednostek urbanistycznych o symbolu P,S poprzez wykorzystanie dróg 
dojazdowych jako wewnćtrznych (o symbolach TD-KD) np. na terenie dużego zakładu przemysłowego lub 
składowej hurtowni handlowej obejmującego dwa lub wićcej kwartałów. 
10. INNE ZAPISY  
1) Wprowadza sić ciąg pieszy o maksymalnej szerokoċci 1,5 m;  
2) Zakaz lokalizacji noċników reklamowych, za wyjątkiem przewidzianych projektem budowlanym;  
3) Ze wzglćdu na granice obszaru objćtego planem wyklucza sić włączenie bezpoċrednie drogi 010TD-KL do 
drogi krajową 022 (01TD-KZ);  
4) Postanowienia wynikające z przepisów szczególnych – nie ustala sić;  
5) Zalecenia nie bćdące podstawą wydawania decyzji administracyjnych: Realizacja zabudowy terenu dro-
gami dojazdowymi winna być poprzedzona pełno branżowym projektem budowlanym - wykonawczym re-
alizatora - w stosownej skali technicznej. 
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Ustalenia końcowe 

§ 6. W granicach niniejszego planu na cele nie-
rolne i nieleċne, przeznacza sić łącznie 94,7361ha 
gruntów rolnych, z czego 33,7696 ha klasy III doko-
nuje sić za zgodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia 19.01.2010r., pozostałe grunty rolne klasy IV- 
29,9780ha, gruntów rolnych klasy V – 20,9857ha, 
gruntów rolnych klasy VI – 10,0028ha dokonuje sić 
za zgodą Rady Gminy Santok. 

§ 7. W zakresie okreċlenia stawki procentowej 
opłaty z tytułu wzrostu wartoċci nieruchomoċci  
w nastćpstwie uchwalenia planu (zgodnie z art. 36 
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym) ustala sić jed-

norazową opłatć za wzrost wartoċci nieruchomoċci 
w wysokoċci 30%. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi 
Gminy Santok. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Woje-
wództwa Lubuskiego i podlega ogłoszeniu na stro-
nie internetowej Urzćdu Gminy w Santoku. 

 Przewodniczący Rady 
Tadeusz Boczula 
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr LIX/329/10 

Rady Gminy Santok 
z dnia 28 października 2010r. 
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr LIX/329/10 

Rady Gminy Santok 
z dnia 28 października 2010r. 
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Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr LIX/329/10 

Rady Gminy Santok 
z dnia 28 października 2010r. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA 
UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU MPZP GMI-

NY SANTOK 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada 
Gminy w Santoku rozstrzyga o uwagach wniesio-
nych w trakcie wyłożenia projektu MPZP Gminy 
Santok, w miejscowoċci Wawrów, w terminie 14 dni 
po okresie wyłożenia. 

W okresie wyłożenia oraz terminie 14 dni po wyło-
żeniu projektu planu nie wniesiono uwag. 

Załącznik Nr 4 
do uchwały Nr LIX/329/10 

Rady Gminy Santok 
z dnia 28 października 2010r. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPI-
SANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU IN-
FRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NALEŻĄCYCH DO 

ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADY ICH 
FINANSOWANIA 

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 
należące do zadaĉ własnych gminy na obszarze 
objćtym ustaleniami planu związane są z realizacją 
wodociągu i kanalizacji sanitarnej, realizacją ulic. 

2. W zakresie realizacji zaopatrzenia w wodć 
przewiduje sić: a) modernizacjć istniejących sieci  
i urządzeĉ wodociągowych; 

3. W zakresie realizacji kanalizacji sanitarnej 
przewiduje sić: 

a) budowć sieci kanalizacyjnej w ramach reali-
zacji sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej 
z przyłączami, w miejscowoċciach: Wawrów, 

b) rozbudowć i modernizacjć istniejących sieci  
i urządzeĉ kanalizacyjnych. 

Powyższe sieci zaopatrzenia w wodć i kanalizacji 
sanitarnej bćdą prowadzone w liniach rozgranicza-
jących dróg. 

4. W zakresie inwestycji drogowych przewiduje 
sić:  

a) modernizacjć istniejących dróg dojazdowych. 

5. W zakresie inwestycji elektroenergetycznych 
przewiduje sić: 

a) modernizacjć istniejących sieci i urządzeĉ na 
podstawie zbilansowanych potrzeb.  

6. Powyższe zadania finansowane bćdą czćċcio-
wo ze ċrodków pozabudżetowych uzyskiwanych  
z różnych źródeł (fundusze unijne i inne, w tym 
ċrodki prywatnych inwestorów) przy udziale ċrod-
ków własnych gminy, zgodnie z obowiązującymi  
w tej mierze przepisami o finansach publicznych. 
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UCHWAŁA NR III/15/2010 
 RADY GMINY NIEGOSŁAWICE 

 
 z dnia 22 grudnia 2010r. 

  
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane 

z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. 
Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz  
art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o dro-
gach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 19, 
poz. 115 z późn. zm.) uchwala sić, co nastćpuje: 

§ 1. Ustala sić stawki opłat pobieranych przez 
Gminć Niegosławice, za zajćcie pasa drogowego 
dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, 
przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną 
dróg za: 

1) prowadzenia robót w pasie drogowym; 

2) umieszczenie w pasie drogowym urządzeĉ in-
frastruktury technicznej niezwiązanych z po-

trzebami zarządzania drogami lub potrzebami 
ruchu drogowego; 

3) umieszczenie w pasie drogowym obiektów bu-
dowlanych niezwiązanych z potrzebami zarzą-
dzania drogami lub potrzebami ruchu drogo-
wego oraz reklam; 

4) zajćcie pasa drogowego na prawach wyłączno-
ċci, na cele inne niż wymienione w pkt 1 – 3. 

§ 2. 1. Za zajćcie 1m2 elementów pasa drogowe-
go dróg gminnych na cele, o których mowa w § 1 
pkt 1, ustala sić nastćpujące dzienne stawki opłat: 

1) za zajćcie jezdni: 

a) przy zajćciu do 50% szerokoċci włącznie – 
3,00zł, 


