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3. Następujące oznaczenia graficzne w rysun-
kach planu nr 1 i 2 są obowiązującymi ustaleniami 
planu: 

1) granice obszarów objętych planem, 

2) linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie 
użytkowania i przeznaczenia, 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy, 

4) linia nieprzekraczalnej krawędzi miejsc parkin-
gowych, 

5) zieleń izolacyjna, 

6) podstawowe przeznaczenia poszczególnych te-
renów oznaczone odpowiednim symbolem, 

7) wielkości wymiarowe. 

4. Ustalenia funkcjonalno-przestrzenne w zakre-
sie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego, ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu 
kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz zasad kształtowania przestrzeni publicznych.  

Ustala się: 

1) przeznaczenie poszczególnych terenów, linie 
rozgraniczające tereny o różnych funkcjach, 
nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie 
z oznaczeniami w rysunkach planu, 

2) obowiązek: 

a) każdorazowego zawiadamiania Wojewody 
Lubuskiego w przypadkach odkrycia w trak-
cie prowadzenia robót ziemnych kopalnych 
szczątków roślin lub zwierząt, 

b) każdorazowego zawiadamiania Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków i Burmistrza 
Słubic o przypadkach odkrycia w trakcie 
prowadzenia robót ziemnych przedmiotu 
mogącego być zabytkiem, po uprzednim 
wstrzymaniu wszelkich prac mogących 
uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot 
oraz zabezpieczeniu go i miejsca jego odkry-
cia przy użyciu dostępnych środków, 

c) wprowadzenia zieleni izolacyjnej wzdłuż 
wschodniej granicy terenu 1KP, 

d) respektowania nieprzekraczalnej linii krawę-
dzi miejsc parkingowych jako nieprzekraczal-
nej granicy lokalizacji tych miejsc – zgodnie  
z oznaczeniem graficznym w rysunku planu 
w obrębie terenu 1KP, 

e) zachowania istniejącego drzewa – zgodnie  
z oznaczeniem graficznym w rysunku planu  
w obrębie terenu 3U,MN, z zastrzeżeniem  
o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt 2f, 

3) zakaz: 

a) stosowania ogrodzeń – prefabrykowanych, 
betonowych lub żelbetowych, a także wyż-
szych niż 1,50m wzdłuż granic z drogami pu-
blicznymi, 

b) stosowania zabudowy wyższej aniżeli: 

 trzy kondygnacje nadziemne, w tym ostat-
nia kondygnacja w poddaszu, w odniesie-
niu do terenu 2U,MN, 

 dwie kondygnacje nadziemne, w tym dru-
ga kondygnacja w poddaszu, w odniesie-
niu do terenu 3U,MN, 

 12,0m – od poziomu terenu do najwyższe-
go elementu w konstrukcji dachu budynku  
– w odniesieniu do terenu 2U,MN, 

 wysokość istniejącego budynku bezpo-
średnio sąsiadującego w części stykowej,  
z budynkiem nowoprojektowanym  
– w odniesieniu do terenu 3U,MN, z za-
strzeżeniem, o którym mowa w § 3 ust. 3 
pkt 4e, 

c) przekraczania linii nieprzekraczalnej krawędzi 
miejsc parkingowych w części wschodniej te-
renu 1KP, 

d) wprowadzania zadaszeń w obrębie terenu 
1KP, 

4) przynależność terenów oznaczonych symbola-
mi 2U,MN i 3U,MN odpowiednio do grupy te-
renów na cele usługowo – mieszkaniowe  
w myśl wymogów zawartych w ustawie prawo 
ochrony środowiska dotyczących ochrony 
przed hałasem.   

5. Ustalenia dotyczące sposobów zagospodaro-
wania terenów lub obiektów podlegających ochro-
nie na podstawie odrębnych przepisów. 

W obszarach objętych planem nie występują te-
reny górnicze ani przestrzenie narażone na niebez-
pieczeństwo powodzi bądź osuwania się mas ziem-
nych, jak również inne formy ochrony.  

6. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad  
i warunków scalania i podziału nieruchomości. 

Ustala się zakaz podziału terenów. 

7. Ustalenia dotyczące sposobu i terminu tym-
czasowego zagospodarowania, urządzania i użytko-
wania terenów. 

Ustala się możliwość utrzymania dotychczaso-
wego sposobu użytkowania i zagospodarowania 
poszczególnych terenów, jako ich tymczasowego 
zagospodarowania do czasu osiągnięcia docelo-
wych ustaleń planu przewidzianych do etapowej 
realizacji, bez konkretyzacji terminowej. 

8. Ustalenia w zakresie komunikacji. 

Ustala się: 

1) obsługę  komunikacyjną obszarów objętych 
planem poprzez układ istniejących dróg w kla-
sie lokalnej i dojazdowej, z zachowaniem ich 
parametrów i wskaźników, obowiązujących  
w istniejącym mpzp oraz poprzez drogi tym 
mpzp nie nieobjęte, tj. dla terenu: 

a) 1KP – poprzez ul. Kazimierza Wielkiego, 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Lubuskiego Nr 14 – 557 – Poz. 221 
 

b) 2U,MN – poprzez ul. Kazimierza Wielkiego 
dla obsługi miejsc parkingowych oraz po-
przez ul. Władysława Łokietka, 

c) 3U,MN – poprzez ul. Zygmunta Starego dla 
obsługi miejsc parkingowych oraz poprzez 
ul. Krótką, 

2) obowiązek zapewnienia lokalizacji w obrębie 
każdej z działek w terenach U,MN do czterech 
miejsc parkingowych, z zastrzeżeniem ustaleń, 
o których mowa w pkt 1b i 1c. 

9. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicz-
nej. 

Ustala się: 

1) zaopatrzenie w wodę – z istniejącej sieci wodo-
ciągowej na warunkach zarządcy tej sieci, 

2) odprowadzanie ścieków sanitarnych – do ogól-
nomiejskiego systemu kanalizacji sanitarnej na 
warunkach zarządcy tego systemu, 

3) odprowadzanie wód deszczowych – do syste-
mu kanalizacji deszczowej na warunkach za-
rządcy tego systemu, 

4) zaopatrzenie w gaz – z systemu gazyfikacji 
przewodowej na warunkach zarządcy tego sys-
temu, 

5) zaopatrzenie w energię elektryczną (dla zapo-
trzebowanej orientacyjnej mocy ok. 100 kW)  
– z systemu sieci niskiego napięcia zasilanego  
z istniejących dwóch stacji transformatorowych 
15/0,4 kV Kazimierza Wielkiego S-5503 i Tech-
nikum Łąkarskie S-5407 – na warunkach za-
rządcy tego systemu, 

6) zaopatrzenie w energię cieplną – z własnych, 
lokalnych źródeł z zaleceniem wykorzystania 
energii elektrycznej lub gazu, 

7) obsługę w zakresie telekomunikacji – na wa-
runkach operatora wybranego systemu telefo-
nii przewodowej lub komórkowej, 

8) sposób usuwania odpadów komunalnych  
– w ramach miejskiego systemu za pomocą 
specjalistycznego transportu, 

9) możliwość sytuowania podziemnych siecio-
wych systemów infrastruktury technicznej  
w obrębie terenu 1KP. 

Ustalenia dla poszczególnych terenów 

§ 3. 1. Teren 1KP – teren parkingu (obszar I) 

Ustala się: 

1) linie rozgraniczenia terenu oraz linię nieprze-
kraczalnej krawędzi miejsc parkingowych  
– wg oznaczenia graficznego w rysunku planu, 

2) przeznaczenie terenu – miejsca parkingowe 
związane z obsługą policji, przeznaczone wy-
łącznie dla samochodów osobowych, 

3) zalecaną zasadę rozmieszczenia miejsc parkin-
gowych – wg oznaczenia graficznego  
w rysunku planu, 

4) obowiązek: 

a) realizacji pasa zieleni izolacyjnej o szerokości 
2,0m i wysokości min. 1,5m, z zastosowa-
niem gatunków roślin zimozielonych, we 
wschodniej części terenu – wg oznaczenia 
graficznego w rysunku planu, 

b) utwardzenia nawierzchnią niemonolityczną,  
z wykluczeniem nawierzchni ażurowej, 

c) zastosowania oświetlenia typu parkowego, 

d) o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt 2d, 

5) dopuszczenie: 

a) grodzenia terenu, z zastrzeżeniem § 2 ust. 4 
pkt 3a, 

b) możliwości realizacji obiektów towarzyszą-
cych bezpośrednio funkcji parkingowej,  
w tym w zakresie dozoru terenu, w jego pół-
nocnej części, 

c) możliwości, o której mowa § 2 ust. 9 pkt 9, 

6) zakazy, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 3a, 3c  
i 3d, 

7) zakaz, o którym mowa w § 2 ust. 6,  

8) dojazdy – wg ustaleń zawartych w § 2 ust. 8  
pkt 1a. 

2. Teren 2U,MN – teren usług nieuciążliwych  
z towarzyszącą funkcją mieszkaniową (obszar I). 

Ustala się: 

1) linie rozgraniczenia terenu oraz nieprzekraczal-
ne linie zabudowy – wg oznaczenia graficznego 
w rysunku planu, 

2) obowiązek: 

a) stosowania konstrukcji dachu wysokiego  
o układzie dwu lub wielopołaciowym i na-
chyleniach głównych połaci od 25o do 40o, 
krytego dachówką lub blachą dachówkopo-
dobną oraz o układzie prostopadłym głównej 
kalenicy dachowej do osi przyległej ul. Kazi-
mierza Wielkiego, 

b) zastosowania w pokryciach dachowych barw 
w odcieniach ciemnych – kolorów brązu  
i czerwieni, 

c) ograniczenia powierzchni zabudowy w sto-
sunku do powierzchni działki w wymiarze do 
37%, 

d) zapewnienia powierzchni biologicznie czyn-
nej w wymiarze nie mniejszym niż 15% po-
wierzchni działki, 

e) o którym  mowa w § 2 ust. 8 pkt 2, 

3) wysokość zabudowy – wg ustaleń zawartych  
w § 2 ust. 4 pkt 3b tiret 1 i 3,  

4) dopuszczenie: 

a) lokalizacji usług nieuciążliwych w pierwszej  
i w drugiej kondygnacji, 
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b) lokalizacji funkcji mieszkaniowej w drugiej  
i w wyższej kondygnacji, 

c) możliwości doświetlenia poddaszy lukarna-
mi, wystawkami i oknami połaciowymi, 

d) możliwości zastosowania w płaszczyznach 
połaci dachowych kolektorów słonecznych  
w wymiarze do 50% łącznej powierzchni tych 
połaci, 

e) zieleni izolacyjnej wzdłuż południowej grani-
cy terenu, 

5) zakaz: 

a) lokalizacji więcej niż jednego domu miesz-
kalnego,  

b)  wynoszenia poziomu parteru budynku nad 
poziom terenu powyżej 0,5m, co odnosi się 
również do budynku podpiwniczonego, 

c) o którym mowa w § 2 ust. 6, 

d) o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt 3a, 

6) dojazdy – z przyległych dróg, wg ustaleń zawar-
tych w § 2 ust. 8 pkt 1b, 

7) obsługę w zakresie infrastruktury technicznej  
– wg ustaleń zawartych w § 2 ust. 9. 

3. Teren 3U,MN – teren usług nieuciążliwych  
z towarzyszącą funkcją mieszkaniową (obszar II). 

Ustala się: 

1) linie rozgraniczenia terenu oraz nieprzekraczal-
ne linie zabudowy – wg oznaczenia graficznego 
w rysunku planu, 

2) obowiązek: 

a) stosowania konstrukcji dachu wysokiego  
o układzie dwu lub wielopołaciowym  
i nachyleniach głównych połaci od 25o do 
40o, krytego dachówką lub blachą dachów-
kopodobną z zastosowaniem w pokryciach 
dachowych barw w odcieniach ciemnych  
– kolorów brązu i czerwieni, 

b) dobudowy nowoprojektowanego budynku 
do szczytu istniejącej zabudowy mieszkanio-
wej, 

c) ograniczenia powierzchni zabudowy w sto-
sunku do powierzchni działki w wymiarze do 
50%, 

d) zapewnienia powierzchni biologicznie czyn-
nej w wymiarze nie mniejszym niż  
15% powierzchni działki, 

e) o którym mowa w § 2 ust. 8 pkt 2, 

f) utrzymania istniejącego drzewa we wschod-
niej części terenu – wg oznaczenia graficzne-
go w rysunku planu, z dopuszczeniem jego 
wycinki w przypadku bezpośredniego zagro-
żenia życia lub mienia, po uzyskaniu przez 
właściciela posesji zgody właściwego orga-
nu, 

g) w przypadku realizacji obiektu budowlanego 
w odległości mniejszej niż 6,0m od ze-
wnętrznej krawędzi jezdni ul. Bolesława 
Krzywoustego, uzyskania zgody zarządcy tej 
drogi, 

3) wysokość zabudowy – wg ustaleń zawartych  
w § 2 ust. 4 pkt 3b tiret 2 i 4, 

4) dopuszczenie: 

a) lokalizacji usług nieuciążliwych w pierwszej  
i w drugiej kondygnacji, 

b) lokalizacji funkcji mieszkaniowej w drugiej 
kondygnacji, 

c) możliwości doświetlenia poddaszy lukarnami, 
wystawkami i oknami połaciowymi, 

d) możliwości zastosowania w płaszczyznach po-
łaci dachowych kolektorów słonecznych  
w wymiarze do 50% łącznej powierzchni tych 
połaci, 

e) wysokości zabudowy do 12,0m od poziomu 
terenu do najwyższego elementu konstrukcji 
dachu w części południowej terenu, obejmu-
jące do 30% powierzchni zabudowy, 

5) zakaz: 

a) lokalizacji więcej niż jednego domu miesz-
kalnego,  

b) wynoszenia poziomu parteru budynku nad 
poziom terenu powyżej 0,5m, co odnosi się 
również do budynku podpiwniczonego, 

c) o którym mowa w § 2 ust. 6, 

d) o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt 3a,   

6) dojazdy – z przyległych dróg, wg ustaleń zawar-
tych w § 2 ust. 8 pkt 1c, 

7) obsługę w zakresie infrastruktury technicznej  
– wg ustaleń zawartych w § 2 ust. 9. 

§ 4. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia  
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, ustala się jednorazową opłatę od 
wzrostu wartości nieruchomości w wysokości: 

 30% – dla terenów: 2U,MN i 3U,MN, 

 1% – dla terenu 1KP 
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§ 5. Traci moc uchwała Nr IV/42/03 Rady Miej-
skiej w Słubicach z dnia 7 lutego 2003r.  
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego Miasta Słubice wraz z ob-
szarem funkcjonalnym Świecko obejmującej teren 
położony w Słubicach w obrębie ulic Poniatowskie-
go, Łokietka, Krzywoustego i Krótkiej, w częściach 
objętych niniejszą uchwałą. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Słubic. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni 
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Piotr Kiedrowicz 
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Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr XLI/398/09  

Rady Miejskiej w Słubicach  

z dnia 26 listopada 2009r. 
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Załącznik Nr 2 

do uchwały Nr XLI/398/09 

Rady Miejskiej w Słubicach 

z dnia 26 listopada 2009r. 
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Załącznik Nr 3  

do uchwały Nr XLI/398/09  

Rady Miejskiej w Słubicach 
z dnia 26 listopada 2009r. 

Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji  
i finansowania zadań własnych gminy z zakresu 
infrastruktury technicznej w obszarze objętym 

zmianą do zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Słubice wraz z ob-
szarem funkcjonalnym Świecko obejmującej teren 
położony w Słubicach w obrębie ulic Poniatowskie-

go, Łokietka, Krzywoustego i Krótkiej. 

Zadania własne gminy (m.in. w zakresie komunika-
cji, budowy urządzeń infrastruktury wodociągowej  
i kanalizacyjnej), przewidywane są do etapowej re-
alizacji, bez konkretyzacji terminowej, w miarę osią-
gania docelowych ustaleń planu jak i posiadanych 
środków zarówno własnych jak i pomocowych. Na-

tomiast przewidywane w planie inwestycje dotyczą-
ce zaopatrzenia w energię elektryczną oraz gaz 
przewidziane są do finansowania przez inwestorów 
zewnętrznych (administratorów tych systemów). 
Zaopatrzenie w energię cieplną nastąpi z własnych, 
lokalnych źródeł. 

Załącznik Nr 4  

do uchwały Nr XLI/398/09  
Rady Miejskiej w Słubicach  

z dnia 26 listopada 2009r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu zmiany do zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Słubice 
wraz z obszarem funkcjonalnym Świecko obejmu-

jącej teren położony w Słubicach w obrębie ulic 
Poniatowskiego, Łokietka, Krzywoustego i Krótkiej. 

Uwag nie wniesiono. 
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UCHWAŁA NR LVI/343/09 

 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SOLI 

 z dnia 30 grudnia 2009r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól dla terenu 
ograniczonego ulicami Zielonogórską, Kamienną i rzeką Czarną Strugą 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  
z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 20 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 80 poz. 717 ze 
zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej w Nowej 
Soli Nr XL/232/08 z dnia 30 grudnia 2008r. w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Nowa Sól dla terenu ograniczonego ulicami Zielo-
nogórską, Kamienną i rzeką Czarną Strugą po 
stwierdzeniu zgodności ze studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Mia-
sta Nowa Sól, Rada Miejska w Nowej Soli uchwala 
co następuje: 

Dział I 

Ustalenia ogólne  

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Nowa Sól dla terenu 
ograniczonego ulicami Zielonogórską, Kamienną  
i rzeką Czarną Strugą.  

2. Integralną częścią miejscowego planu zago-
spodarowania są następujące załączniki:  

1)  załącznik graficzny Nr 1 - rysunek planu - skala 
1:1000;  

2)  załącznik Nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie roz-
patrzenia uwag do miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego;  

3)  załącznik Nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie re-
alizacji inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej.  

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest 
mowa o:  

1)  planie - należy przez to rozumieć miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego, o któ-
rym mowa w § 1 niniejszej uchwały;  

2)  przepisach szczególnych - należy przez to ro-
zumieć przepisy ustaw wraz z aktami wyko-
nawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu 
terenem, wynikające z prawomocnych decyzji 
administracyjnych  

3)  rysunku planu - należy przez to rozumieć gra-
ficzny zapis planu, będący załącznikiem graficz-
nym, o którym mowa w § 1 ust. 2, pkt 1;  

4)  terenie - należy przez to rozumieć obszar ogra-
niczony na rysunku planu liniami rozgranicza-
jącymi, oznaczony symbolem literowym i licz-
bowym;  

5)  przeznaczeniu podstawowym terenu - należy 
przez to rozumieć przeznaczenie dominujące 
wyznaczone do lokalizacji w danym terenie;  

6)  przeznaczeniu uzupełniającym terenu - należy 
przez to rozumieć przeznaczenie inne niż pod-
stawowe, dopuszczone do lokalizacji na danym 
terenie;  


