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UCHWAŁA NR LIII/391/10 

 RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH 

 

 z dnia 27 maja 2010r. 
  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego 
w obrębie Licheń, gmina Strzelce Krajeńskie 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 
poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,  
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172,  
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17,  
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, 
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, 
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, 2009r. Nr 52, poz. 420, 
Nr 157, poz. 1241) 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 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005r.  
Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006r. Nr 45, 
poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008r. Nr 123,  
poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237,  
Nr 220, poz. 1413) Rada Miejska w Strzelcach Kra-
jeńskich uchwala, co następuje: 

Rozdział 1 

Ustalenia wstępne 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr XL/276/09 Rady 
Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 19 maja 
2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego terenu w obrębie Licheń, gmina Strzelce Kra-
jeńskie w rejonie projektowanej drogi będącej prze-
dłużeniem ul. Poznańskiej po stwierdzeniu zgodno-
ści ustaleń niniejszej uchwały z ustaleniami Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Strzelce Krajeńskie, uchwala się 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, 
zwany dalej „planem”. 

2. Plan obejmuje obszar w rejonie projektowanej 
drogi będącej przedłużeniem ul. Poznańskiej w ob-
rębie Licheń w Strzelcach Krajeńskich o powierzchni 
około 9,6ha. 

3. Granice planu przedstawione zostały na ry-
sunku planu w skali 1:1000 stanowiącym załącznik 
Nr 1 do niniejszej uchwały. 

4. Przedmiotem planu są tereny o przeznaczeniu 
pod cmentarz komunalny, usługi oraz niezbędną 
infrastrukturę. 

5. Integralnymi częściami planu miejscowego są 
następujące załączniki do uchwały: 

1)  załącznik Nr 1 – rysunek planu w skali 1:1000 
wraz z wyrysem ze Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Strzelce Krajeńskie; 

2)  załącznik Nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie re-
alizacji inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które należą do zadań własnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania; 

3)  załącznik Nr 3 – rozstrzygnięcie w sprawie roz-
patrzenia uwag złożonych do wyłożonego do 
publicznego wglądu projektu planu. 

6. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1)  „sieci istniejącej” – należy przez to rozumieć 
sieć infrastruktury technicznej istniejącą przed 
dniem wejścia planu w życie; 

2)  „sieci projektowanej” - należy przez to rozu-
mieć sieć infrastruktury technicznej nie istnieją-
cą przed dniem wejścia planu w życie; 

3)  „nieprzekraczalnej linii zabudowy”- należy 
przez to rozumieć linię ograniczającą obszar, na 
którym dopuszcza się realizację obiektów kuba-
turowych; 

4)  „obowiązującej linii zabudowy”- należy przez to 
rozumieć linię, na której należy usytuować 
obiekt kubaturowy; 

5)  „kolumbarium” – należy przez to rozumieć bu-
dowlę z niszami przeznaczoną do składania urn, 
o wysokości do 2,5m; 

6)  „dach niski” – należy przez to rozumieć dach 
wielospadowy lub przekrycie dachowe oparte 
na kształcie łuku o kącie nachylenia połaci do 
22°; 

7)  „wskaźnik zabudowy”- należy przez to rozu-
mieć stosunek powierzchni zabudowy do po-
wierzchni działki. 

Rozdział 2 

Ustalenia ogólne 

§ 2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony 
i kształtowania ładu przestrzennego: 

1. W zakresie zagospodarowania terenu i kształ-
towania zabudowy ustala się: 

1)  zabudowę należy lokalizować zgodnie z liniami 
zabudowy określonymi na rysunku planu; 

2)  linie zabudowy nie dotyczą schodów zewnętrz-
nych, klatek schodowych lub wiatrołapów jeśli 
nie wykraczają one poza nią na odległość więk-
szą niż 1,2m; 
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3)  wymagania geometrii dachu nie dotyczą połaci 
dachowych nad lukarnami, wykuszami, tara-
sami oraz wejściami; 

4)  należy uwzględnić potrzeby osób niepełno-
sprawnych w kształtowaniu zabudowy i urzą-
dzeń komunikacji; 

5)  zakazuje się budowy ogrodzeń z prefabrykowa-
nych elementów betonowych w obszarze pla-
nu. 

2. Ustala się, że terenami przestrzeni publicznych 
są ogólnodostępne tereny komunikacyjne, teren 
cmentarza oraz tereny K/ZC i US/ZP. 

3. W zakresie zasad i warunków łączenia i po-
działu nieruchomości dopuszcza się łączenie i po-
dział działek, uwzględniając parametry zawarte  
w ustaleniach szczegółowych. 

4. W granicach planu nie wyznacza się terenów 
wymagających scalania i podziału nieruchomości. 

5. Na całym terenie objętym planem zakazuje się 
lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni 
sprzedaży powyżej 400m2 na jednej kondygnacji. 

6.  Na wyznaczonych w planie terenach usługo-
wych dopuszcza się wyłącznie umieszczanie reklam 
i szyldów o treści związanej z prowadzoną działalno-
ścią na danym terenie. 

7. Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie 
z planem zezwala się na dotychczasowe użytkowa-
nie terenu. 

§ 3. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowi-
ska i przyrody: 

1. Należy zastosować rozwiązania techniczne 
wykluczające możliwość przedostania się zanie-
czyszczeń do podłoża gruntowego. 

2. Zbędne masy ziemne powstałe w czasie reali-
zacji inwestycji należy przetransportować w miejsce 
wskazane przez Burmistrza Strzelec Krajeńskich lub 
wykorzystać do nowego ukształtowania terenu 
działki budowlanej. 

3. Gromadzenie i usuwanie odpadów należy or-
ganizować zgodnie z miejskim systemem groma-
dzenia odpadów, po ich wstępnej segregacji. 

4. Ustala się wymóg zachowania powierzchni 
biologicznie czynnej zachowując parametry określo-
ne w ustaleniach szczegółowych. 

§ 4. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzic-
twa kulturowego i zabytków: 

1. Osoba prowadząca prace budowlane i ziemne 
w razie ujawnienia przedmiotu, który posiada cechy 
zabytku, obiektów nieruchomych i nawarstwień 
kulturowych podlegających ochronie obowiązana 
jest niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego 
wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz Burmi-
strza Strzelec Krajeńskich. Jednocześnie obowiąza-
na jest zabezpieczyć odkryty przedmiot, obiekty nie-
ruchome i nawarstwienia kulturowe i wstrzymać 
wszelkie roboty mogące je uszkodzić lub zniszczyć, 

do czasu wydania przez wojewódzkiego konserwa-
tora zabytków odpowiednich decyzji. 

2. Na terenie obszaru objętego planem zlokali-
zowane jest stanowisko archeologiczne: Licheń sta-
nowisko Nr 5 na obszarze AZP 42-15/2 – ślad osad-
nictwa z okresu średniowiecza, punkt osadniczy 
z okresu nowożytności. Prace ziemne w granicach 
i w bezpośrednim sąsiedztwie w/w stanowiska nale-
ży prowadzić pod nadzorem archeologicznym, po 
uzyskaniu pozwolenia wojewódzkiego konserwatora 
zabytków. 

§ 5. Ustalenia dotyczące układu komunikacyjne-
go: 

1. W granicach terenów KDD1, KDD2 oraz KDW 
dopuszcza się lokalizację jezdni, ścieżek rowero-
wych, chodników, przyulicznych pasów postojo-
wych, zatok parkingowych dla samochodów, zatok 
przystankowych dla pojazdów komunikacji zbioro-
wej i taksówek, wiat przystankowych, zieleni przy-
ulicznej i izolacyjnej, sieci i urządzeń technicznego 
uzbrojenia terenu, urządzeń organizacji ruchu, 
oświetlenia ulic, elementów wyposażenia ulic  
i urządzeń przestrzeni publicznych. 

2. Dla inwestycji na terenie objętym planem, na-
leży zapewnić miejsca postojowe: 

1)  w granicach własności w ilości nie mniejszej 
niż wg wskaźników dla obsługi przedsięwzięć 
na terenach U: 

a)  hotele, pensjonaty, motele – minimalnie  
1 miejsce parkingowe/pokój. W przypadku 
obiektu na ponad 40 miejsc noclegowych na-
leży dodatkowo założyć minimalnie 1 miejsce 
dla autokaru, 

b)  obiekty gastronomiczne – minimalnie 1 miej-
sce parkingowe/10 miejsc konsumpcyjnych, 

c)  place składowe, hurtownie, magazyny, rze-
miosło – minimalnie 1 miejsce parkingowe 
/2 pracowników, 

d)  warsztaty naprawcze pojazdów mechanicz-
nych – minimalnie 1 stanowisko napraw 
/2 miejsca parkingowe, 

e)  usługi handlu – minimalnie 1 miejsce par-
kingowe/25m² powierzchni handlowej; 

2)  ustala się wykonanie parkingu ogólnodostęp-
nego na terenie K/ZC celem zabezpieczenia od-
powiedniej ilości miejsc parkingowych do ob-
sługi terenu cmentarza. 

§ 6. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicz-
nej: 

1. Dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury 
w terenach KDD1, KDD2 oraz KDW. 

2. Ustalenia dotyczące zaopatrzenia terenu  
w wodę: 

1)  ustala się obowiązek podłączenia wszystkich 
budynków w obrębie planu do projektowanej 
sieci wodociągowej zlokalizowanej w obsza-
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rach KDD1, KDD2, KDW oraz zasilenia wodą 
wszystkich działek budowlanych; 

2)  ustala się obowiązek zasilenia terenu ZC 
w wodę z sieci wodociągowej. 

3. Ustalenia dotyczące odprowadzania ścieków 
sanitarnych: 

1)  odprowadzanie ścieków z terenu planu odby-
wać się będzie w układzie grawitacyjnym lub 
ciśnieniowym do projektowanej sieci kanaliza-
cji sanitarnej na terenach KDD1, KDD2 lub 
KDW, a następnie do oczyszczalni ścieków zlo-
kalizowanej poza granicami planu; 

2)  do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej, 
ustala się odprowadzanie ścieków do istnieją-
cej sieci ogólnospławnej poza granicami planu, 
na zasadach określonych przez zarządcę sieci; 

3)  ustala się zakaz lokalizacji indywidualnych 
urządzeń do gromadzenia ścieków: szczelnych 
zbiorników wybieralnych, biologicznych 
oczyszczalni ścieków, itp.; 

4)  zakaz odprowadzania ścieków sanitarnych do 
wód gruntowych oraz gruntu. 

4. Ustalenia dotyczące zaopatrzenia terenu 
w gaz: 

1)  ustala się, że zaopatrzenie w gaz nastąpi z pro-
jektowanego gazociągu zlokalizowanego w te-
renach KDD1, KDD2 lub KDW, na zasadach 
określonych przez zarządcę sieci. 

5. Ustalenia dotyczące zaopatrzenia w ciepło: 

1)  zaopatrzenie w energię cieplną nastąpi ze źró-
deł własnych wbudowanych oraz alternatyw-
nych zlokalizowanych na terenie, z możliwością 
zasilania odbiorców z innych działek lub z ko-
tłowni zlokalizowanych na terenie poza grani-
cami planu poprzez zaprojektowaną linię cie-
płociągu w liniach rozgraniczenia ulic; 

2)  dopuszcza się wszystkie źródła energii cieplnej, 
preferując urządzenia najmniej uciążliwe dla 
środowiska. 

6. Ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną 
wg następujących zasad: 

1)  zasilanie w energię elektryczną nastąpi z istnie-
jącej stacji transformatorowej zlokalizowanej 
poza granicami planu (15/0,4kV– Słoneczna  
S- 1646 lub Pogodna S-1632); 

2)  dopuszcza się lokalizację stacji transformato-
rowej 15/0,4kV typu kioskowego w granicach 
terenu oznaczonego symbolem E; 

3)  ustala się zakaz lokalizacji zabudowy w koryta-
rzach technicznych napowietrznych linii elek-
troenergetycznych; 

4)  dopuszcza się skablowanie istniejących napo-
wietrznych linii elektroenergetycznych; 

5)  nowe linie średniego i niskiego napięcia należy 
projektować jako linie kablowe. 

7. Ustalenia dotyczące odprowadzania wód 
deszczowych i roztopowych: 

1)  ustala się odprowadzenie wód deszczowych 
i roztopowych w układzie grawitacyjnym lub ci-
śnieniowym do projektowanej sieci kanalizacji 
deszczowej; 

2)  do czasu realizacji sieci kanalizacji deszczowej, 
ustala się odprowadzanie wód deszczowych 
i roztopowych do istniejącej sieci ogólno-
spławnej poza granicami planu, na zasadach 
określonych przez zarządcę sieci; 

3)  dopuszcza się odprowadzenie do gruntu wód 
deszczowych i roztopowych spływających: 

a)  z terenowych urządzeń sportowych w obsza-
rze US/ZP; 

b)  z terenów cmentarza w obszarze ZC; 

c)  z urządzeń infrastruktury technicznej na ob-
szarze E. 

8. Dopuszcza się lokalizację sieci teletechnicz-
nych na całym obszarze planu za wyjątkiem terenu 
ZC. 

9. W granicach planu zakazuje się lokalizacji 
masztów sieci komórkowych i siłowni wiatrowych. 

Rozdział 3 

Ustalenia szczegółowe 

§ 7. 1. Ustala się teren cmentarza komunalnego 
oznaczony na rysunku planu symbolem ZC. 

2. Ustalenia dotyczące zagospodarowania tere-
nu: 

1)  funkcją podstawową terenu jest lokalizacja 
miejsc pochówku z uwzględnieniem grobów 
ziemnych i murowanych (katakumby i kolum-
baria); 

2)  dopuszcza się lokalizację obiektów małej archi-
tektury i pomników o wysokości do 8,0m zwią-
zanych z podstawowym przeznaczeniem tere-
nu; 

3)  ustala się zakaz wznoszenia budynków; 

4)  ustala się zakaz lokalizacji stanowisk handlo-
wych oraz innych obiektów tymczasowych; 

5)  ustala się minimalnie 20% powierzchni biolo-
gicznie czynnej; 

6)  ustala się obowiązek realizacji zieleni izolacyj-
nej wzdłuż granic z obszarami o innej funkcji – 
minimalna szerokość pasa zieleni wynosi 3,0m; 

7)  ustala się wykonanie ogrodzenia o wysokości 
minimum 1,5m; 

8)  ustala się zakaz lokalizacji wszelkiego rodzaju 
urządzeń reklamowych; 

9)  główne ciągi komunikacyjne w postaci alej na-
leży projektować łącznie z zielenią z zachowa-
niem co najmniej 8m szerokości. 

3. Ustalenia dotyczące łączenia i podziału nieru-
chomości: 
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1)  ustala się zakaz podziału terenu, dopuszcza się 
dowolne łączenie z terenami przyległymi w celu 
powiększenia terenu cmentarza. 

4. Ustalenia komunikacyjne i inżynieryjne: 

1)  obsługa komunikacyjna z terenów KDD1; 

2)  dopuszcza się wewnętrzny ruch kołowy zwią-
zany z pochówkiem i utrzymaniem cmentarza 
po trakcie alej; 

3)  zaopatrzenie w wodę wg ustaleń § 6 ust. 2. 

§ 8. 1. Ustala się teren cmentarza komunalnego 
oraz obsługi komunikacyjnej oznaczony na rysunku 
planu symbolem K/ZC. 

2. Ustalenia dotyczące zagospodarowania tere-
nu: 

1)  podstawowym przeznaczeniem terenu jest lo-
kalizacja obiektów kubaturowych o funkcji sa-
kralnej, administracyjnej, techniczno - gospo-
darczej, domu przedpogrzebowego oraz innych 
związanych z obsługą cmentarza komunalnego 
oraz lokalizacja parkingu wielostanowiskowego 
do obsługi terenu ZC; 

2)  ustala się wysokość zabudowy stałej, wymie-
nionej w punkcie 1) do dwóch kondygnacji 
nadziemnych i do 12,0m; typ dachu - niski, bry-
ła budynku - rozczłonkowana, forma architektu-
ry - współczesna; dopuszczalna wysokość dla 
dominanty przy budynku sakralnym wynosi 
15,0m; 

3)  ustala się możliwość zabudowy kubaturowej, 
wymienionej w punkcie 1) do 20% powierzchni 
terenu K/ZC; 

4)  ustala się obowiązek wybudowania co najmniej 
jednego ogólnodostępnego ustępu; 

5)  w przypadku realizacji ustępu wolnostojącego 
ustala się następujące parametry – budynek 
jednokondygnacyjny o wysokości do 4,0m 
o powierzchni zabudowy do 40m²; 

6)  dopuszcza się realizację obiektów handlowych 
jako stałych obiektów kubaturowych w przy-
padku sporządzenia projektu dla zespołu co 
najmniej 6 punktów handlowych; 

7)  ustala się możliwość zabudowy wymienionej 
w punktach 5) i 6) do 10% powierzchni terenu 
K/ZC; 

8)  dopuszcza się lokalizację obiektów tymczaso-
wych oraz ustala że takie obiekty należy poddać 
rozbiórce do dnia 01.01.2020r.; 

9)  ustala się wysokość zabudowy obiektów han-
dlowych stałych do dwóch kondygnacji nad-
ziemnych i do 10,0m wysokości; typ dachu – 
niski, forma architektury - współczesna; 

10) ustala się wysokość zabudowy obiektów han-
dlowych tymczasowych do 4,0m - jedna kon-
dygnacja, powierzchnia zabudowy jednego 
obiektu nie może przekraczać 40m²; 

11) ustala się minimalnie 20% powierzchni biolo-
gicznie czynnej w granicach terenu; 

12) ustala się obowiązek realizacji zieleni izolacyj-
nej według lokalizacji wskazanej na zał. graficz-
nym Nr 1- minimalna szerokość pasa zieleni 
wynosi 3,0m; 

13) przy zagospodarowywaniu obszaru K/ZC należy 
uwzględnić co najmniej jedno miejsce do ze-
brania się ludzi przed ceremonią pogrzebową 
o minimalnej powierzchni 200m². 

3. Ustalenia dotyczące łączenia i podziału nieru-
chomości: 

1)  ustala się zakaz łączenia i podziału działek; 

4. Ustalenia komunikacyjne i inżynieryjne: 

1)  obsługa komunikacyjna z terenu KDD2 i KDW; 

2)  projektując parking należy uwzględnić zapo-
trzebowanie na miejsca parkingowe dla tere-
nów ZC i K/ZC – minimalnie 100 miejsc parkin-
gowych; 

3)  zespoły 8 miejsc parkingowych należy rozdzie-
lić krzewami lub/i nasadzeniami zieleni wyso-
kiej w stosunku: minimalnie 10m² zieleni/100m² 
miejsc parkingowych; 

4)  zaopatrzenie w wodę wg ustaleń § 6 ust. 2; 

5)  odprowadzenie ścieków wg ustaleń § 6 ust. 3; 

6)  zaopatrzenie w gaz wg ustaleń § 6 ust. 4; 

7)  zaopatrzenie w ciepło wg ustaleń § 6 ust. 5; 

8)  zaopatrzenie w energię elektryczną wg ustaleń 
§ 6 ust. 6; 

9)  odprowadzenie wód deszczowych i roztopo-
wych wg ustaleń § 6 ust. 7; 

10) lokalizacja sieci teletechnicznych wg ustaleń  
§ 6 ust. 8. 

§ 9. 1. Ustala się teren sportu i rekreacji oraz zie-
leni urządzonej oznaczony na rysunku planu symbo-
lem US/ZP. 

2. Ustalenia dotyczące zagospodarowania tere-
nu: 

1)  podstawowym przeznaczeniem terenu jest lo-
kalizacja wszelkiego rodzaju terenowych urzą-
dzeń sportowych, takich jak boiska, place do 
gier, korty w zakresie dostosowanym do po-
trzeb użytkownika nieruchomości; 

2)  ustala się wykonanie zieleni urządzonej i zimo-
zielonej średniowysokiej wg zasad określonych 
na zał. graf. Nr 1; 

3)  ustala się zakaz wprowadzania zabudowy; 

4)  ustala się zakaz lokalizacji wszelkiego rodzaju 
urządzeń reklamowych; 

5)  dopuszcza się wykonanie utwardzenia terenu 
o powierzchni do 100m² w obszarze przyległym 
do terenu KDD1 lub KDD2; 
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3. Ustalenia dotyczące łączenia i podziału nieru-
chomości: 

1)  ustala się zakaz łączenia i podziału działek; 

4. Ustalenia komunikacyjne i inżynieryjne: 

1)  obsługa komunikacyjna z terenu KDD1 lub 
/i KDD2; 

2)  zaopatrzenie w wodę istniejącego wodociągu 
w ciągu ulicy Słonecznej lub z projektowanego 
wodociągu w terenie KDD1 i KDD2; 

3)  dopuszcza się zachowanie istniejących linii 
elektroenergetycznych napowietrznych 15kV 
z zakazem zagospodarowania kolidującego 
z eksploatacją ww. linii w korytarzu technicz-
nym określonym na rysunku Nr 1; 

4)  dopuszcza się przebudowę istniejących linii 
elektroenergetycznych napowietrznych na linie 
kablowe; 

5)  ustala się odprowadzanie wód deszczowych 
i roztopowych grawitacyjnie do gruntu; 

6)  zaopatrzenie w energię elektryczną wg ustaleń 
§ 6 ust. 6. 

§ 10. 1. Ustala się teren usług nieuciążliwych 
w tym usług handlu oznaczony na rysunku planu 
symbolem U1. 

2. Ustalenia dotyczące zagospodarowania tere-
nu: 

1)  ustala się zakaz lokalizacji tymczasowych obiek-
tów budowlanych; 

2)  ustala się pas terenu o szerokości 50,0 metrów 
od granicy z terenem ZC, na którym obowiązuje 
zakaz budowy obiektów związanych z produk-
cją lub przechowywaniem żywności; 

3)  dopuszczalne parametry obiektów kubaturo-
wych: wysokość do 2 kondygnacji nadziem-
nych i wysokości do 12,0m, dach – niski; 

4)  ustala się wskaźnik zabudowy do 0,4 dla działek 
w granicach terenu; 

5)  w przypadku wydzielenia działek o powierzchni 
powyżej 2000m² ustala się maksymalną po-
wierzchnię zabudowy do 800m² dla takiej dział-
ki. 

3. Ustalenia dotyczące łączenia i podziału nieru-
chomości: 

1)  dopuszcza się dowolne łączenie działek i po-
dział na działki o minimalnej szerokość frontu 
25,0m; 

2)  nowy układ granic musi umożliwiać obsługę 
każdej działki w zakresie infrastruktury tech-
nicznej oraz dostęp do drogi publicznej lub 
wewnętrznej; 

3)  kąt nachylenia granic nowo wydzielanych  
działek w stosunku do osi bezpośrednio przyle-
gającego pasa drogowego musi wynosić  
90° (+/–15°). 

4. Ustalenia komunikacyjne i inżynieryjne: 

1)  obsługa komunikacyjna z terenu KDD1, KDD2 
i/lub KDW; 

2)  w przypadku realizacji parkingów powyżej  
16 miejsc parkingowych, zespoły 8 miejsc par-
kingowych należy rozdzielić krzewami lub/i na-
sadzeniami zieleni wysokiej (w stosunku: mi-
nimalnie 10m² zieleni/100m² miejsc parkingo-
wych); 

3)  zaopatrzenie w wodę wg ustaleń § 6 ust. 2; 

4)  odprowadzenie ścieków wg ustaleń § 6 ust. 3; 

5)  zaopatrzenie w gaz wg ustaleń § 6 ust. 4; 

6)  zaopatrzenie w ciepło wg ustaleń § 6 ust. 5; 

7)  zaopatrzenie w energię elektryczną wg ustaleń 
§ 6 ust. 6; 

8)  odprowadzenie wód deszczowych i roztopo-
wych wg ustaleń § 6 ust. 7; 

9)  lokalizacja sieci teletechnicznych wg ustaleń  
§ 6 ust. 8. 

§ 11. 1. Ustala się teren usług nieuciążliwych 
w tym usług handlu oznaczony na rysunku planu 
symbolem U2. 

2. Ustalenia dotyczące zagospodarowania tere-
nu: 

1)  podstawowym przeznaczeniem terenu jest lo-
kalizacja obiektów handlowych i usługowych; 

2)  ustala się pas terenu o szerokości 50,0 metrów 
od granicy z terenem ZC, na którym obowiązuje 
zakaz budowy obiektów związanych z produk-
cją lub przechowywaniem żywności; 

3)  ustala się wysokość zabudowy obiektów han-
dlowych stałych do dwóch kondygnacji nad-
ziemnych i do 10,0m wysokości; typ dachu – 
niski, forma architektury- współczesna; 

4)  dopuszcza się lokalizacje obiektów tymczaso-
wych w formie zwartego ciągu zabudowy lub 
pasażu stoisk handlowych na wolnym powie-
trzu; 

5)  ustala się wskaźnik zabudowy do 0,4 dla działki 
w granicach terenu; 

6)  w przypadku wydzielenia działek o powierzchni 
powyżej 2000m² ustala się maksymalną po-
wierzchnię zabudowy do 800m² dla takiej dział-
ki; 

7)  ustala się minimalnie 20% powierzchni biolo-
gicznie czynnej dla każdej działki w terenie U2. 

3. Ustalenia dotyczące łączenia i podziału nieru-
chomości: 

1)  dopuszcza się podział na działki o szerokości 
frontu minimalnie 30m oraz dowolne łączenie 
działek. 

4. Ustalenia komunikacyjne i inżynieryjne: 

1)  obsługa komunikacyjna z terenu KDD1 i/lub 
KDW; 
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2)  w przypadku realizacji parkingów powyżej  
16 miejsc parkingowych, zespoły 8 miejsc par-
kingowych należy rozdzielić krzewami lub/i na-
sadzeniami zieleni wysokiej (w stosunku: mi-
nimalnie 10m² zieleni/100m² miejsc parkingo-
wych); 

3)  zaopatrzenie w wodę wg ustaleń § 6 ust. 2; 

4)  odprowadzenie ścieków wg ustaleń § 6 ust. 3; 

5)  zaopatrzenie w gaz wg ustaleń § 6 ust. 4; 

6)  zaopatrzenie w ciepło wg ustaleń § 6 ust. 5; 

7)  zaopatrzenie w energię elektryczną wg ustaleń 
§ 6 ust. 6; 

8)  odprowadzenie wód deszczowych i roztopo-
wych wg ustaleń § 6 ust. 7; 

9)  lokalizacja sieci teletechnicznych wg ustaleń  
§ 6 ust. 8. 

§ 12. 1. Ustala się teren drogi publicznej dojaz-
dowej oznaczony na rysunku planu symbolem 
KDD1, dla którego: 

1)  ustala się szerokość linii rozgraniczających mi-
nimalnie 12m; 

2)  ustala się szerokość jezdni minimalnie 6m 
o nawierzchni twardej; 

3)  odprowadzanie wód deszczowych i roztopo-
wych, do projektowanej sieci kanalizacji desz-
czowej; 

4)  ustala się prowadzenie infrastruktury technicz-
nej w liniach rozgraniczenia poza jezdnią. 

2. Ustalenia dotyczące łączenia i podziału nieru-
chomości: 

1)  ustala się zakaz podziału i łączenia działek. 

§ 13. 1. Ustala się teren drogi publicznej dojaz-
dowej oznaczony na rysunku planu symbolem 
KDD2, dla którego: 

1)  ustala się szerokość linii rozgraniczających mi-
nimalnie 12m; 

2)  ustala się szerokość jezdni minimalnie 6m 
o nawierzchni twardej; 

3)  odprowadzanie wód deszczowych i roztopo-
wych, do projektowanej sieci kanalizacji desz-
czowej; 

4)  ustala się prowadzenie infrastruktury technicz-
nej w liniach rozgraniczenia poza jezdnią. 

2. Ustalenia dotyczące łączenia i podziału nieru-
chomości: 

1)  ustala się zakaz podziału i łączenia działek. 

§ 14. 1. Ustala się teren drogi wewnętrznej ozna-
czony na rysunku planu symbolem KDW, dla które-
go: 

1)  ustala się szerokość linii rozgraniczających mi-
nimalnie 12m; 

2)  ustala się szerokość jezdni minimalnie 6m 
o nawierzchni twardej; 

3)  odprowadzanie wód deszczowych i roztopo-
wych, do projektowanej sieci kanalizacji desz-
czowej; 

4)  ustala się prowadzenie infrastruktury technicz-
nej w liniach rozgraniczenia poza jezdnią; 

2. Ustalenia dotyczące łączenia i podziału nieru-
chomości: 

1)  ustala się zakaz podziału i łączenia działek. 

§ 15. 1. Ustala się teren infrastruktury elektro-
energetycznej oznaczony na rysunku planu symbo-
lem E, dla którego: 

1)  ustala się możliwość zabudowy w każdym 
miejscu w obszarze terenu; 

2)  obsługa komunikacyjna z terenu KDD2; 

3)  odprowadzanie wód deszczowych i roztopo-
wych do gruntu; 

2. Ustalenia dotyczące łączenia i podziału nieru-
chomości: 

1)  ustala się zakaz podziału i łączenia działek. 

Rozdział 4 

Przepisy końcowe 

§ 16. W granicach niniejszego planu traci moc 
uchwała Nr XXIV/205/2001 Rady Miejskiej w  Strzel-
cach Krajeńskich z dnia 27 czerwca 2001r w sprawie 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Strzelce Krajeńskie. 

§ 17. Określa się stawkę procentową w wysoko-
ści 30% dla wszystkich terenów w granicach planu, 
dla ustalenia wysokości jednorazowej opłaty  
w związku ze zbyciem przez właściciela albo użyt-
kownika wieczystego nieruchomości, której wartość 
wzrosła w związku z uchwaleniem planu. 

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Strzelec Krajeńskich. 

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego. 

 Przewodniczący Rady 
Elżbieta Łabędź 
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Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr LIII/391/10 

Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich 

z dnia 27 maja 2010r. 
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Załącznik Nr 2 

do uchwały Nr LIII/391/10 

Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich 

z dnia 27 maja 2010r. 
 

Rozstrzygnięcie  
o sposobie realizacji inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które należą do zadań 
własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych - 
dotyczy terenu położonego w obrębie Licheń, 

gmina Strzelce Krajeńskie. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 23 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) 
Rada Miejska w Strzelcach Krajeńskich rozstrzyga co 
następuje: 

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury tech-
nicznej służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb 
mieszkańców stanowią zgodnie z art. 7, ust. 1 usta-
wy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze 
zm.) zadania własne gminy: 

1)  koszt budowy drogi publicznej KDD1, obejmu-
jący utwardzenie nawierzchni, wykonanie 
chodników oraz urządzenie drogi publicznej 
będzie w przybliżeniu wynosić 2 842 000zł net-
to, 

2)  koszt budowy drogi publicznej KDD2, obejmu-
jący utwardzenie nawierzchni, wykonanie 
chodników oraz urządzenie drogi publicznej 
będzie w przybliżeniu wynosić 3 112 500zł net-
to, 

3)  koszty odszkodowań za wykup prywatnych 
gruntów rolnych pod realizację drogi KDD2 
wynosić będą w przybliżeniu 38 600zł netto, 

4)  koszty realizacji sieci infrastruktury technicznej: 

 kanalizacja deszczowa – 588 000zł netto, 

 kanalizacja sanitarna – 461 500zł netto, 

 wodociąg – 355 000zł netto, 

 realizacja gazociągu nie dotyczy Gminy, 

 realizacja sieci elektroenergetycznej (bez 
oświetlenia ulic i placów) oraz trafostacji 
w terenie 1E nie dotyczy Gminy. 

2. Koszty przewidziane na realizację inwestycji 
mogą ulegać zmianie w zależności od aktualnych 
stawek rynkowych i zastosowanej technologii. 

§ 2. Opis sposobu realizacji inwestycji wskaza-
nych w § 1. 

1. Realizacja inwestycji przebiegać będzie zgod-
nie z obowiązującymi przepisami, w tym m. in. 
ustawą Prawo budowlane, ustawą Prawo zamówień 

publicznych, ustawą o samorządzie gminnym, 
ustawą o gospodarce komunalnej i ustawą Prawo 
ochrony środowiska. 

2. Sposób realizacji inwestycji może ulegać mo-
dyfikacji wraz z dokonującym się postępem tech-
niczno – technologicznym, zgodnie z zasadą stoso-
wania najlepszej dostępnej techniki, o ile nie nastąpi 
naruszenie ustaleń planu. 

3. Realizacja i finansowanie w zakresie infra-
struktury technicznej nie wyszczególnionych w § 1 
będzie przedmiotem zainteresowanych stron. 

Załącznik Nr 3 

do uchwały Nr LIII/391/10 

Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich 

z dnia 27 maja 2010r. 
 

Rozstrzygnięcie  
o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do 

wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu 
dotyczące terenu położonego w obrębie Licheń, 

gmina Strzelce Krajeńskie (w rejonie  
ul. Poznańskiej) objętych miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego 

W dniu 9 marca 2010r., na podstawie art. 17 pkt 10 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,  
poz. 717, ze zm.), art. 39 ustawy z dnia 3 październi-
ka 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na śro-
dowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, ze zm.), a także 
uchwały Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich  
Nr XL/276/09 w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenu położonego w obrębie Licheń, 
gmina Strzelce Krajeńskie, Burmistrz Strzelec Kra-
jeńskich podał do publicznej wiadomości informację 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu położonego w obrębie Licheń, gmina Strzel-
ce Krajeńskie wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko, w dniach od 17 marca 2010r. do  
21 kwietnia 2010r. w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzelcach Krajeńskich. 

W wyznaczonym do dnia 7 maja 2010r. terminie, do 
projektu planu, nie wniesiono żadnych uwag. 

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.), w związku 
z brakiem uwag do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu położo-
nego w obrębie Licheń, gmina Strzelce Krajeńskie, 
Rada Miejska w Strzelcach Krajeńskich nie rozstrzy-
ga o sposobie ich rozpatrzenia. 
85 4 

 


