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w sprawie poddanej konsultacji. Wyniki konsultacji 
nie są wiążące dla organów Gminy Łęknica. 

3. Konsultacje przeprowadza się przed wniesie-
niem projektu aktu prawa miejscowego pod obrady 
Rady Miejskiej w Łęknicy. 

4. Konsultacje uważa się za ważne bez względu 
na liczbę podmiotów biorących udział w konsulta-
cjach. 

§ 3. 1. Decyzję o przeprowadzeniu konsultacji 
podejmuje Burmistrz Łęknicy w drodze ogłoszenia. 

2. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji 
powinno określać: 

1) przedmiot konsultacji 

2) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji 

3) formę konsultacji 

4) komórkę organizacyjną Urzędu Miejskiego 
w Łęknicy lub jednostkę organizacyjną odpo-
wiedzialną za przeprowadzenie konsultacji. 

3. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji 
zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej 
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łękni-
cy. 

§ 4. 1. Konsultacje mogą mieć formę: 

1) bezpośrednich spotkań z przedstawicielami 
podmiotów, 

2) pisemną – poprzez przesłanie projektu aktu 
prawa miejscowego w celu wyrażenia pisemnej 
opinii w przedmiocie konsultacji, 

3) zamieszczenia na okres 7 dni projektów aktów 
prawa miejscowego w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy oraz na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy. 

2. Z bezpośredniego spotkania z podmiotami 
sporządza się protokół, do którego dołącza się listę 
obecności uczestników spotkania. 

3. Opinie, co do sprawy poddanej konsultacji 
powinny być przedstawione w formie pisemnej 
i składane w komórce organizacyjnej Urzędu Miej-
skiego w Łęknicy lub w jednostce organizacyjnej 
odpowiedzialnej za przeprowadzenie konsultacji, 
o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 4 lub przesłane  
drogą elektroniczną na adres e-mail: sekreta-
riat@umleknica.pl 

4. W przypadku konsultacji przeprowadzonych 
w formach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, termin 
na wyrażenie opinii nie może być krótszy niż 10 dni 
od dnia ich ogłoszenia. 

5. Zebrane dane po przeprowadzonych konsul-
tacjach przekazywane są do zatwierdzenia Burmi-
strzowi Łęknicy. 

6. Wyniki konsultacji, zawierające zestawienie 
zgłoszonych opinii i uwag wraz ze stanowiskiem 
Burmistrza opublikowane zostaną w Biuletynie In-
formacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Łęknicy. 

7. Burmistrz Łęknicy przedstawia Radzie Miej-
skiej w Łęknicy wyniki konsultacji w uzasadnieniu 
do projektów aktów, o których mowa w § 1. 

8. Nie przedstawienie opinii we wskazanym ter-
minie w przedmiocie konsultacji oznacza rezygnację 
z prawa do jej wyrażenia. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Łęknicy. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego. 

 Przewodniczący Rady  
Andrzej Marszałek 
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UCHWAŁA NR XXXVII/220/10 

 RADY GMINY ZABÓR 

 

z dnia 28 września 2010r. 
 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru we wsi Droszków, 
gmina Zabór, pod nazwą "Osiedle Poceglane" 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jed-
nolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) 
oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póŝn. zm.) uchwala 
się, co następuje:  

 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego osiedla „Poceglane” w Dro-
szkowie gmina Zabór, zwany dalej planem, obejmu-
jący działki o Nr ewid. 29, 30/4, 30/5, 30/6, 30/7, 30/8, 
30/9, 30/10, 31/3, 31/7, 31/8, 32/19, 32/23, 32/24, 
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32/25, 32/26, 32/27 o łącznej powierzchni ok. 
14,11ha.  

2. Plan, o którym mowa w ust. 1 ustala przezna-
czenie i zasady zagospodarowania terenów oraz 
zasady kształtowania zabudowy i obsługi w zakresie 
komunikacji i infrastruktury technicznej.  

3. Celem regulacji zawartych w planie jest roz-
wój funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej jako funk-
cji podstawowej oraz usług nieuciążliwych – jako 
funkcji uzupełniającej (dopuszczalnej).  

4. Granice planu są wyznaczone na rysunku pla-
nu sporządzonym w skali 1:1000, stanowiącym za-
łącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.  

5. Obszar planu ograniczony jest:  

1) od zachodu – terenami leśnymi Nadleśnictwa 
Przytok;  

2) od północy – terenami leśnymi Nadleśnictwa 
Przytok, terenami zabudowy jednorodzinnej 
i terenami stawów rybnych;  

3) od wschodu – drogą gminną;  

4) od południa – lasem, drogą gminną i terenami 
zabudowy jednorodzinnej.  

6. Integralną częścią niniejszej uchwały są:  

1) załącznik Nr 1 – rysunek planu w skali 1:1000, 
będący załącznikiem graficznym, zawierający 
również wyrys ze studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Zabór;  

2) załącznik Nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie re-
alizacji przedsięwzięć z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy oraz zasad ich finansowania.  

7. Niniejsza uchwała jest zgodna z następujący-
mi uchwałami:  

1) uchwałą Nr XVIII/123/2008r. Rady Gminy Zabór 
z dnia 26 września 2008r. w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego obszaru we 
wsi Droszków, gmina Zabór pod nazwą „Osie-
dle Poceglane”;  

2) uchwałą Rady Gminy Zabór Nr VII/49/03 z dnia 
9 lipca 2003r. w sprawie uchwalenia Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Zabór;  

3) uchwałą Nr VII/42/07 z dnia 15.06.2007 w spra-
wie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Za-
bór;  

4) uchwałą Nr XXXVII/218/10 z dnia 28 września 
2010r. w sprawie zmiany Studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Zabór.  

8. Na rysunku planu, stanowiącym załącznik  
Nr 1 zastosowano następujące oznaczenia graficzne, 
które są obowiązującymi ustaleniami planu:  

  

9. Pozostałe oznaczenia występujące na rysunku 
planu stanowią informację i nie są obowiązującymi 
ustaleniami planu.  

10. Ilekroć w ustaleniach niniejszej uchwały jest 
mowa o:  

1) planie – należy przez to rozumieć dokument 
stanowiący akt prawa miejscowego, o którym 
mowa w § 1 niniejszej uchwały;  

2) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysu-
nek na mapie w skali 1:1000, stanowiący za-
łącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;  

3) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałę Rady Gminy Zabór, o ile z treści prze-
pisu nie wynika inaczej;  

4) ustawie – należy przez to rozumieć przepisy 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  
z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póŝn. zm.), o ile z tre-
ści przepisu nie wynika inaczej;  

5) przepisach odrębnych – należy przez to rozu-
mieć przepisy ustaw innych niż wymieniona 
w pkt. 4, wraz z aktami wykonawczymi;  

6) obszarze – należy przez to rozumieć obszar ob-
jęty planem w granicach przedstawionych na 
rysunku planu;  

7) terenie – należy przez to rozumieć część obsza-
ru planu wyznaczoną na rysunku planu liniami 
rozgraniczającymi tereny o różnym sposobie 
użytkowania lub zagospodarowania.  

8) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to 
rozumieć określony w planie rodzaj przezna-
czenia, które powinno przeważać na danym te-
renie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;  

9) przeznaczeniu uzupełniającym lub dopuszczal-
nym – należy przez to rozumieć inne przezna-
czenie, które uzupełnia lub wzbogaca przezna-
czenie podstawowe, nie powodując zakłóceń 
w funkcjonowaniu podstawowego przeznacze-
nia terenu;  

10) usługach nieuciążliwych – usługi, których uciąż-
liwość nie wykracza poza granice określone ty-
tułem własności, a tym samym nie wywołują 
konieczności ustanowienia stref ochronnych, 
nie wymagają stałego transportu pojazdami 
o nośności ponad 2,5 tony;  

11) tymczasowym sposobie zagospodarowania, 
urządzenia lub użytkowania terenu – należy 
przez to rozumieć użytkowanie terenu i jego 
zagospodarowanie do czasu zagospodarowa-
nia ustalonego w planie;  

12) powierzchni biologicznie czynnej – należy przez 
to rozumieć część działki budowlanej, która nie 
jest zabudowana i nie stanowi powierzchni 
utwardzonej lub pozbawionej roślinności;  

13) kondygnacji – należy przyjmować 
w rozumieniu definicji zawartej w Rozporzą-
dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych 
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jakim powinny odpowiadać budynki i ich usy-
tuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 oraz 
póŝn. zm.);  

14) wysokości zabudowy – należy przyjmować 
w rozumieniu definicji zawartej w Rozporzą-
dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usy-
tuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 oraz 
póŝn. zm.);  

15) projekcie indywidualnym – należy przez to ro-
zumieć projekt architektoniczny sporządzony 
dla ustalonej lokalizacji, dostosowany do 
szczególnych warunków terenowych, wykona-
ny przez osobę posiadającą uprawnienia do 
projektowania architektury bez ograniczeń;  

16) liniach rozgraniczających tereny o różnych 
funkcjach – należy przez to rozumieć zaznaczo-
ne na rysunku planu linie ciągłe, dzielące ob-
szar planu na tereny o różnych funkcjach lub 
różnych zasadach zagospodarowania;  

17) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez 
to rozumieć wyznaczoną granicę sytuowania 
obiektów kubaturowych, której nie może prze-
kroczyć żaden nadziemny element budynku za 
wyjątkiem gzymsów, okapów, balkonów, wy-
kuszy, galerii, tarasów, schodów zewnętrznych, 
ramp i pochylni;  

18) drogach wewnętrznych – należy przez to rozu-
mieć wydzieloną z terenu działkę, która na za-
sadach określonych w przepisach odrębnych 
pełni funkcję drogi dla pozostałych działek do 
niej przylegających i zapewnia dostęp działek 
budowlanych do drogi publicznej;  

19) dostępie bezpośrednim do drogi publicznej – 
należy przez to rozumieć zjazd bezpośredni 
z drogi publicznej lub drogi wewnętrznej na te-
ren działki.  

11. Ustalenia planu należy rozpatrywać i stoso-
wać z uwzględnieniem przepisów odrębnych. Usta-
lenia dla terenów obowiązują odpowiednio z ustale-
niami ogólnymi dla całego obszaru objętego pla-
nem.  

Rozdział 2 

Ustalenia planu 

§ 2. Przeznaczenie terenów  

Wyznacza się następujące obszary:  

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej – oznaczone symbolem MN;  

2) tereny wód powierzchniowych śródlądowych 
i rowów – oznaczone symbolem WS;  

3) tereny dróg publicznych – oznaczone symbo-
lami KD;  

4) tereny dróg wewnętrznych – oznaczone symbo-
lami KDW;  

5) tereny komunikacji pieszo-rowerowej – ozna-
czony symbolem KDX;  

6) tereny zieleni urządzonej – oznaczone symbo-
lem ZP;  

7) tereny urządzeń energetycznych i stacji trans-
formatorowej – oznaczone symbolem EE.  

§ 3. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego  

Na obszarze objętym planem kształtowanie i ochro-
nę ładu przestrzennego należy realizować poprzez:  

1) zachowanie linii zabudowy i gabarytów budyn-
ków, w tym ich wysokości, formy dachu oraz 
ogrodzeń – zgodnie z ustaleniami szczegóło-
wymi dla poszczególnych terenów;  

2) dopuszczenie lokalizacji obiektów towarzyszą-
cych funkcji podstawowej, pod warunkiem za-
chowania ustaleń planu dla danego terenu oraz 
obiektów małej architektury i zieleni;  

3) zakaz realizacji:  

a) obiektów i budowli o wysokości przekracza-
jącej 12m;  

b) betonowych ogrodzeń prefabrykowanych 
oraz z pełnego muru o wysokości powyżej 
1,2m;  

c) pochylni do budynków w obrębie chodni-
ków;  

d) reklam wielkoformatowych.  

§ 4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego  

1. Na obszarze objętym planem brak jest pomni-
ków przyrody wpisanych do rejestru Wojewódzkie-
go Konserwatora Przyrody.  

2. Obszar objęty planem nie jest położony 
w granicach ani w bezpośrednim sąsiedztwie tere-
nów Chronionego Krajobrazu oraz obszaru „Natura 
2000”.  

3. Na obszarze objętym planem, uciążliwości nie 
mogą wykraczać poza granice określone tytułem 
własności, a tym samym wywoływać konieczności 
ustanowienia stref ochronnych.  

4. Dopuszczalny poziom hałasu na całym obsza-
rze planu nie może przekraczać poziomu 55dB dla 
pory dnia i 50dB dla pory nocnej.  

5. Zakazuje się:  

1) likwidowania i oszpecania istniejących zadrze-
wień, o ile nie stanowią zagrożenia dla zdrowia 
i życia ludzi oraz nie stanowią przeszkody 
w realizacji zabudowy i infrastruktury technicz-
nej. Likwidacja zadrzewień na terenie działek 
budowlanych wymaga uzyskania zezwalającej 
decyzji kompetentnej jednostki administracyj-
nej;  

2) lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze, 
bądŝ potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko;  

3) montowania i użytkowania urządzeń wytwarza-
jących pole elektromagnetyczne o wartości 
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przekraczającej dopuszczalne normy określone 
w przepisach ustawy o ochronie środowiska;  

4) odprowadzania ścieków sanitarnych bezpo-
średnio do gruntu lub wód powierzchniowych.  

§ 5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków  

Na obszarze objętym planem, osoby prowadzące 
roboty budowlane i ziemne w przypadku ujawnienia 
w trakcie prac przedmiotów, które posiadają cechy 
zabytku zobowiązane są do:  

1) wstrzymania wszelkich prac, mogących uszko-
dzić lub zniszczyć znalezisko, do czasu wydania 
przez Służby Ochrony Zabytków odpowiednich 
zarządzeń;  

2) zabezpieczenia odkrytych przedmiotów;  

3) niezwłocznego powiadomienia o tym woje-
wódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie 
jest to możliwe – Wójta Gminy Zabór.  

§ 6. Zasady kształtowania przestrzeni publicznej  

Na obszarze objętym planem przestrzeń publiczną 
stanowią:  

1) tereny dróg publicznych, oznaczone symbolem 
KD;  

2) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na ry-
sunku symbolami KDW;  

3) tereny komunikacji pieszo-rowerowej, ozna-
czone na rysunku symbolem KDX.  

§ 7. Parametry i wskaŝniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu  

1. Ustala się następujące zasady zagospodaro-
wania terenu i warunki zabudowy dla terenów za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych 
symbolami MN, MN/WS, 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 
5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN:  

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-
kaniowa jednorodzinna w układzie budynków 
wolno stojących lub bliŝniaczych, podpiwni-
czonych lub bez podpiwniczenia;  

2) przeznaczenie uzupełniające: wolno stojące bu-
dynki gospodarcze i garaże o łącznej po-
wierzchni zabudowy nie większej niż 60m2 mała 
architektura, infrastruktura techniczna dla po-
trzeb działki, drogi wewnętrzne, zieleń, miejsca 
postojowe;  

3) przeznaczenie dopuszczalne: dopuszcza się re-
alizację usług, które zajmować będą nie więcej 
niż 30% łącznej powierzchni całkowitej budyn-
ków zlokalizowanych na działce, o ile ich uciąż-
liwość nie będzie wykraczała poza granice 
działki i nie będą generowały stałego transpor-
tu pojazdami o ładowności powyżej 2,5 tony;  

4) zakazuje się lokalizacji urządzeń emitujących 
komercyjny sygnał radiowy;  

5) dojazd do działek - drogami wewnętrznymi 
KDW, lub graniczących z terenem zabudowy 
gminnymi drogami KD;  

6) nieprzekraczalne linie zabudowy – dla nowo 
projektowanych obiektów – wg oznaczeń 
i wymiarów na rysunku planu, w tym – 6,0m od 
linii rozgraniczającej teren inwestycji od ulic 
i 12m od granicy z terenami leśnym;  

7) miejsca postojowe – na terenie działki należy 
zapewnić minimum 2 miejsca postojowe dla 
samochodów osobowych;  

8) parametry zagospodarowania działek:  

a) ustala się powierzchnię działki nie mniejszą 
niż 1000m²; z dopuszczeniem działek o po-
wierzchni mniejszej dla działek narożnych, 
lecz nie mniejszej niż 900m²;  

b) ustala się powierzchnię zabudowy w stosun-
ku do powierzchni działki nie większą niż 
30%;  

c) ustala się powierzchnię biologicznie czynną 
nie mniejszą niż 50% powierzchni działki;  

d) ustala się szerokość frontu działki nie mniej-
szą niż 25m.  

§ 8. Szczegółowe warunki zagospodarowania te-
renów  

1. MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej  

Obowiązują ustalenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego osiedla „Ceglane” – 
uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Zabór  
Nr XXIX/217/06 z dnia 25 kwietnia 2006 r.  

2. 1MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej  

1) ustala się ilość kondygnacji nie większą niż 
dwie kondygnacje nadziemne;  

2) rodzaj dachów – dachy główne strome, dwu-
spadowe lub wielospadowe, o spadkach 35º do 
45º, nie określa się kierunku kalenicy;  

3) dostępność drogowa – od projektowanej drogi 
2KDW i KDW (osiedle Ceglane);  

4) w zakresie istniejącej napowietrznej sieci ener-
getycznej SN ustala się strefę ochronną 
o szerokości 5 m, liczoną od skrajnych przewo-
dów. Zakazuje się w granicach wyznaczonej 
strefy realizacji jakiejkolwiek zabudowy oraz 
prowadzenia upraw wysokich, w tym nasadzeń 
drzew, krzewów i dokonywania zalesień. Przę-
sła ogrodzeń znajdujące się w granicach strefy 
należy wykonać jako rozbieralne.  

3. 2MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej  

1) ustala się ilość kondygnacji, nie większą niż 
dwie kondygnacje nadziemne;  

2) rodzaj dachów – dachy główne strome, dwu-
spadowe lub wielospadowe, o spadkach 35º do 
45º, nie określa się kierunku kalenicy;  

3) dostępność drogowa – od projektowanej drogi 
2KDW i KDW (osiedle Ceglane);  
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4. 3MN i 4MN – tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej  

1) dopuszcza się zabudowę typu rezydencyjnego 
wg projektów indywidualnych, bez ograniczeń 
w zakresie kształtowania brył budynków;  

2) ustala się ilość kondygnacji, nie większą niż trzy 
kondygnacje nadziemne;  

3) dostępność drogowa – od projektowanej drogi 
1KDW;  

4) przed rozpoczęciem prac budowlanych wyma-
gana jest niwelacja terenu w granicach ozna-
czonych na rysunku planu.  

5. MN/WS – tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i wód powierzchniowych  

1) dopuszcza się zabudowę typu rezydencyjnego 
wg projektów indywidualnych, bez ograniczeń 
w zakresie kształtowania brył budynków;  

2) dopuszcza się sytuowanie budynków poza linią 
brzegową wody w granicach oznaczonych nie-
przekraczalną linią zabudowy;  

3) ustala się ilość kondygnacji, nie większą niż trzy 
kondygnacje nadziemne;  

4) dostępność drogowa – od projektowanej drogi 
1KDW i 2KWD;  

5) przed rozpoczęciem prac budowlanych wyma-
gana jest niwelacja terenu w granicach ozna-
czonych na rysunku planu.  

6. 5MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej  

1) ustala się ilość kondygnacji, nie większą niż 
dwie kondygnacje nadziemne;  

2) rodzaj dachów – dachy główne strome, dwu-
spadowe lub wielospadowe, o spadkach 35º do 
45º, nie określa się kierunku kalenicy;  

3) dostępność drogowa – od projektowanej drogi 
1KDW.  

7. 6MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej  

1) ustala się ilość kondygnacji, nie większą niż 
dwie kondygnacje nadziemne;  

2) rodzaj dachów – dachy główne strome, dwu-
spadowe lub wielospadowe, o spadkach 35º do 
45º, nie określa się kierunku kalenicy;  

3) dostępność drogowa – od projektowanej drogi 
4KDW.  

8. 7MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej  

1) ustala się ilość kondygnacji, nie większą niż 
dwie kondygnacje nadziemne;  

2) rodzaj dachów – dachy główne strome, dwu-
spadowe lub wielospadowe, o spadkach 35º do 
45º, nie określa się kierunku kalenicy;  

3) dostępność drogowa – od projektowanej drogi 
1KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 2KD  

4) przed rozpoczęciem prac budowlanych wyma-
gana jest niwelacja terenu w granicach ozna-
czonych na rysunku planu.  

9. 8MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej  

1) ustala się ilość kondygnacji, nie większą niż 
dwie kondygnacje nadziemne;  

2) rodzaj dachów – dachy główne strome, dwu-
spadowe lub wielospadowe, o spadkach 35º do 
45º, nie określa się kierunku kalenicy;  

3) dostępność drogowa – od projektowanej drogi 
6KDW i 7KDW.  

10. 9MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej  

1) ustala się ilość kondygnacji, nie większą niż 
dwie kondygnacje nadziemne;  

2) rodzaj dachów – dachy główne strome, dwu-
spadowe lub wielospadowe, o spadkach 35º do 
45º, nie określa się kierunku kalenicy;  

3) dostępność drogowa – od projektowanej drogi 
1KDW;  

4) przed rozpoczęciem prac budowlanych należy 
usunąć pozostałości fundamentów obiektów 
cegielni w granicach oznaczonych na rysunku 
planu;  

5) należy pozostawić rów melioracyjny w dotych-
czasowym użytkowaniu, zakazuje się likwidacji 
rowu oraz obsadzania jego obrzeży drzewami 
i krzewami; zagospodarowanie działek, na któ-
rych znajduje się rów melioracyjny, nie może 
wpływać negatywnie na jego funkcję; wprowa-
dza się obowiązek udostępniania dostępu do 
obrzeży rowu dla celów konserwacyjnych  

11. 10MN – tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej  

1) ustala się ilość kondygnacji, nie większą niż 
dwie kondygnacje nadziemne;  

2) rodzaj dachów – dachy główne strome, dwu-
spadowe lub wielospadowe, o spadkach 35º do 
45º, nie określa się kierunku kalenicy;  

3) dostępność drogowa – od projektowanej drogi 
1KDW i 8KDW;  

4) przed rozpoczęciem prac budowlanych należy 
usunąć pozostałości fundamentów obiektów 
cegielni w granicach oznaczonych na rysunku 
planu;  

5) należy pozostawić rów melioracyjny w dotych-
czasowym użytkowaniu, zakazuje się likwidacji 
rowu oraz obsadzania jego obrzeży drzewami 
i krzewami; zagospodarowanie działek, na któ-
rych znajduje się rów melioracyjny, nie może 
wpływać negatywnie na jego funkcję; wprowa-
dza się obowiązek udostępniania dostępu do 
obrzeży rowu dla celów konserwacyjnych  

12. 11MN – tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Lubuskiego Nr 123 – 9755 –                                                Poz. 1957 
 

1) ustala się ilość kondygnacji, nie większą niż 
dwie kondygnacje nadziemne;  

2) rodzaj dachów – dachy główne strome, dwu-
spadowe lub wielospadowe, o spadkach 35º do 
45º, nie określa się kierunku kalenicy;  

3) dostępność drogowa – od projektowanej drogi 
8KDW i KD1 (osiedle Ceglane);  

4) przed rozpoczęciem prac budowlanych należy 
usunąć pozostałości fundamentów obiektów 
cegielni w granicach oznaczonych na rysunku 
planu.  

13. 1WS – tereny wód powierzchniowych – staw  

Pozostawia się w dotychczasowym użytkowaniu.  

14. 2WS – tereny wód powierzchniowych – rów 
melioracyjny  

1) pozostawia się w dotychczasowym użytkowa-
niu;  

2) zakazuje się likwidacji rowu oraz obsadzania 
jego obrzeży drzewami i krzewami;  

3) zagospodarowanie działek, na których znajduje 
się rów melioracyjny, nie może wpływać nega-
tywnie na jego funkcję;  

4) wprowadza się obowiązek udostępniania do-
stępu do obrzeży rowu dla celów konserwacyj-
nych.  

15. EE – tereny urządzeń energetycznych  

1) przeznaczenie – pod budowę kontenerowej sta-
cji transformatorowej;  

2) dostępność drogowa – od projektowanej drogi 
1KDW.  

16. ZP – tereny zieleni urządzonej  

1) dostępność drogowa – z drogi 1KDW;  

2) dopuszcza się lokalizację małej architektury, 
urządzeń zabawowych dla dzieci, sportowych, 
piknikowych, tablic informacyjnych i oświetle-
nia terenu;  

3) zakazuje się umieszczania reklam.  

17. 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 8KDW – tereny 
dróg wewnętrznych  

1) ustala się szerokość pasa drogowego 10m;  

2) dopuszcza się wykonanie jedno lub dwustron-
nych chodników; ścieżek rowerowych, oświe-
tlenia oraz elementów małej architektury;  

3) drogi muszą być dostosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych.  

18. 5KDW, 7KDW – tereny dróg wewnętrznych  

1) ustala się szerokość pasa drogowego 6m;  

2) dopuszcza się wykonanie jednostronnego 
chodnika, oświetlenia oraz elementów małej 
architektury;  

3) drogi muszą być dostosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych.  

19. 6KDW – tereny dróg wewnętrznych  

1) ustala się szerokość pasa drogowego 7 i 8m.  

2) dopuszcza się wykonanie jedno lub dwustron-
nych chodników, ścieżek rowerowych, oświe-
tlenia oraz elementów małej architektury;  

3) drogi muszą być dostosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych.  

20. 1KD, 2KD – tereny przeznaczone na posze-
rzenie istniejących dróg gminnych, położonych poza 
obszarem opracowania planu.  

21. KDX – tereny ciągów pieszych i rowerowych  

1) ustala się szerokość pasa ciągu pieszo – rowe-
rowego 5m.  

2) dopuszcza się realizację małej architektury, ta-
blic informacyjnych, oświetlenia terenu i zna-
ków drogowych;  

3) zakazuje się umieszczania reklam.  

§ 9. Zasady i warunki scalania i podziału nieru-
chomości  

Działania inwestycyjne w granicach obszaru ob-
jętego planem poprzedzone zostaną procedurą sca-
lenia i podziału nieruchomości zgodnie z przebie-
giem linii rozgraniczających tereny o różnych spo-
sobach zagospodarowania ustalonych na rysunku 
planu. Na obszarze określonym planem dopuszcza 
się scalanie i podział działek w granicach terenów 
oznaczonych symbolami MN.  

§ 10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej  

1. Ustala się następujące ogólne zasady uzbro-
jenia terenów w infrastrukturę techniczną:  

1) projektowane sieci należy prowadzi w obrębie 
linii rozgraniczających dróg i ulic;  

2) inwestycje w zakresie zaopatrzenia w wodę, 
odprowadzanie ścieków sanitarnych i opado-
wych, gaz i energię elektryczną, wymagają uzy-
skania warunków technicznych od właściwych 
zarządców sieci.  

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:  

1) dostawę wody z istniejącego systemu wodo-
ciągowego miejscowości Droszków na warun-
kach określonych przez zarządcę sieci;  

2) budowę sieci wodociągowych oznaczonych na 
rysunku planu symbolem W i numerami od 
1 do 3;  

3) montowanie hydrantów przeciwpożarowych na 
projektowanych sieciach wodociągowych  

4) dopuszcza się możliwość budowy indywidual-
nych ujęć wody na poszczególnych działkach 
z obowiązkiem wykonania przyłącza do sieci 
wodociągowej po jej oddaniu do użytku.  

3. W zakresie odprowadzania ścieków sanitar-
nych ustala się:  
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1) odprowadzanie ścieków do planowanej kanali-
zacji sanitarnej a następnie do planowanego 
systemu kanalizacyjnego w Droszkowie;  

2) system kanalizacyjny należy rozwiązać jako 
grawitacyjny, składający się z kanałów ozna-
czonych na rysunku planu symbolami KS 
i numerami od 1 do 3;  

3) do czasu budowy systemu kanalizacyjnego do-
puszcza się budowę na poszczególnych dział-
kach szczelnych zbiorników bezodpływowych 
na nieczystości płynne, z obowiązkiem wyko-
nania przyłącza do sieci kanalizacyjnej po jej 
oddaniu do użytku.  

4. W zakresie zagospodarowania wód opado-
wych ustala się:  

1) zatrzymanie wód opadowych w miejscu ich 
opadu, tj. na terenie poszczególnych działek;  

2) odpływy nadmierne należy rozsączyć w grun-
cie, po określeniu możliwości technicznych po-
przez wykonanie badań geotechnicznych lub 
zatrzymać w specjalnych zbiornikach dla wyko-
rzystania do celów gospodarczych i utrzymania 
zieleni na terenie działki;  

3) należy utrzymać istniejące na terenie planu ro-
wy melioracyjne i wykorzystać je do przejęcia 
wód opadowych poprzez proponowany system 
kanalizacji deszczowej, oznaczony na rysunku 
planu symbolem KD-1;  

4) przewiduje się odprowadzenie wód opadowych 
z części ciągów komunikacyjnych w zachodniej 
części terenu, planowanym systemem kanali-
zacji deszczowej oznaczonym na rysunku planu 
symbolem KD-2 do istniejącego rowu przy-
drożnego w ul. Leśnej.  

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:  

1) możliwość dostawy gazu z istniejącej sieci ga-
zowej, po wykonaniu analizy opłacalności 
przedsięwzięcia i na warunkach ustalonych 
przez zarządcę sieci gazowej;  

2) wykorzystanie gazu do celów grzewczych,  
po spełnieniu warunków, o których mowa  
w pkt. 1).  

6. W zakresie ŝródeł ciepła zakazuje się:  

Stosowania jako ŝródła energii paliw i urządzeń do 
ich spalania, nie spełniających wymogów przepisów 
odrębnych dotyczących ochrony środowiska natu-
ralnego.  

7. W zakresie usuwania odpadów ustala się:  

Gromadzenie, segregację i usuwanie odpadów sta-
łych ustala się zgodnie z obowiązującymi regula-
cjami prawnymi na terenie gminy.  

8. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną 
ustala się:  

1) pokrycie zapotrzebowania w energię elektrycz-
ną projektowanej zabudowy mieszkaniowej:  

a) z projektowanej stacji transformatorowej kon-
tenerowej zlokalizowanej na terenie osiedla 
„Poceglane”, oznaczonej na planie symbolem 
EE, przewidzianej w miejsce planowanej słu-
powej stacji transformatorowej E1 na terenie 
objętym miejscowym planem zagospodarowa-
nia przestrzennego pod nazwą „Osiedle Cegla-
ne”.  

b) z istniejącej stacji transformatorowej słupowej 
E3, zlokalizowanej na terenie objętym miejsco-
wym planem zagospodarowania przestrzenne-
go pod nazwą „Osiedle Ceglane”.  

2) dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej 
sieć rozdzielcza nn-0,4kV z projektowanej 
i istniejącej stacji transformatorowej w układzie 
pierścieniowym wykonana w całości kablem 
ziemnym, szafki kablowe z licznikami zlokalizo-
wane na granicach działek w linii ogrodzenia;  

3) projektowane oświetlenie dróg w liniach roz-
graniczających terenów komunikacji wewnętrz-
nej;  

4) w zakresie istniejącej napowietrznej sieci ener-
getycznej SN ustala się strefę ochronną 
o szerokości 5 m, liczoną od skrajnych przewo-
dów, zakazuje się w granicach wyznaczonej 
strefy realizacji jakiejkolwiek zabudowy oraz 
prowadzenia upraw wysokich, w tym nasadzeń 
drzew, krzewów i dokonywania zalesień, przę-
sła ogrodzeń znajdujące się w granicach strefy 
należy wykonać jako rozbieralne.  

§ 11. Ustalenia dotyczące sposobów i terminów 
tymczasowego zagospodarowania, urządzenia  
i użytkowania terenów  

1. Tereny, dla których plan przewiduje inne prze-
znaczenie niż istniejące, mogą być wykorzystywane 
w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospoda-
rowania zgodnie z ustaleniami planu.  

2. Dopuszcza się do czasu realizacji inwestycji 
wykonanie ogrodzenia terenu działki, składowanie 
materiałów budowlanych przeznaczonych do reali-
zacji inwestycji oraz czasowych obiektów dla po-
trzeb ich składowania.  

§ 12. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji 
istniejącej infrastruktury technicznej i rekultywacji 
terenu  

Przed przystąpieniem do scalania i podziału działek 
na obszarze planu, konieczne jest wykonanie prac 
obejmujących likwidację dziko rosnących zarośli, 
usunięcie gruzów i fundamentów po byłych obiek-
tach cegielni, następnie wykonanie rekultywacji 
terenów, polegającej na likwidacji nasypów i wyko-
pów powstałych w trakcie robót wydobywczych 
i odkrywkowych, oraz ukształtowanie terenu pod 
ustalone planem pasy drogowe.  

§ 13. Ustalenia dotyczące stawek procentowych  

Ustala się 0%-ową stawkę, służącą naliczeniu opłaty, 
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym dla gruntów będących własnością komu-
nalną i planowanych do przeznaczenia na cele pu-
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bliczne oraz związane z wykonaniem zadań wła-
snych samorządu lokalnego, dla gruntów innych 
stawka wynosi 20%.  

Rozdział 3 

Przepisy końcowe 

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Zabór.  

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego oraz podlega rozplakato-
waniu na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy  
i w poszczególnych sołectwach.  

 Przewodniczący Rady: 
Bogdan Szafrański 
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Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr XXXVII/220/10 

Rady Gminy Zabór 
z dnia 28 września 2010r. 
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Załącznik Nr 2 

do uchwały Nr XXXVII/220/10 

Rady Gminy Zabór 
z dnia 28 września 2010r. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które należą do zadań własnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie 

z przepisami o finansach publicznych 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póŝn. 
zm.) art. 7 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) i art. 216  
ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 
o finansach publicznych (Dz. U. 157, poz. 1240 
z póŝn. zm.) Rada Gminy Zabór rozstrzyga co nastę-
puje:  

1. Zapisane w planie inwestycje z zakresu infra-
struktury technicznej, które należą do zadań wła-
snych Gminy są:  

1) finansowane przez gminę – nie przewiduje się 
finansowania przez gminę,  

2) finansowane przez inwestora zewnętrznego:  

a) budowa dróg wewnętrznych,  

b) budowa sieci wodociągowych,  

c) budowa sieci kanalizacji sanitarnej i desz-
czowej,  

d) budowa sieci energetycznej,  

e) budowa sieci gazowej.  

2. Sposób realizacji inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej wymienionych w pkt. 2 odby-
wać się będą zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

=================================================================================== 

1958 
195 8 

UCHWAŁA NR XXXIII/299/10 

 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU 

 

z dnia 29 września 2010r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności Gminy 
Czerwieńsk i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter 

cywilnoprawny oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, warunków dopuszczalności 
pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także organów do 

tego uprawnionych 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia  
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.1) oraz art. 59 
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o fi-
nansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 
z póŝn. zm. 2) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Treść ust. 2 w § 7 uchwały Nr XXXII/284/10 
z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych 
zasad, sposobu i trybu umarzania należności Gminy 
Czerwieńsk i jej jednostek organizacyjnych z tytułu 
należności pieniężnych mających charakter cywil-
noprawny oraz udzielania innych ulg w spłacaniu 
tych należności, warunków dopuszczalności pomocy 
publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić 
będzie pomoc publiczną, a także organów do tego 
uprawnionych otrzymuje brzmienie:  

„§ 7. 2. Przedsiębiorca zwracający się z wnio-
skiem o udzielenie ulgi zobowiązany jest do 
przedstawienia:  

a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de mini-
mis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się 
o pomoc oraz w ciągu 2 lat poprzedzających rok 
ubiegania się o pomoc, albo oświadczeń woli 
o wielkości pomocy de minimis otrzymanej 
w tym okresie, albo oświadczeń o nieotrzymaniu 
takiej pomocy w tym okresie,  

b) pozostałych informacji określonych w rozpo-
rządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 
roku w sprawie zakresu informacji przedstawia-
nych przez podmiot ubiegający się o pomoc  
de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311)”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Czerwieńska. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Leszek Jędras 

_______________________________________ 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszo-
ne w: Dz. U. z 2002r., Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113,  
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r., Nr 80, 
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r., Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, 
poz. 1203; z 2005r., Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r., 
Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r., Nr 48, poz. 327,  
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111 
i Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; 
z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675. 
2 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszono  
w: Dz. U. 2010r. Nr 28, poz. 146 
 


