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UCHWAŁA NR LXXII/877/10 

 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA 

 

 z dnia 13 lipca 2010r. 
  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu centrum 
usługowego w rejonie ul. Trasa Północna i ul. Stefana Batorego w Zielonej Górze 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1  
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samo-
rządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 
tekst jednolity z póčn. zm.1), art. 20 ust. 1 oraz art. 27 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 
z póčn. zm.2), po stwierdzeniu zgodnoċci z ustale-
niami Studium uwarunkowaĉ i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego miasta Zielona Góra 
uchwalonym uchwałą Nr XXVIII/392/08 Rady Miasta 
Zielona Góra z dnia 19 sierpnia 2008r. uchwala sić, 
co nastćpuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Uchwala sić miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego dla terenu centrum usłu-
gowego w rejonie ul. Trasa Północna i ul. Stefana 
Batorego w Zielonej Górze, obejmujący obszar 
o powierzchni 17,7ha, ograniczony: 

1)  od południa – granicą miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego miasta Zielo-
na Góra, uchwalonego uchwałą Nr XXIX/271/04 
Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 sierpnia 
2004r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 86, poz. 1301); 

2)  od wschodu – ul. Stefana Batorego i terenem 
zabudowy mieszkaniowej; 

3)  od północy – terenem osiedla Na Olimpie; 

4)  od zachodu i od południowego – zachodu – te-
renem zieleni i nieuďytków. 

2. Integralną czćċcią niniejszej uchwały jest: 

1)  rysunek planu, w skali 1:1000, zawierający wy-
rys ze Studium uwarunkowaĉ i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego miasta Zielo-
na Góra, stanowiący załącznik Nr 1; 

2)  rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu, stanowiące załącznik Nr 2; 

3)  rozstrzygnićcie dotyczące sposobu realizacji 
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które naleďą do zadaĉ 
własnych gminy oraz zasad ich finansowania, 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych, 
stanowiące załącznik Nr 3. 

3. Niniejsza uchwała jest zgodna z uchwałą  
Nr XXXII/449/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia  
30 wrzeċnia 2008r. w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu centrum usługowego 
w rejonie ul. Trasa Północna i ul. Stefana Batorego 
w Zielonej Górze. 

§ 2. Ilekroć w ustaleniach niniejszej uchwały jest 
mowa o: 

1)  planie – naleďy przez to rozumieć komplet usta-
leĉ, dotyczących obszaru objćtego niniejszym 
miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego fragmentu miasta Zielona Góra; 

2)  ustawie lub ustawie o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym – naleďy przez to rozu-
mieć ustawć o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym; 

3)  przepisach odrćbnych – naleďy przez to rozu-
mieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonaw-
czymi; 

4)  terenie – naleďy przez to rozumieć obszar ogra-
niczony na rysunku planu liniami rozgranicza-
jącymi, oznaczony symbolem literowym lub/i 
cyfrowym; 

5)  przeznaczeniu podstawowym – naleďy przez to 
rozumieć obowiązujące przeznaczenie, odno-
szące sić do min. 70% powierzchni kaďdej dział-
ki budowlanej lub/i powierzchni całkowitej 
wszystkich budynków planowanych, połoďo-
nych w granicach tej działki; 

6)  przeznaczeniu uzupełniającym – naleďy przez to 
rozumieć przeznaczenie, które moďe uzupełniać 
lub wzbogacać przeznaczenie podstawowe i nie 
moďe być realizowane bez przeznaczenia pod-
stawowego; 

7)  usługach nieuciąďliwych – naleďy przez to ro-
zumieć usługi, niezaliczane do przedsićwzićć 
mogących znacząco oddziaływać na ċrodowi-
sko, których uciąďliwoċć mierzona zgodnie 
z przepisami odrćbnymi nie przekracza swym 
zasićgiem granic własnoċci terenu, w tym tere-
ny i obiekty słuďące działalnoċci z zakresu: 

a)  handlu detalicznego o powierzchni sprzedaďy 
do 2000m2, 

b)  gastronomii, 

c)  ochrony zdrowia, odnowy biologicznej, 

d)  działalnoċci biurowej, administracji i zarzą-
dzania, 

e)  ubezpieczeĉ i finansów, 
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f)  sportu i rekreacji, 

g)  projektowania i pracy twórczej, 

h)  drobnych usług takich, jak: usługi fryzjerskie, 
kosmetyczne, itp.; 

8)  uciąďliwoċci – naleďy przez to rozumieć ponad-
normatywne zjawiska ograniczające moďliwoċci 
funkcjonowania terenu o okreċlonym przezna-
czeniu takie, jak hałas, wibracje, zanieczyszcze-
nia wody, powietrza i gruntu oraz zanieczysz-
czenia odpadami; 

9)  przestrzeniach publicznych – naleďy przez to 
rozumieć dostćpne bez ograniczeĉ dla ogółu, 
wyznaczone na rysunku planu liniami rozgrani-
czającymi tereny dróg; 

10) powierzchni zabudowy – naleďy przez to rozu-
mieć parametr, okreċlony jako maksymalny 
procent terenu, bćdący ilorazem sumy po-
wierzchni zabudowy, liczonej na poziomie par-
teru w zewnćtrznym obrysie murów wszystkich 
budynków połoďonych w granicach działki bu-
dowlanej, do jej powierzchni, przemnoďony 
przez 100%; 

11) powierzchni biologicznie czynnej – naleďy przez 
to rozumieć parametr, okreċlony jako minimal-
ny dopuszczalny procent terenu, bćdący ilora-
zem sumy wszystkich terenów biologicznie 
czynnych połoďonych w granicach działki da-
nego terenu do powierzchni tej działki w grani-
cach przedmiotowego terenu, przemnoďony 
przez 100%; 

12) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleďy przez 
to rozumieć linić ograniczającą obszar, w któ-
rym dopuszcza sić wznoszenie obiektów kuba-
turowych, uwzglćdniając moďliwoċć przekro-
czenia tej linii elementem budynku, takim jak: 
schody, podesty, pochylnie, na odległoċć nie 
wićcej niď 1,0m; 

13) dominancie – naleďy przez to rozumieć czćċć 
budynku wyróďniającą sić wysokoċcią do 6,5m 
ponad przyjćtą dla całoċci oraz powierzchnio-
wo nieprzekraczającą 10% całoċci budynku. 

§ 3. 1. Na rysunku planu obowiązującymi ustale-
niami są: 

1)  granica obszaru objćtego planem; 

2)  linie rozgraniczające tereny o róďnym przezna-
czeniu lub róďnych zasadach zagospodarowa-
nia; 

3)  nieprzekraczalne linie zabudowy; 

4)  symbol przeznaczenia terenów; 

5)  strefa zieleni izolacyjnej. 

2. Pozostałe, niewymienione w ust. 1 elementy 
rysunku planu, jak np. treċć podkładu mapowego, 
mają charakter informacyjny i nie są ustaleniami 
planu. 

 

 

Rozdział 2 

Przepisy obowiązujące na całym obszarze objętym 
planem 

§ 4. Ustala sić kategorie przeznaczenia terenów: 

1)  rozmieszczenia wielkopowierzchniowych obiek-
tów handlowych o powierzchni sprzedaďy po-
wyďej 2000m2, oznaczonego na rysunku planu 
symbolem UC; 

2)  zabudowy usługowej, oznaczonej na rysunku 
planu symbolami U1, U2, U3; 

3)  drogi publicznej zbiorczej, oznaczonej na ry-
sunku planu symbolami KDZ1 i KDZ2; 

4)  drogi publicznej dojazdowej, oznaczonej na ry-
sunku planu symbolem KDD; 

5)  parkingu, oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem KP. 

§ 5. Ustala sić zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego: 

1)  nakazuje sić: 

a)  zachowanie nieprzekraczalnych linii zabudo-
wy, zgodnie z rysunkiem planu, 

b)  zapewnienie dostćpnoċci terenu osobom 
o róďnym stopniu niepełnosprawnoċci po-
przez: 

 likwidacjć barier technicznych i architekto-
nicznych, w tym stosowanie, jako uzupeł-
nienie schodów – pochylni, platform, pod-
jazdów, 

 realizacjć przejċć pieszych w poziomie 
jezdni z róďnicami poziomów niwelowa-
nymi pochylniami, 

c)  lokalizacjć placów przeładunku towaru poza 
wyznaczonymi miejscami parkingowymi; 

2)  zakazuje sić: 

a)  grodzenia terenów od strony dróg publicz-
nych, 

b)  stosowania ogrodzenia z przćseł betonowych 
w granicach działek budowlanych, 

c)  lokalizacji wolnostojących: garaďy, budynków 
gospodarczych, pomocniczych; 

3)  dopuszcza sić: 

a)  lokalizacjć elementów reklamowych: 

 w tym banerów, pylonów, tablic i plansz 
informacyjnych, na samonoċnych urzą-
dzeniach konstrukcyjnych w obszarze wy-
znaczonym nieprzekraczalnymi liniami za-
budowy wskazanymi na rysunku planu,  
z wyłączeniem terenów okreċlonych  
w § 20 ust. 1, 

 na elewacjach budynków, 

b)  realizacjć parkingów oraz zadaszonych 
miejsc parkingowych, 

c)  lokalizacjć elementów małej architektury, 
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d)  realizacjć dróg wewnćtrznych, placów ma-
newrowych, 

e)  lokalizacjć sieci, urządzeĉ i przyłączy infra-
struktury technicznej, 

f)  lokalizacjć wiat, namiotów i zadaszeĉ dla se-
zonowej sprzedaďy towarów, 

g)  realizacjć zieleni urządzonej, dekoracyjnej 
i izolacyjnej. 

§ 6. 1. Ustala sić zasady ochrony ċrodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego, zgodnie z który-
mi zakazuje sić: 

1)  inwestycji stanowiących przedsićwzićcia mo-
gące zawsze znacząco oddziaływać na ċrodowi-
sko; 

2)  funkcji mieszkaniowych oraz tych, dla których 
przekroczone są okreċlone poziomy hałasu; za-
kaz nie dotyczy terenu oznaczonego w planie 
symbolem U1; 

3)  realizacji obiektów bez wyposaďenia ich w in-
frastrukturć techniczną, tj. sieci i urządzeĉ wo-
dociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych; 

4)  lokalizacji inwestycji związanych ze składowa-
niem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwia-
niem odpadów, w tym złomu, pojazdów wyco-
fanych z eksploatacji, maszyn, paliw itp. 

2. Nakazuje sić ochronć Głównego Zbiornika 
Wód Podziemnych 150, zgodnie z przepisami od-
rćbnymi. 

3. W zakresie ochrony powietrza przed zanie-
czyszczeniem nakazuje sić stosowanie do celów 
grzewczych paliw o niskiej zawartoċci związków 
siarki, w tym stosowanie dla pokrycia potrzeb ciepl-
nych obiektów, energii elektrycznej oraz paliw "eko-
logicznie czystych" (gaz, energia elektryczna, sieć 
cieplna, lekki olej opałowy) z zastosowaniem tech-
nologii zapewniających minimalne wskačniki emi-
syjne gazów i pyłów do atmosfery. 

4. W zakresie ochrony przed hałasem ustala sić 
dla terenu oznaczonego w planie symbolem U1 
obowiązujący dopuszczalny poziom hałasu, jak dla 
terenów przeznaczonych na cele mieszkalno - usłu-
gowe. 

5. W zakresie ochrony powierzchni ziemi, tere-
nów zieleni i wartoċci krajobrazowych ustala sić: 

1)  przed podjćciem prac związanych z realizacją 
inwestycji na obszarach wyznaczonych w pla-
nie, obowiązek zdjćcia wierzchniej warstwy 
ziemi organicznej z czćċci przeznaczonej pod 
obiekty budowlane oraz powierzchnie utwar-
dzone, a nastćpnie zagospodarowanie jej dla 
urządzenia powierzchni biologicznie czynnych; 

2)  przy trasowaniu i projektowaniu dróg nakazuje 
sić kaďdorazowo uwzglćdnić, w zaleďnoċci od 
moďliwoċci wynikającej z szerokoċci w liniach 
rozgraniczających drogi, utworzenie pasa ziele-
ni towarzyszącej pomićdzy chodnikiem a jezd-
nią, w postaci szpaleru drzew, ďywopłotu lub 
pasa trawnika. 

§ 7. Ustala sić zasady ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 
zgodnie z którymi, nakazuje sić osobom prowadzą-
cym roboty budowlane i ziemne, w przypadku 
ujawnienia w trakcie prac przedmiotu, który posiada 
cechy zabytku: 

1)  wstrzymanie wszelkich robót, mogących 
uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot; 

2)  zabezpieczenie przy uďyciu dostćpnych ċrod-
ków tego przedmiotu i miejsca jego odkrycia; 

3)  niezwłoczne zawiadomienie o tym właċciwego 
konserwatora zabytków, a jeċli jest to niemoď-
liwe Prezydenta Miasta Zielona Góra. 

§ 8. Ustala sić wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych: 

1)  wskazuje sić przestrzenie publiczne w planie 
w postaci dróg publicznych, oznaczonych na 
rysunku planu symbolami KDD, KDZ1 i KDZ2; 

2)  nakazuje sić kształtowanie przestrzeni publicz-
nych w sposób okreċlony w § 12 ust. 2. 

§ 9. Na obszarze objćtym planem nie wystćpują 
tereny i obiekty podlegające ochronie, ustalone na 
podstawie przepisów odrćbnych, w tym tereny: 

1)  górnicze; 

2)  naraďone na niebezpieczeĉstwo powodzi; 

3)  zagroďone osuwaniem sić mas ziemnych. 

§ 10. 1. Ustala sić szczegółowe zasady i warunki 
scalania i podziału nieruchomoċci: 

1)  wydzielane działki muszą posiadać bezpoċredni 
dostćp do drogi publicznej; 

2)  funkcja wydzielanych działek musi być zgodna 
z przeznaczeniem podstawowym danego tere-
nu; 

3)  ustala sić: 

a)  dla terenów oznaczonych symbolem U2 min. 
powierzchnić nowo wydzielanych działek 
1000m2 i min. szerokoċci frontu działki przy-
legającego do drogi publicznej 30m, 

b)  dla terenów oznaczonych symbolem U3 min. 
powierzchnić nowo wydzielanych działek 
1000m2 bez wskazywania minimalnego fron-
tu działki; 

4)  wydzielanie nowych działek odbywa sić wy-
łącznie w ramach danego terenu; 

5)  zakazuje sić podziału: 

a)  terenów oznaczonych w planie symbolem 
UC, 

b)  terenu wewnątrz linii rozgraniczających drogi 
publiczne KDD, KDZ1 i KDZ2; 

6)  dopuszcza sić: 

a)  łączenie działek, 
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b)  podział inny niď w pkt 3 dla polepszenia wa-
runków zagospodarowania działki przyległej 
z zachowaniem pozostałych ustaleĉ planu, 

c)  wydzielenie działek dla lokalizacji obiektów 
infrastruktury technicznej wyłącznie w tere-
nach UC, U2 i U3, bez uwzglćdnienia ustaleĉ 
pkt 3, 

d)  wydzielanie działek pod niewyznaczone na 
rysunku planu, drogi wewnćtrzne o min. sze-
rokoċci 6,0m. 

2. W obszarze objćtym planem nie wystćpują te-
reny podlegające obowiązkowemu scaleniu. 

§ 11. Ustala sić szczególne warunki zagospoda-
rowania terenów oraz ograniczenia w ich uďytkowa-
niu, w tym zakaz zabudowy: 

1)  dla strefy zieleni izolacyjnej, wyznaczonej gra-
ficznie na rysunku planu, w obszarze której: 

a)  nakazuje sić: 

 realizacjć róďnych form zieleni, przy czym 
zieleĉ ċrednia lub wysoka ma stanowić 
70% całoċci programu zieleni dla strefy 
w danym terenie, 

 lokalizacjć ekranów akustycznych na tere-
nach przyległych do granicy z terenami 
zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej 
poza planem, w przypadku realizacji dzia-
łalnoċci przekraczającej dopuszczalny po-
ziom hałasu dla zabudowy mieszkaniowej, 
okreċlony w przepisach odrćbnych, 

b)  zakazuje sić lokalizacji: 

 wszelkich obiektów kubaturowych, w tym 
równieď obiektów urządzeĉ infrastruktury 
technicznej, 

 ciągów pieszych, pieszo-jezdnych, jezd-
nych i innych przestrzeni komunikacyj-
nych, z zastrzeďeniem lit. c tiret pierwsze, 

 wszelkich samonoċnych elementów re-
klamowych, z zastrzeďeniem lit. c tiret trze-
cie, 

c)  dopuszcza sić: 

 realizacjć wyłącznie ciągów pieszych pro-
wadzonych prostopadle do kierunku strefy 
zieleni izolacyjnej dla połączenia systemu 
pieszego terenów połoďonych poza pla-
nem i w jego granicach, 

 lokalizacjć przebiegów sieci infrastruktury 
technicznej prowadzonych prostopadle do 
kierunku strefy zieleni izolacyjnej, z do-
puszczeniem odchylenia o 25o, 

 lokalizacjć reklam w strefie zieleni izola-
cyjnej, pod warunkiem, iď jest umieszczana 
na przćsłach elementów akustycznych 
i nie powoduje pomniejszenia parametrów 
ochrony akustycznej; 

2)  dla istniejących i projektowanych sieci, niewy-
znaczonych graficznie na rysunku planu, przyj-

muje sie pasy eksploatacyjne, w obszarze któ-
rych: 

a)  nakazuje sić zapewnienie szerokoċci pasów 
eksploatacyjnych o szerokoċci uzaleďnionej 
od ċrednicy i typu sieci infrastruktury tech-
nicznej, zgodnie z przepisami odrćbnymi 
i ustaleniami właċciwego dysponenta sieci, 

b)  zakazuje sić: 

 lokalizacji obiektów kubaturowych, 

 realizacji elementów reklamowych, wy-
magających fundamentowania, 

 trwałych nasadzeĉ, 

c)  dopuszcza sić realizacjć: 

 funkcji komunikacyjnych, 

 miejsc parkingowych, 

 zieleni niskiej, 

 elementów małej architektury, nietrwale 
związanej z gruntem. 

§ 12. 1. Ustala sić zasady modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów komunikacji i infrastruk-
tury technicznej, zgodnie z ust. 2 – 12. 

2. W zakresie komunikacji ustala sić: 

1)  obsługć komunikacyjną terenów objćtych pla-
nem poprzez: 

a)  drogi publiczne zbiorcze oznaczone w planie 
symbolami KDZ1 I KDZ2 , 

b)  drogć publiczną dojazdową, oznaczoną  
w planie symbolem KDD; 

2)  połączenie z istniejącym układem drogowym 
poprzez drogć publiczną zbiorczą KDZ2  
z ul. Stefana Batorego zlokalizowaną poza pla-
nem; 

3)  obsługa komunikacyjna terenu U1 – poprzez 
drogć wewnćtrzną zlokalizowaną poza planem, 
dopuszcza sić obsługć komunikacyjną poprzez 
teren U2 wyłącznie dla funkcji usługowych lo-
kalizowanych w terenie U1; 

4)  nakazuje sić dla terenu oznaczonego na rysun-
ku planu symbolem KDZ1 realizacjć pasa ziele-
ni wysokiej w formie szpaleru drzew wzdłuď 
granicy opracowania; 

5)  zakazuje sić zabudowy wewnątrz linii rozgrani-
czających drogi publiczne, z wyłączeniem 
obiektów infrastruktury technicznej oraz obiek-
tów słuďących obsłudze komunikacji, pod wa-
runkiem, ďe planowana infrastruktura nie koli-
duje z ruchem drogowym i pieszym oraz lokali-
zowana jest w projektowanych pasach zieleni. 

3. W zakresie systemu parkowania: 

1)  nakazuje sić realizacjć miejsc parkingowych dla 
obsługi inwestycji, z uwzglćdnieniem minimal-
nych wskačników miejsc parkingowych zgodnej 
z ustaleniami szczegółowymi danego terenu; 

2)  dopuszcza sić: 
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a)  lokalizowanie parkingów w poziomie terenu 
i na poziomach innych, 

b)  bilansowanie miejsc parkingowych dla róď-
nych inwestycji lokalizowanych na terenach 
U2 i U3 w granicach terenów U2 i U3; 

3)  zakazuje sić lokalizacji parkingów w liniach roz-
graniczających drogi publiczne; 

4. Dla wszystkich rodzajów infrastruktury tech-
nicznej, tj. sieci, przyłączy, obiektów technologicz-
nych i inďynierskich oraz urządzeĉ i instalacji, dla 
których nie wyznaczono samodzielnych terenów 
w rozumieniu § 2 pkt 4: 

1)  nakazuje sić: 

a)  realizować elementy infrastruktury technicz-
nej w liniach rozgraniczających dróg, przy 
czym dopuszcza sić lokalizacjć elementów in-
frastruktury technicznej na innym terenie 
własnym inwestora, pod warunkiem, ďe nie 
kolidują one z pozostałymi ustaleniami pla-
nu, 

b)  budowć, przebudowć i remonty systemów 
infrastruktury technicznej prowadzić wyprze-
dzająco lub równolegle z docelowym pro-
gramem zagospodarowania danego terenu, 

c)  w przypadku kolizji projektowanych obiektów 
z istniejącymi sieciami przebudować zgodnie 
z wydanymi przez właċciciela sieci warun-
kami przebudowy; 

2)  dopuszcza sić: 

a)  zmianć przebiegu i parametrów sieci infrastruk-
tury technicznej na warunkach ustalonych 
z operatorem danej sieci, o ile nie narusza to 
struktury sieci, nie pogarsza warunków obsługi 
i nie narusza interesów osób trzecich, 

b)  realizacjć infrastruktury technicznej, które wy-
nikają z zapisów planu lub przepisów odrćb-
nych i nie wynikają z rysunku planu; 

3)  zakazuje sić realizacji naziemnych sieci uzbro-
jenia technicznego za wyjątkiem przyłączy 
o charakterze czasowym; 

4)  wzdłuď istniejących i projektowanych przebie-
gów sieci i przyłączy naleďy zachować strefy 
techniczne i pasy eksploatacyjne, o których 
mowa w § 11 pkt 2 lit. a; 

5)  zamierzone na terenie inwestycje wymagają 
uzgodnienia lokalizacji obiektów i tras sieci 
z właċciwymi operatorami. 

5. W zakresie zaopatrzenia w wodć ustala sić: 

1)  obowiązek zagwarantowania pełnego zapo-
trzebowania z miejskiej sieci wodociągowej; 

2)  nakazuje sić zagwarantowanie zapotrzebowa-
nia w wodć do celów przeciwpoďarowych, 
m.in. poprzez sieć hydrantów zewnćtrznych na-
ziemnych, punkty czerpania wody lub zbiorniki 
wody. 

6. W zakresie odprowadzenia ċcieków bytowych 
i komunalnych: 

1)  nakazuje sić odprowadzanie ċcieków do miej-
skiej sieci kanalizacyjnej i dalej do oczyszczalni 
ċcieków dla miasta Zielona Góra, zgodnie 
z przepisami odrćbnymi oraz aktami prawnymi 
organów miasta; 

2)  zakazuje sić budowy indywidualnych oczysz-
czalni ċcieków, zbiorników bezodpływowych. 

7. W zakresie odprowadzenia wód opadowych 
i roztopowych: 

1)  ustala sić: 

a)  odprowadzenie wód opadowych i roztopo-
wych z terenów i obiektów o funkcji usługo-
wej, do sieci kanalizacji deszczowej i/lub do 
gruntu, po ich wstćpnym podczyszczeniu, 

b)  objćcie systemami odprowadzającymi wody 
opadowe i roztopowe wszystkich terenów 
zabudowanych i utwardzonych; 

2)  dopuszcza sić odprowadzanie wód opadowych 
do gruntu po ich wstćpnym podczyszczeniu. 

8. W zakresie zaopatrzenia w gaz: 

1)  ustala sić: 

a)  zaopatrzenie z dystrybucyjnej sieci gazowej, 

b)  rozbudowć sieci niskiego ciċnienia; 

2)  dopuszcza sić lokalne i indywidualne zaopa-
trzenie w gaz płynny. 

9. W zakresie zaopatrzenia w energić elektrycz-
ną: 

1)  ustala sić zasilanie terenów objćtych planem 
z rozbudowywanej sieci elektroenergetycznej 
niskiego i ċredniego napićcia; 

2)  dopuszcza sić: 

a)  budowć stacji transformatorowych na tere-
nach przestrzeni publicznych, na zasadach 
okreċlonych w ust. 4 pkt 1 lit. a, 

b)  budowć stacji transformatorowych w formie 
obiektów wolnostojących lub w wydzielo-
nych pomieszczeniach, zlokalizowanych  
w obiektach o innym przeznaczeniu. 

10. W zakresie gromadzenia i usuwania odpa-
dów: 

1)  ustala sić: 

a)  usuwanie odpadów z uwzglćdnieniem ich 
segregacji w miejscu powstania oraz postć-
powanie z odpadami zgodnie z obowiązują-
cymi w tym zakresie przepisami odrćbnymi 
oraz aktami prawnymi organów miasta, 

b)  wyposaďenie dróg i terenów pieszych  
w urządzenia do gromadzenia odpadów, do-
stosowane do technologii ich wywozu i utyli-
zacji; 

2)  dopuszcza sić lokalizowanie: 
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a)  wolnostojących pojemników na odpady, 

b)  miejsc gromadzenia odpadów w pomiesz-
czeniach wbudowanych, wentylowanych. 

11. W zakresie zaopatrzenia w ciepło: 

1)  ustala sić pokrycie zapotrzebowania z miejskiej 
sieci ciepłowniczej poprzez sukcesywną rozbu-
dowć drugorzćdnych sieci cieplnych na obsza-
rze planu w miarć realizacji planowanych do 
przyłączenia obiektów; 

2)  dopuszcza sić, w uzasadnionych technicznie 
i ekonomicznie przypadkach, funkcjonowanie 
indywidualnych čródeł ciepła i lokalnych sys-
temów ciepłowniczych, z zastrzeďeniem § 6  
ust. 3. 

12. W zakresie budowy sieci telekomunikacyj-
nych i innych: 

1)  ustala sić dostćp do sieci i urządzeĉ teletech-
nicznych, w tym równieď alarmowych, interne-
towych, telewizji kablowej, itp.; 

2)  nakazuje sić skablowanie sieci; 

3)  dopuszcza sie lokalizacjć stacji bazowych tele-
fonii komórkowej, w tym na urządzeniach 
masztowych, wyłącznie na terenach U2 i UC 
połoďonych po zachodniej stronie drogi KDD, 
przy czym wysokoċć masztu musi być mniejsza 
niď 50,0m. 

§ 13. Ustala sić sposób i termin tymczasowego 
zagospodarowania, urządzania i uďytkowania tere-
nów: 

1)  dopuszcza sić dotychczasowy sposób zago-
spodarowania terenu do czasu stopniowego 
wprowadzenia nowego zainwestowania zgod-
nie z ustaleniami planu; 

2)  do czasu realizacji przeznaczenia zgodnego 
z ustaleniami planu, dopuszcza sić na terenach 
niezainwestowanych lokalizacjć miejsc parkin-
gowych; dopuszczenie nie zwalnia inwestora 
z nakazanego planem bilansowania miejsc po-
stojowych w granicach terenu własnego zgod-
nie z ustaleniami szczegółowymi planu. 

§ 14. Ustala sić stawkć procentową słuďącą nali-
czaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
w wysokoċci 30% wzrostu wartoċci nieruchomoċci. 

Rozdział 3 

Przepisy szczegółowe 

§ 15. 1. Wyznacza sić tereny, oznaczone na ry-
sunku planu symbolem UC, dla których ustala sić 
przeznaczenie: 

1)  podstawowe: 

a)  tereny rozmieszczenia obiektów handlowych 
o powierzchni sprzedaďy powyďej 2000m2, 

b)  tereny usług: zabudowa usługowa nieuciąď-
liwa, salony sprzedaďy, itp.; 

2)  uzupełniające: składy, magazyny. 

2. Dla terenu okreċla sić parametry i wskačnik 
zagospodarowania terenu: 

1)  maksymalna powierzchnia zabudowy - 50% 
powierzchni terenu; 

2)  minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 
15% powierzchni terenu; 

3)  maksymalna wysokoċć budynków - nie wićksza 
niď 10,0m; 

4)  nakazuje sić organizacjć miejsc postojowych na 
terenie własnym inwestora: 

a)  przyjmując minimalny wskačnik 1 miejsce 
postojowe na 50m2 powierzchni sprzedaďy, 

b)  uwzglćdniając miejsca postojowe dla osób 
niepełnosprawnych; 

3. Dla terenu obowiązują nastćpujące ustalenia: 

1)  dachy płaskie z dopuszczeniem ċwietlików, 
elementów szklanych, itp.; 

2)  zakazuje sić lokalizacji warsztatów napraw, sta-
cji paliw, wulkanizacji, terenowych komisów 
samochodowych; 

3)  dopuszcza sić lokalizacjć dominant, attyk 
i maskownic o wysokoċci do 6,5m; 

4)  zakazuje sić lokalizacji obiektów kubaturowych 
w granicy działki budowlanej oraz w zbliďeniu 
do niej. 

§ 16. 1. Wyznacza sić teren, oznaczony na rysun-
ku planu symbolemU1,dla którego ustala sić prze-
znaczenie podstawowe: 

1)  tereny usług: zabudowa usługowa nieuciąďliwa, 
handel hurtowy; 

2)  tereny zabudowy usługowo - mieszkaniowej. 

2. Dla terenu okreċla sić parametry i wskačniki 
zagospodarowania terenu: 

1)  maksymalna powierzchnia zabudowy – 50% 
powierzchni działki budowlanej; 

2)  minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 
30% powierzchni działki budowlanej; 

3)  maksymalna wysokoċć budynków – dwie kon-
dygnacje nadziemne, ale nie wyďej niď 10,0m; 

4)  nakazuje sić organizacjć miejsc postojowych na 
terenie własnym inwestora przyjmując mini-
malny wskačnik: 

a)  w przypadku usług 1 miejsce na kaďde roz-
poczćte 50m² powierzchni uďytkowej, 

b)  1 miejsce na 1 lokal mieszkalny, 

c)  w przypadku usług gastronomii 1 miejsce 
postojowe na 6 miejsc konsumpcyjnych; 

3. Dla terenu obowiązują nastćpujące ustalenia: 

1)  dachy indywidualne; 

2)  zakazuje sić: 

a)  lokalizacji funkcji uciąďliwych, 
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b)  realizacji przedsićwzićć mogących znacząco 
oddziaływać na ċrodowisko, 

c)  realizacji usług związanych z motoryzacją, 
transportem, stacji paliw, stacji obsługi po-
jazdów, warsztatów napraw; 

3)  dopuszcza sić: 

a)  bilansowanie miejsc postojowych dla funkcji 
usługowych na terenie U2, z zastrzeďeniem, 
iď nie naruszy to programu parkingowego 
inwestycji terenuU2, 

b)  lokalizacjć budynków na granicy działki bu-
dowlanej oraz w zbliďeniu do niej. 

§ 17. 1. Wyznacza sić tereny, oznaczone na ry-
sunku planu symbolem U2, dla których ustala sić 
przeznaczenie: 

1)  podstawowe – tereny usług: zabudowa usłu-
gowa nieuciąďliwa; 

2)  uzupełniające – magazyny, składy. 

2. Dla terenu okreċla sić parametry i wskačniki 
zagospodarowania terenu: 

1)  maksymalna powierzchnia zabudowy 50% po-
wierzchni działki budowlanej; 

2)  minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
30% powierzchni działki budowlanej; 

3)  maksymalna wysokoċć budynku trzy kondy-
gnacje nadziemne, ale nie wyďej niď 15,0m; 

4)  nakazuje sić organizacjć miejsc postojowych na 
terenie własnym inwestora przyjmując mini-
malny wskačnik: 

a)  1 miejsce na kaďde rozpoczćte 50m2 po-
wierzchni uďytkowej usług, 

b)  w przypadku usług gastronomii 1 miejsce 
postojowe na 6 miejsc konsumpcyjnych. 

3. Dla terenu obowiązują nastćpujące ustalenia: 

1)  dachy indywidualne; 

2)  zakazuje sić lokalizacji: 

a)  budynków na granicy działki budowlanej 
oraz w zbliďeniu do niej, 

b)  wolnostojących budynków gospodarczych, 
pomocniczych, 

c)  warsztatów napraw, wulkanizacji, stacji pa-
liw, terenowych komisów samochodowych; 

3)  dopuszcza sić likwidacjć strefy zieleni izolacyj-
nej w momencie realizacji przy granicy planu 
funkcji usługowej zamiast funkcji mieszkanio-
wej. 

§ 18. 1. Wyznacza sić teren, oznaczony na rysun-
ku planu symbolemU3,dla którego ustala sić prze-
znaczenie podstawowe - tereny usług: zabudowa 
usługowa nieuciąďliwa. 

2. Dla terenu okreċla sić parametry i wskačniki 
zagospodarowania terenu: 

1)  maksymalna powierzchnia zabudowy 50% po-
wierzchni działki budowlanej; 

2)  minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
25% powierzchni działki budowlanej; 

3)  maksymalna wysokoċć budynku trzy kondy-
gnacje nadziemne, ale nie wyďej niď 15,0m; 

4)  nakazuje sić organizacjć miejsc postojowych na 
terenie własnym inwestora przyjmując mini-
malny wskačnik: 

a)  1 miejsce na kaďde rozpoczćte 50m2 po-
wierzchni uďytkowej usług, 

b)  w przypadku usług gastronomii 1 miejsce 
postojowe na 6 miejsc konsumpcyjnych. 

3. Dla terenu obowiązują nastćpujące ustalenia: 

1)  dachy indywidualne; 

2)  zakazuje sić lokalizacji: 

a)  budynków na granicy działki budowlanej 
oraz w zbliďeniu do niej, 

b)  wolnostojących budynków gospodarczych, 
pomocniczych, 

c)  stacji paliw; 

3)  dopuszcza sie usługi motoryzacyjne, typu: myj-
nia samochodowa, usługi naprawcze, serwiso-
we. 

§ 19. 1. Wyznacza sić teren, oznaczony na rysun-
ku planu symbolem KP, dla którego ustala sić prze-
znaczenie podstawowe: parking. 

2. Dla terenu okreċla sić parametry i wskačniki 
zagospodarowania terenu: 

1)  maksymalna powierzchnia zabudowy 10% po-
wierzchni terenu; 

2)  minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
5% powierzchni terenu; 

3)  maksymalna wysokoċć obiektów jedna kondy-
gnacja nadziemna, ale nie wyďej niď 5,0m. 

3. Dla terenu obowiązują nastćpujące ustalenia: 

1)  zakazuje sić lokalizacji: 

a)  stacji napraw serwisów samochodowych, 

b)  myjni samochodowych, 

c)  stacji paliw, 

d)  funkcji usługowych; 

2)  dopuszcza sić: 

a)  zmianć przeznaczenia terenu w czćċci lub ca-
łoċci dla poszerzenia pasa drogowego drogi 
KDZ 2, 

b)  zagospodarowanie terenu w całoċci jako te-
ren zieleni, 

c)  grodzenie terenu. 

§ 20. 1. Wyznacza sić tereny komunikacji, ozna-
czone na rysunku planu symbolami KDD, KDZ1  
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i KDZ2, dla których ustala sić przeznaczenie podsta-
wowe odpowiednio: drogi publiczne dojazdowe, 
drogi publiczne zbiorcze. 

2. Ustala sić szerokoċci w liniach rozgraniczają-
cych: 

1)  drogi zbiorczej KDZ1- minimum 20,0m; 

2)  drogi zbiorczej KDZ2- minimum 20,0m; 

3)  drogi dojazdowej KDD- 12,0m. 

Rozdział 4 

Przepisy końcowe 

§ 21. Tracą moc dotychczasowe ustalenia zmia-
ny miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Zielonej Góry, uchwalonej 
uchwałą Nr XXIX/214/96 Rady Miejskiej w Zielonej 
Górze z dnia 24 pačdziernika 1996r. (Dz. Urz. Woj. 
Ziel. Nr 19, poz. 10), wyłącznie dla obszaru objćtego 
niniejszą uchwałą. 

§ 22. Wykonanie uchwały powierza sić Prezy-
dentowi Miasta Zielona Góra. 

§ 23. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie  
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym 
Województwa Lubuskiego oraz podlega ogłoszeniu 
w Biuletynie Informacji Publicznej miasta Zielona 
Góra. 

Przewodniczący Rady 
Adam Urbaniak 

___________________________________ 
1Zmiany 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 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, z 2008r. Nr 180,  
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, 
poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146. 
2Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r. 
Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005r. Nr 113, poz. 954  
i Nr 130, poz. 1087 , z 2006r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635,  
z 2008r. Nr 220, poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 24, poz. 124 i Nr 75, 
poz. 474. 
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Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr LXXII/877/10 

Rady Miasta Zielona Góra 

z dnia 13 lipca 2010r. 
zał>cznik nr 1 do uchwały nr 

Rady Miasta Zielona Góra
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Załącznik Nr 2 

do uchwały Nr LXXII/877/10 

Rady Miasta Zielona Góra 

z dnia 13 lipca 2010r. 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE  

W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIO-
NYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO 

WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZA-
GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TE-

RENU CENTRUM USŁUGOWEGO  
w rejonie ul. Trasa Północna i ul. Stefana Batorego 

w Zielonej Górze ograniczonego: od południa – 
granicą miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Zielona Góra, uchwalonego 
uchwałą Nr XXIX/271/04 Rady Miasta Zielona Góra 
z dnia 31 sierpnia 2004r.; od wschodu – ul. Stefana 
Batorego i terenem zabudowy mieszkaniowej; od 

północy – terenem osiedla Na Olimpie; od zachodu  
i od południowego - zachodu – terenem zieleni  

i nieużytków. 

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, Rada Miasta Zielona Góra, w związ-
ku z brakiem uwag do wyłoďonego do publicznego 
wglądu projektu planu zagospodarowania prze-
strzennego dla terenu centrum usługowego w rejo-
nie ul. Trasa Północna i ul. Stefana Batorego w Zie-
lonej Górze, odstćpuje od rozstrzygnićcia o sposo-
bie rozpatrzenia uwag. 

 

Załącznik Nr 3 

do uchwały Nr LXXII/877/10 

Rady Miasta Zielona Góra 

z dnia 13 lipca 2010r. 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE  

O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE 
INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY 

TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁA-
SNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSO-
WANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH 

PUBLICZNYCH  
dla terenu centrum usługowego w rejonie ul. Trasa 
Północna i ul. Stefana Batorego w Zielonej Górze. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) Rada Mia-

sta Zielona Góra okreċla nastćpujący sposób reali-
zacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
naleďących do zadaĉ własnych miasta oraz zasady 
ich finansowania: 

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 
słuďące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkaĉ-
ców zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,  
poz. 1591 ze zm.):  

1) budowa sieci uzbrojenia technicznego w obrćbie 
korytarzy infrastruktury w pasach drogowych 
oraz na terenach innych za zgodą właċcicieli: 

a) wodociągów i urządzeĉ wodociągowych, 

b) kanalizacji sanitarnej z urządzeniami, 

c) kanalizacji deszczowej z urządzeniami. 

2) Pozostałe zadania własne gminy z zakresu infra-
struktury technicznej, okreċlone w art. 7 ust. 1 
ustawy o samorządzie gminnym, jak: 

a) zaopatrzenie w energić elektryczną, 

b) zaopatrzenie w energić cieplną, 

c) zaopatrzenie w gaz; 

podlegają dodatkowo regulacjom ustawy Prawo 
energetyczne. Zaopatrzenie w te media realizują 
przedsićbiorstwa energetyczne. Inwestycje z zakresu 
zaopatrzenia nie są finansowane z udziałem ċrod-
ków z budďetu miasta. Wskazane w ustawie Prawo 
energetyczne zadania własne miasta, finansowane  
z jego budďetu, obejmują wykonanie oċwietlenia 
dróg, tych których miasto jest zarządcą - czyli dróg 
miejskich. 

2. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, zaliczonych do zadaĉ własnych 
miasta, zapisanych w niniejszym planie miejsco-
wym, podlega przepisom ustawy z dnia 26 listopada 
1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r.  
Nr 15, poz. 148 ze zm.), przy czym: 

1) limity wydatków budďetowych na wieloletnie 
programy inwestycyjne są ujćte kaďdorazowo 
w budďecie miasta na kaďdy rok, 

2) istnieją moďliwoċci ubiegania sić o dofinanso-
wanie z funduszy strukturalnych UE (w zakresie 
budowy ulic oraz uzbrojenia pozostającego  
w gestii miasta) i/lub współfinansowania tych 
inwestycji z zainteresowanym inwestorem. 
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