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UCHWAŁA NR LVIII/72/2010 

 RADY MIASTA ŻAGAŃ 

 

 z dnia 29 czerwca 2010r. 
  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Żagańskiej Strefy 
Gospodarczej II zlokalizowanej w Żaganiu w rejonie ul. Bolesława Chrobrego 

 
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 ze zm.1), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zm.2),  
w oparciu o uchwałę Nr XXXI/97/2008 Rady Miasta 
Şagań z dnia 25 września 2008r. w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego terenu Şagańskiej 
Strefy Gospodarczej II zlokalizowanej w Şaganiu 
w rejonie ulicy Bolesława Chrobrego, po stwierdze-
niu zgodności z ustaleniami zmiany studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta Şagań, uchwalonym uchwałą  
Nr XXIV/45/2008 Rady Miasta Şagań z dnia  
24 kwietnia 2008r. uchwala się, co następuje:  

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Przedmiotem uchwały jest miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego terenu Şa-
gańskiej Strefy Gospodarczej II zlokalizowanej 
w Şaganiu w rejonie ul. Bolesława Chrobrego. 

2. Granice terenu objętego planem określone 
zostały na rysunku planu, stanowiącym załącznik 
graficzny do niniejszej uchwały. 

3. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są: 

1) załącznik graficzny Nr 1 – rysunek planu w skali 
1: 1 000 wraz z wyrysem ze studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego; 

2) załącznik Nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie roz-
patrzenia uwag wniesionych do wyłoşonego do 
publicznego wglądu projektu planu; 

3) załącznik Nr 3 – rozstrzygnięcie dotyczące spo-
sobu realizacji zapisanych w planie inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które nale-
şą do zadań własnych gminy oraz zasad ich fi-
nansowania, zgodnie z przepisami o finansach 
publicznych. 

§ 2. Na obszarze objętym niniejszą uchwałą wy-
odrębnia się tereny, wydzielone na rysunku planu 
liniami rozgraniczającymi, które przeznacza się pod: 

1) zabudowę produkcyjno – techniczną oznaczoną 
na rysunku planu symbolem P; 

2) zabudowę usługową, oznaczoną na rysunku 
planu symbolem U; 

3) komunikację, oznaczoną na rysunku planu 
symbolami: 

a) KDL – droga lokalna publiczna; 

b) KDD – droga dojazdowa publiczna; 

4) infrastrukturę techniczną – elektroenergetyka, 
oznaczoną na rysunku planu symbolem E. 

§ 3. 1. Ustalenia planu zawarte są w treści niniej-
szej uchwały, obejmującej: 

1) rozdział 1, zawierający przepisy ogólne; 

2) rozdział 2, zawierający przepisy obowiązujące 
w całym obszarze objętym planem, określające: 

a) zasady przeznaczenia terenów oraz linie roz-
graniczające tereny o róşnym przeznaczeniu 
lub róşnych zasadach zagospodarowania; 

b) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego; 

c) zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego; 

d) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 

e) wymagania wynikające z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych; 

f) szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości; 

g) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji; 

h) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej; 

i) sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uşytkowania terenów; 

j) stawki procentowe, na podstawie których 
ustala się opłatę, o której mowa w art. 36  
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym; 

3) rozdział 3, zawierający przepisy dotyczące wy-
dzielonych stref, określające szczególne warun-
ki zagospodarowania terenów oraz ogranicze-
nia w ich uşytkowaniu, w tym zakaz zabudowy; 

4) rozdział 4, zawierający warunki zagospodaro-
wania dla poszczególnych terenów, określają-
ce: 

a) przeznaczenie terenów; 
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b) parametry i wskaŝniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu; 

5) rozdział 5, zawierający przepisy końcowe. 

2. Obowiązującymi ustaleniami planu są nastę-
pujące oznaczenia graficzne na rysunku planu: 

1) granica obszaru objętego planem; 

2) linie rozgraniczające tereny o róşnym przezna-
czeniu lub róşnych zasadach zagospodarowa-
nia; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

4) symbole literowe przeznaczenia terenów; 

5) stanowiska archeologiczne; 

6) strefa techniczna. 

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

§ 4. Ilekroć jest mowa o: 

1) uchwale – naleşy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałę niniejszą uchwałę Rady Miasta Şagań; 

2) planie – naleşy przez to rozumieć wszystkie 
ustalenia dotyczące obszaru objętego niniejszą 
uchwałą; 

3) przepisach odrębnych – naleşy przez to rozu-
mieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z ak-
tami wykonawczymi; 

4) rysunku planu – naleşy przez to rozumieć rysu-
nek, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 niniejszej 
uchwały; 

5) terenie – naleşy przez to rozumieć obszar o toş-
samym rodzaju przeznaczenia, wyznaczony na 
rysunku planu liniami rozgraniczającymi  
i oznaczony symbolem literowym i liczbowym; 

6) przeznaczeniu podstawowym – naleşy przez to 
rozumieć rodzaj przeznaczenia terenu, który 
dominuje w obszarze wydzielonym liniami roz-
graniczającymi, obejmujący min. 51% po-
wierzchni nieruchomości lub min. 51% po-
wierzchni całkowitej wszystkich budynków ist-
niejących i planowanych, połoşonych w jej 
granicach; 

7) przeznaczeniu dopuszczalnym – naleşy przez to 
rozumieć rodzaj przeznaczenia inny niş pod-
stawowy, który uzupełnia i wzbogaca uşytko-
wanie podstawowe i nie moşe zaistnieć bez 
przeznaczenia podstawowego; 

8) wysokości zabudowy – naleşy przez to rozu-
mieć definicję zgodną z warunkami technicz-
nymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie, z dopuszczeniem w bryle budyn-
ku, lokalnych dominant o indywidualnych wy-
sokościach, z zastrzeşeniem, iş rzut dominanty 
nie moşe przekroczyć 10% powierzchni zabu-
dowy tego budynku; 

9) powierzchni zabudowy – naleşy przez to rozu-
mieć sumę powierzchni zabudowy, tj. najwięk-
szą obszarowo powierzchnię poziomego rzutu 
jednej kondygnacji naziemnej, liczonej po ze-
wnętrznym obrysie przegród zewnętrznych 
wszystkich obiektów budowlanych, wraz z bu-
dynkami gospodarczymi i pomocniczymi, wy-
stępującymi w obrębie danej nieruchomości; 

10) wskaŝniku intensywności zabudowy – naleşy 
przez to rozumieć iloraz: sumy powierzchni cał-
kowitych, liczonych w zewnętrznym obrysie 
murów wszystkich kondygnacji nadziemnych, 
wszystkich budynków połoşonych w granicach 
nieruchomości, do powierzchni tej nierucho-
mości; 

11) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleşy przez 
to rozumieć oznaczoną na rysunku planu grani-
cę, poza którą nie moşe być wysunięte główne 
lico budynku; 

12) linii postulowanej – naleşy przez to rozumieć 
linię podziału, rozgraniczającą teren o tym sa-
mym przeznaczeniu i zasadach zagospodaro-
wania; 

13) strefie technicznej – naleşy przez to rozumieć 
strefy od sieci i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej obejmujące pasy terenu wzdłuş sieci, 
pozwalające na stały lub okresowy dostęp ope-
ratora kontrolującego stan sieci, a w przypadku 
awarii - na jej usunięcie, ustalane na podstawie 
rodzaju sieci, średnicy i głębokości jej posado-
wienia; 

14) zagospodarowaniu tymczasowym – naleşy 
przez to rozumieć dotychczasowy sposób ko-
rzystania z terenu, do momentu wprowadzenia 
zainwestowania zgodnego z ustaleniami planu; 

15) reklamie wielkogabarytowej – naleşy przez to 
rozumieć wolnostojące, trwale związane z grun-
tem urządzenie reklamowe, w tym umieszczane 
na elementach konstrukcyjnych, obiektach bu-
dowlanych lub ogrodzeniach, którego przy-
najmniej jeden z wymiarów przekracza 4,0m. 

Rozdział 2 

Przepisy obowiązujące w całym obszarze objętym 
planem. 

§ 5. 1. Ustala się zasady przeznaczenia terenów. 

2. Tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi 
mogą być zagospodarowane wyłącznie na cele 
zgodne z podstawowym przeznaczeniem lub łącznie 
z przeznaczeniem dopuszczalnym, zgodnie z ustale-
niami określonymi w zapisach niniejszej uchwały, 
w tym warunkami zagospodarowania dla poszcze-
gólnych terenów, zawartymi w rozdziale 4. 

3. W ramach terenów wydzielonych liniami roz-
graniczającymi, obok zagospodarowania zgodnego 
z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym, 
mogą występować drogi wewnętrzne, miejsca po-
stojowe dla samochodów osobowych, sieci 
i urządzenia infrastruktury technicznej oraz zieleń, 
o ile z treści zapisów szczegółowych niniejszej 
uchwały nie wynika inaczej. 
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§ 6. 1. Ustala się zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego w stosunku do wszelkich dzia-
łań budowlanych, w szczególności dotyczących re-
alizacji obiektów, budowy ogrodzeń, instalacji ele-
mentów reklamowanych i obiektów małej architek-
tury. 

2. Nakazuje się: 

1) ukształtowanie w sposób harmonijny linii za-
budowy i linii zieleni wzdłuş dróg publicznych, 
w szczególności poprzez koordynację pomiędzy 
liniami zabudowy, zielenią urządzoną, elemen-
tami reklam i informacji wizualnej, ogrodze-
niami poszczególnych nieruchomości; 

2) realizację w granicach kaşdej działki terenów 
biologicznie czynnych, do których naleşą tereny 
zieleni niskiej – trawniki, zieleni średniej - krze-
wy, zieleni wysokiej – drzewa; 

3) przeznaczenie pasa terenu pomiędzy linią roz-
graniczającą teren a linią zabudowy pod reali-
zację: 

a) utwardzonego wjazdu na teren działki; 

b) dojścia do budynku; 

c) zieleni urządzonej i elementów małej archi-
tektury. 

3. Zakazuje się: 

1) stosowania materiałów wykończeniowych ty-
pu: blacha trapezowa i falista oraz siding poza 
obiektami produkcyjnymi i składowo - magazy-
nowymi; 

2) realizacji ogrodzeń działek budowlanych z pre-
fabrykatów betonowych od strony dróg pu-
blicznych. 

4. Dopuszcza się: 

1) lokalizację znaków informacji wizualnej w ce-
lach reklamowych, tj. szyldów, reklam, tablic in-
formacyjnych, pylonów; 

2) przeznaczenie pasa terenu pomiędzy linią roz-
graniczającą teren a linią zabudowy pod reali-
zację: 

a) zadaszonego i osłoniętego miejsca pod po-
jemniki na śmieci, 

b) miejsc do parkowania, 

c) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. 

§ 7. 1. Ustala się zasady ochrony środowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego. 

2. Dopuszcza się lokalizację inwestycji naleşą-
cych do przedsięwzięć mogących znacząco oddzia-
ływać na środowisko, zgodnie z przepisami odręb-
nymi, dla których zakazuje się: 

1) realizacji w sąsiedztwie przestrzeni publicznych 
działalności uciąşliwych dla otoczenia oraz in-
westycji pogarszających jakość środowiska,  
a w szczególności związanych ze składowa-
niem, gromadzeniem lub przetwarzaniem od-
padów, złomu, zuşytych pojazdów, maszyn 

i urządzeń, opakowań, paliw lub innych mate-
riałów; 

2) lokalizacji obiektów i urządzeń, których uciąşli-
wość przekracza normy określane jako znaczą-
co oddziaływujące na zdrowie ludzi i środowi-
sko; 

3) składowania odpadów oraz prowadzenia go-
spodarki ściekowej i odpadami, mogących 
mieć negatywny wpływ na wody gruntowe; 

4) stosowania systemów indywidualnych lub 
grupowych oczyszczania ścieków bądŝ zbiorni-
ków bezodpływowych. 

3. W zakresie ochrony powietrza przed zanie-
czyszczeniem nakazuje się: 

1) hermetyzację procesów technologicznych, 
ograniczających emisję zanieczyszczeń; 

2) stosowanie paliw ekologicznych, tj. o niskiej 
zawartości związków siarki. 

4. W zakresie ochrony powierzchni ziemi i śro-
dowiska przed odpadami: 

1) nakazuje się: 

a) gromadzenie i odprowadzanie wód opado-
wych do sieci kanalizacji deszczowej, 

b) zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi organicz-
nej, jej odpowiednie zdeponowanie, z moşli-
wością ponownego wykorzystania przy reali-
zacji robót ziemnych w związku z realizacją 
budowy, 

c) gromadzenie i usuwanie odpadów komunal-
nych, zgodnie z regulacjami obowiązującymi 
w mieście; 

2) dopuszcza się: 

a) gospodarkę odpadami niebezpiecznymi  
w małych ilościach, w związku z istniejącą 
lub projektowaną działalnością, według od-
rębnych przepisów obowiązujących w tym 
zakresie, 

b) wykorzystanie dla potrzeb niwelacji terenu 
mas ziemnych, stanowiących grunt rodzimy, 
usuwany lub przemieszczany, z zastrzeşe-
niem przepisów o ograniczeniu zmian natu-
ralnego ukształtowania. 

5. W zakresie ochrony wód przed zanieczyszcze-
niem nakazuje się: 

1) uszczelnianie powierzchni komunikacyjnych, 
w tym placów, dróg i parkingów; 

2) instalowanie urządzeń oczyszczających wody 
opadowe i roztopowe, tj. separatorów i osadni-
ków, w szczególności na terenie baz sprzętowo 
- transportowych, stacji paliw i magazynów pa-
liw, zakładów usług motoryzacyjnych i innych, 
w których istnieje niebezpieczeństwo zanie-
czyszczenia wód opadowych substancjami ro-
popochodnymi lub innymi substancjami tok-
sycznymi. 
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6. W zakresie ochrony terenów zieleni i wartości 
krajobrazowych ustala się: 

1) ograniczenie zmian naturalnego ukształtowania 
terenu; 

2) kształtowanie nowej zieleni w sposób nie koli-
dujący z zabudową, wprowadzanie nasadzeń 
przy uwzględnieniu docelowej wysokości 
i rozłoşystości oraz otwarć widokowych. 

§ 8. 1. Ustala się zasady ochrony dziedzictwa kul-
turowego i zabytków oraz dóbr kultury współcze-
snej. 

2. W obrębie stanowisk archeologicznych, ozna-
czonych na rysunku planu, ustala się wymóg prze-
prowadzenia badań archeologicznych, tj.: badań 
wyprzedzających, sondaşowych lub nadzorów,  
w formie zaleşnej od charakteru inwestycji  
i w uzgodnieniu z Lubuskim Konserwatorem Zabyt-
ków. 

3. Osoby prowadzące roboty budowlane i ziem-
ne na obszarze objętym planem, w przypadku ujaw-
nienia w trakcie prac przedmiotu, które posiada ce-
chy zabytku, zobowiązuje się do: 

1) wstrzymania wszelkich prac mogących uszko-
dzić lub zniszczyć odkryty przedmiot; 

2) zabezpieczenia przy uşyciu dostępnych środ-
ków tego przedmiotu i miejsca jego odkrycia; 

3) niezwłocznego zawiadomienia o powyşszym 
wojewódzkiego konserwatora zabytków lub 
Burmistrza Miasta Şagań, który jest obowiąza-
ny niezwłocznie, nie dłuşej niş w terminie 3 dni 
przekazać wojewódzkiemu konserwatorowi za-
bytków przyjęte zawiadomienie. 

§ 9. 1. Ustala się wymagania wynikające z po-
trzeb kształtowania przestrzeni publicznych. 

2. Do przestrzeni publicznych na terenie objętym 
planem wlicza się drogi publiczne. 

3. Nakazuje się: 

1) zagospodarowanie terenów komunikacji z do-
stosowaniem do potrzeb osób niepełnospraw-
nych; 

2) lokalizowanie od strony dróg publicznych przy 
głównych ciągach ulicznych reprezentacyjnych 
elewacji obiektów, głównych wejść i zieleni 
ozdobnej; 

3) unikanie głębokich wglądów na obiekty usytu-
owane w głębi działki, szczególnie na zaplecza 
gospodarcze, przez odpowiednie uformowanie 
zabudowy i wprowadzenie osłon w postaci zie-
leni, pergoli, ekranów. 

4. Dopuszcza się: 

1) realizację małej architektury, zieleni i akcentów 
plastycznych; 

2) realizację elementów uşytkowych i dekoracyj-
nych, a w szczególności lamp oświetleniowych, 
słupów ogłoszeniowych, ławek; 

3) zagospodarowanie terenu, w tym chodników, 
posadzek placów, ulic, wydzielonych ciągów 
pieszych i pieszo – jezdnych. 

§ 10. 1. Ustala się szczegółowe zasady i warunki 
scalania i podziału nieruchomości. 

2. W obszarze objętym planem nie występują te-
reny podlegające scaleniu. 

3. Dopuszcza się moşliwość łączenia wydzielo-
nych działek budowlanych. 

4. Wszystkie ustalenia zdefiniowane dla dzielo-
nej nieruchomości są jednocześnie obowiązujące 
dla kaşdej z nowo powstałych działek. 

5. Postuluje się przeprowadzenie podziałów nie-
ruchomości zgodnie z liniami postulowanymi, wy-
znaczonymi na rysunku planu. 

6. W przypadku innego podziału niş określony 
w ust. 5: 

1) ustala się: 

a) obowiązek zapewnienia dla wszystkich po-
wstałych w wyniku podziału działek dostępu 
do infrastruktury technicznej i do drogi pu-
blicznej, w tym poprzez drogi wewnętrzne 
o szerokości nie mniejszej niş 6,0m., 

b) konieczność uwzględnienia istniejącego  
i projektowanego uzbrojenia, z zachowaniem 
pasów eksploatacyjnych według zasad okre-
ślonych przez dysponentów sieci, 

c) minimalną powierzchnię wydzielanych dzia-
łek budowlanych: 

 dla zabudowy produkcyjnej, magazynów 
i składów – 5000m2; 

 dla zabudowy usługowej – 1500m2; 

2) zakazuje się: 

a) podziału terenów zainwestowanych, jeşeli 
w wyniku powstania nowych nieruchomości 
nie będą zachowane odległości pomiędzy 
budynkami i obiektami, wynikające z przepi-
sów odrębnych; 

b) wtórnych podziałów terenów przeznaczo-
nych pod komunikację; 

3) dopuszcza się na wszystkich terenach, z wyjąt-
kiem pasów drogowych, wydzielanie działek 
pod urządzenia i sieci infrastruktury technicznej 
o wielkości zapewniającej dostęp i obsługę tych 
urządzeń. 

§ 11. 1. Ustala się zasady modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów komunikacji. 

2. Podstawowy układ komunikacji drogowej, ob-
sługujący teren stanowią: 

1) ul. Bolesława Chrobrego – droga publiczna kla-
sy L (lokalna), oznaczona na rysunku planu 
symbolem KDL; 

2) droga publiczna klasy D (dojazdowa), oznaczo-
na na rysunku planu symbolem KDD. 
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3. Uzupełnienie układu komunikacji mogą sta-
nowić dodatkowe drogi wewnętrzne, stanowiące 
dojazdy do poszczególnych posesji, w przypadku 
wtórnych podziałów działek. 

4. W granicach pasów drogowych dopuszcza się 
realizację: 

1) wszelkich elementów związanych bezpośrednio 
z komunikacją drogową, rowerową i pieszą,  
a w szczególności: ogólnodostępnych miejsc 
postojowych, zatok autobusowych, chodników, 
ścieşek rowerowych; 

2) urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej; 

3) elementów małej architektury; 

4) reklam wielkogabarytowych; 

5) zieleni. 

5. Kaşdorazowo w sytuacji przebudowy, rozbu-
dowy i budowy elementów układu komunikacji,  
w tym dróg, parkingów, ścieşek rowerowych i cią-
gów pieszych, naleşy uwzględnić odpowiednio: 

1) projektowane oraz istniejące sieci uzbrojenia 
terenu, z dopuszczeniem ich przełoşenia na 
koszt administratora drogi i na warunkach 
uzgodnionych z gestorem danej sieci; 

2) istniejący układ dróg publicznych i utrzymanie 
powiązań w formie skrzyşowań; 

3) utrzymanie lub budowę chodników dla pie-
szych; 

4) rozpoznanie geologiczno - inşynierskie terenu. 

6. Program parkingowy, wyliczony według pa-
rametrów i wskaŝników określonych dla poszcze-
gólnych terenów w rozdziale 4, naleşy zbilansować 
w 100% w ramach terenu planowanej inwestycji, co 
w szczególności oznacza zakaz realizacji nowych 
inwestycji nie spełniających tego warunku. 

§ 12. 1. Ustala się zasady modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów infrastruktury technicz-
nej. 

2. Dla wszystkich terenów ustala się, w zaleşno-
ści od potrzeb, wyposaşenie w sieć wodociągową, 
kanalizacyjną, elektroenergetyczną, gazową, cie-
płowniczą i teletechniczną wraz z urządzeniami wy-
nikającymi z przepisów odrębnych oraz przynaleş-
nymi pasami obsługi technicznej. 

3. Ustala się ogólne zasady uzbrojenia terenów: 

1) trasy projektowanych głównych sieci infra-
struktury technicznej naleşy, w miarę moşliwo-
ści, prowadzić w liniach rozgraniczających 
dróg, z uwzględnieniem umieszczenia w prze-
kroju poprzecznym ulic wszystkich projektowa-
nych docelowo sieci; 

2) wzdłuş istniejących i projektowanych przebie-
gów sieci i przyłączy naleşy zachować pasy ro-
bocze o szerokości uzaleşnionej od ich typu 
i średnicy, ustalone indywidualnie przez wła-
ściwego dysponenta sieci, na których nie nale-

şy sytuować budynków, nasadzać drzew, lokali-
zować elementów małej architektury; 

3) dopuszcza się: 

a) zmianę przebiegu i parametrów sieci infra-
struktury technicznej oraz moşliwość ich 
przełoşenia na koszt władających terenem, 
na warunkach ustalonych z gestorem danej 
sieci, o ile nie narusza to struktury danej sie-
ci, nie pogarsza warunków obsługi i nie na-
rusza interesów osób trzecich, 

b) realizację inwestycji infrastruktury technicz-
nej, których przebieg wynika z zapisów planu 
lub przepisów odrębnych i nie wynika 
z rysunku planu. 

4. W zakresie zaopatrzenia w wodę: 

1) ustala się zagwarantowanie pełnego pokrycia 
zapotrzebowania z istniejącej lub rozbudowy-
wanej miejskiej sieci wodociągowej, przy czym 
ilość dostarczanej wody dla poszczególnych ty-
pów zabudowy naleşy przyjąć zgodnie z przepi-
sami w sprawie określenia przeciętnych norm 
zuşycia wody; 

2) nakazuje się zapewnienie wymaganego zaopa-
trzenia wodnego do celów przeciwpoşarowych. 

5. W zakresie odprowadzenia ścieków bytowych, 
komunalnych i przemysłowych oraz wód opado-
wych i roztopowych, zwanych dalej ściekami: 

1) nakazuje się: 

a) odprowadzenie ścieków do miejskiej kanali-
zacji sanitarnej, o ile spełniają one parametry 
zgodne z przepisami odrębnymi, 

b) podczyszczanie ścieków przemysłowych 
przed wprowadzeniem ich do istniejącego 
systemu sieci kanalizacyjnej; 

2) zakazuje się wprowadzania ścieków do wód 
powierzchniowych i do gruntu; 

3) dopuszcza się: 

a) realizację przepompowni ścieków na terenie 
własnym inwestora, 

b) uşytkowanie wód opadowych do celów 
technologicznych przemysłowych, w formie 
zamkniętego obiegu wody. 

6. W zakresie zaopatrzenia na gaz: 

1) ustala się pokrycie zapotrzebowania na gaz 
z istniejącej lub projektowanej sieci gazowej; 

2) nakazuje się: 

a) zabezpieczenie tras dla gazociągu w liniach 
rozgraniczających dróg; 

b) stosowanie dla sieci stref kontrolowanych, 
zgodnie z przepisami w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać 
sieci gazowe. 

7. W zakresie elektroenergetyki: 
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1) ustala się pokrycie zapotrzebowania z istnieją-
cej lub rozbudowanej sieci elektroenergetycz-
nej; 

2) nakazuje się zasilanie nowych odbiorców ener-
gii elektrycznej liniami kablowymi z projekto-
wanych stacji transformatorowych; 

3) dopuszcza się realizację stacji transformatoro-
wych na terenie inwestora. 

8. W zakresie zaopatrzenia na ciepło: 

1) ustala się: 

a) pokrycie zapotrzebowania z istniejącej lub 
rozbudowanej miejskiej sieci ciepłowniczej 
lub lokalnych, 

b) stosowanie paliw ekologicznych, ogranicza-
jących wielkość emisji i zanieczyszczeń po-
wietrza; 

2) dopuszcza się, w przypadku braku innych moş-
liwości, lokalizowanie sieci na terenach działek 
prywatnych, pod warunkiem uzyskania zgody 
ich właścicieli. 

9. W zakresie telekomunikacji: 

1) ustala się zapewnienie dostępu do istniejącej 
lub rozbudowanej sieci telekomunikacyjnej; 

2) nakazuje się skablowanie sieci; 

3) zaleca się docelową obsługę abonentów przez 
róşnych operatorów z istniejących lub plano-
wanych sieci telekomunikacyjnych; 

4) dopuszcza się lokalizację stacji bazowych tele-
fonii komórkowej, urządzeń nadawczych, stacji 
radiowych i centrali telekomunikacyjnych, 
w granicach działek lub na obiektach. 

10. W zakresie gospodarki odpadami: 

1) nakazuje się: 

a) segregację wytwarzanych odpadów, ze 
szczególnym uwzględnieniem odpadów nie-
bezpiecznych, zgodnie z obowiązującymi  
w tym zakresie przepisami odrębnymi, 

b) wyposaşenie dróg oraz terenów pieszych 
w urządzenia do gromadzenia odpadów do-
stosowanych do technologii ich wywozu 
i utylizacji; 

2) dopuszcza się krótkoterminowe gromadzenie 
odpadów komunalnych i odpadów produkcyj-
nych w granicach działek, na których są wytwa-
rzane, w szczelnych pojemnikach uniemoşliwia-
jących przedostanie się zanieczyszczeń do wód 
gruntowych, a następnie ich wywóz przez wy-
specjalizowane przedsiębiorstwo. 

§ 13. 1. Ustala się sposób i termin tymczasowe-
go zagospodarowania, urządzania i uşytkowania 
terenów. 

2. Zakazuje się lokalizacji obiektów tymczaso-
wych, za wyłączeniem obiektów i urządzeń infra-
struktury technicznej oraz obiektów stanowiących 
zaplecze budowlane dla realizowanej inwestycji. 

3. Nakazuje się likwidację tymczasowego zago-
spodarowania, w przypadku moşliwości realizacji 
przeznaczenia zgodnego z ustaleniami planu. 

§ 14. Ustala się stawkę procentową, słuşącą nali-
czeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
wynikającą ze wzrostu wartości nieruchomości 
w wysokości …..%.  

Rozdział 3 

Przepisy dotyczące wydzielonych stref, określające 
szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy. 

§ 15. 1. Ustala się strefy techniczne, w których 
zakazuje się lokalizacji zabudowy i trwałych nasa-
dzeń: 

1) dla istniejącej napowietrznej linii elektroenerge-
tycznej średniego napięcia 20kV wyznacza się 
strefę wynoszącą 15.0m. tj. po 7.50m. w obie 
strony od osi linii;  

2) dla istniejącego kolektora ścieków wyznacza się 
strefę wynoszącą 10,0m, tj. po 5,0m w obie 
strony od osi kolektora; 

3) dla pozostałych istniejących i projektowanych 
sieci, strefy niewyznaczone graficznie na rysun-
ku planu, o szerokościach uzaleşnionych od 
średnicy i typu sieci, ustalone indywidualnie 
przez właściwego dysponenta. 

2. W przypadku likwidacji sieci wyznaczone na 
rysunku planu strefy przestają obowiązywać, nato-
miast w przypadku przeniesienia sieci obowiązują 
strefy w odniesieniu do nowej lokalizacji. 

§ 16. 1. Ustala się strefę naraşoną na niebezpie-
czeństwo powodzi, w granicach terenów zagroşo-
nych zalaniem wodami powodziowymi Q1% od rze-
ki Bóbr, oznaczoną na rysunku planu, dla której: 

1) nakazuje się: 

a) posadowienie obiektów na odpowiednio 
skonstruowanych i głęboko umieszczonych 
fundamentach na warstwach gruntów, które 
nie zmienią właściwości geotechnicznych; 

b) uwzględnienie przy konstrukcji obiektów za-
lanie wodami oraz lokalne podsiąkanie wód; 

c) poprzedzenie lokalizacji obiektów rozpozna-
niem geologicznym; 

2) zakazuje się: 

a) wprowadzania inwestycji, których zalanie 
spowoduje niebezpieczeństwo zaistnienia ka-
tastrofy ekologicznej oraz skaşenia wód, 
w tym: magazynów produktów ropopochod-
nych oraz innych substancji chemicznych, 
składowisk odpadów przemysłowych; 

b) realizacji kondygnacji podziemnych oraz bu-
dowy obiektów podziemnych, z wyjątkiem 
sieci infrastruktury technicznej. 
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Rozdział 4 

Warunki zagospodarowania dla poszczególnych 
terenów. 

§ 17. 1. Wyznacza się tereny zabudowy produk-
cyjno - technicznej, oznaczone na rysunku planu 
symbolami P. 

2. Ustala się przeznaczenie terenów: 

1) podstawowe: 

a) pod obiekty produkcyjne, techniczne; 

b) pod tereny magazynowo - składowe, w tym 
magazyny i składy zabudowane; 

c) pod bazy sprzętowo – transportowe; 

2) dopuszczalne: 

a) pod handel hurtowy i detaliczny; 

b) pod stacje obsługi, stacje serwisowe, stacje 
autogazu; 

c) pod usługi, w szczególności: administracyj-
ne, finansowe, hotelowe, gastronomiczne, 
transportowe, motoryzacyjne, z wyłączeniem 
stacji paliw; 

3) uzupełniające, niezaleşnie od funkcji podsta-
wowych i dopuszczalnych: 

a) pod komunikacja wewnętrzna kołowa; 

b) pod komunikacja piesza; 

c) pod parkingi wewnętrzne bilansujące  
w 100% potrzeby parkingowe dla nierucho-
mości; 

d) pod zieleń urządzona; 

e) pod urządzenia i sieci infrastruktury tech-
nicznej. 

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

1) nakazuje się dostosowanie charakteru prowa-
dzonej działalności do wielkości i specyfiki po-
siadanej działki; 

2) zakazuje się wprowadzania inwestycji, których 
zalanie spowoduje niebezpieczeństwo zaistnie-
nia katastrofy ekologicznej oraz skaşenia wód, 
w tym: magazynów produktów ropopochod-
nych oraz innych substancji chemicznych, skła-
dowisk odpadów przemysłowych. 

4. Zasady zagospodarowania terenu, parametry 
i wskaŝniki: 

1) ustala się: 

a) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 
do powierzchni nieruchomości – nie więcej 
niş 65%; 

b) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej 
niş 20%, w tym dla zieleni wysokiej naleşy 
przeznaczyć co najmniej 20% terenów biolo-
gicznie czynnych; 

c) wskaŝnik intensywności zabudowy – do 1,5; 

d) utrzymanie nieprzekraczalnej linii zabudowy 
zgodnie z rysunkiem planu, tj. w odległości; 

 10,0m od linii rozgraniczających dróg 
oznaczonych symbolami KDD i KDL; 

 15,0m od pozostałych terenów i granic; 

e) program parkingowy i garaşowy dostosowa-
ny do zamierzonego sposobu uşytkowania, 
pokrywający co najmniej potrzeby zatrud-
nionych, tj. 20 miejsc na 100 osób zatrudnio-
nych; 

f) obsługa komunikacyjna bezpośrednio z ist-
niejących lub projektowanych dróg publicz-
nych lub poprzez drogi wewnętrzne; 

2) zakazuje się lokalizacji budynków bezpośrednio 
na granicy nieruchomości. 

5. Parametry i wskaŝniki kształtowania zabudo-
wy: 

1) gabaryty zabudowy wywaşone, proporcjonal-
ne, proste bryły; 

2) wysokość zabudowy – do 3 kondygnacji, ale 
nie wyşsza niş 15,0m, przy czym nie dotyczy 
ona obiektów i urządzeń typu: kominy, maszty 
oraz obiektów, których wysokość zaleşy od 
względów technologicznych (wszelkie obiekty 
o wys. równej lub większej od 50.0m.npt pod-
legają zgłoszeniu Szefostwu Słuşby Ruchu Lot-
niczego Sił Zbrojnych RP); 

3) w zakresie geometrii dachu dopuszcza się sto-
sowanie dachów według indywidualnych po-
trzeb. 

§ 18. 1. Wyznacza się tereny zabudowy usługo-
wej, oznaczone na rysunku planu symbolami U. 

2. Ustala się przeznaczenie terenu: 

1) podstawowe: pod obiekty handlu detalicznego 
o powierzchni sprzedaşy do 2000 m², obiekty 
handlu hurtowego, usługi finansowe, admini-
stracja gospodarcza i biura, gastronomia 
i usługi rzemieślnicze wraz z przynaleşnym za-
gospodarowaniem terenu; 

2) dopuszczalne: 

a) pod składy i magazyny dla obsługi funkcji 
podstawowych; 

b) pod stacje obsługi, salony i stacje serwiso-
we; 

c) pod usługi transportowe; 

d) pod zieleń urządzona. 

3. dla kaşdego terenu, niezaleşnie od funkcji 
wiodącej i uzupełniających, funkcjami mogącymi 
występować w granicach terenu, bez ich jedno-
znacznego definiowania, moşe być dodatkowo za-
gospodarowanie zintegrowane i obsługujące funk-
cje wewnętrzne, tj.: 

a) komunikacja kołowa; 

b) komunikacja piesza; 
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c) parkingi wewnętrzne bilansujące w 100% po-
trzeby parkingowe dla nieruchomości; 

d) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej. 

4. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: nakazuje się: dostosowanie charakteru 
i skali usługowej działalności gospodarczej do wiel-
kości nieruchomości, gwarantującej właściwą ob-
sługę w zakresie dojazdów, miejsc parkingowych 
placów manewrowych składowania odpadów. 

5. Zasady zagospodarowania terenu, parametry 
i wskaŝniki: 

1) ustala się: 

a) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 
do powierzchni nieruchomości – nie więcej 
niş 70%; 

b) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej 
niş 10%, w tym dla zieleni wysokiej naleşy 
przeznaczyć co najmniej 20% terenów biolo-
gicznie czynnych; 

c) wskaŝnik intensywności zabudowy – do 1,5; 

d) utrzymanie nieprzekraczalnej linii zabudowy 
zgodnie z rysunkiem planu, tj. w odległości; 

 10,0m od linii rozgraniczających dróg 
oznaczonych symbolami KDD i KDL; 

 15,0m od pozostałych terenów i granic; 

e) program parkingowy i garaşowy: 

 w ilości nie mniejszej niş 1 miejsce posto-
jowe na 25m² powierzchni uşytkowej; 

 w przypadku usług gastronomii, w ilości 
nie mniejszej niş 1miejsce postojowe na 
6 miejsc konsumpcyjnych; 

f) wjazdy i wyjazdy z dróg publicznych lub po-
przez drogi wewnętrzne; 

2) zakazuje się lokalizacji budynków bezpośrednio 
na granicy nieruchomości. 

6. Parametry i wskaŝniki kształtowania zabudo-
wy: 

1) gabaryty zabudowy wywaşone bryły dostoso-
wane proporcjami do istniejącego zainwesto-
wania; 

2) szerokość elewacji frontowej - od 10,0m do 
30,0m, a w przypadku obiektów rozczłonkowa-
nych, dopuszcza się elewacje szersze; 

3) wysokość zabudowy - do 4 kondygnacji, ale nie 
wyşsza niş 15,0m; 

4) w zakresie geometrii dachu dopuszcza się sto-
sowanie dachów płaskich. 

§ 19. 1. Wyznacza się teren drogi lokalnej pu-
blicznej, oznaczony na rysunku planu symbolem 
KDL. 

2. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemu komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) nakazuje się kompleksową budowę nowych 
elementów układu komunikacyjnego wraz 
z budową sieci uzbrojenia technicznego; 

2) dopuszcza się: 

a) korektę istniejącego układu komunikacyjne-
go w projektach technicznych budowy i mo-
dernizacji dróg, przy zachowaniu szerokości 
pasa drogowego, określonego w ust. 3; 

b) realizację zieleni; 

c) lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury 
technicznej; 

d) lokalizację elementów małej architektury 
i reklam wielkogabarytowych; 

3) zakazuje się realizacji obiektów i urządzeń nie-
związanych z funkcją drogową i obsługą ruchu, 
z wyjątkiem kiosków przy wiatach autobuso-
wych; 

3. Parametry i wskaŝniki zagospodarowania te-
renu – ustala się minimalną szerokość pasa drogo-
wego w liniach rozgraniczających wynoszącą 12,0m. 

§ 20. 1. Wyznacza się teren drogi dojazdowej 
publicznej, wraz z urządzeniami towarzyszącymi, 
oznaczony na rysunku planu symbolem KDD. 

2. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) nakazuje się kompleksową budowę nowych 
elementów układu komunikacyjnego wraz 
z budową sieci uzbrojenia technicznego; 

2) dopuszcza się: 

a) projektach technicznych budowy i moderni-
zacji dróg, przy zachowaniu szerokości pasa 
drogowego, określonej w ust. 3; 

b) realizację zieleni; 

c) lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury 
technicznej; 

d) lokalizację elementów małej architektury 
i reklam wielkogabarytowych; 

3) zakazuje się lokalizacji zabudowy trwałej, innej 
niş związanej z funkcją drogi i obsługą ruchu. 

3. Parametry i wskaŝniki zagospodarowania te-
renu – ustala się minimalną szerokość pasa drogo-
wego w liniach rozgraniczających wynoszącą 12,0m. 

§ 21. 1. Wyznacza się tereny infrastruktury tech-
nicznej – elektroenergetyka, oznaczone na rysunku 
planu symbolami E. 

2. Ustala się przeznaczenie terenów: 

1) podstawowe – stacje transformatorowe wraz 
z przynaleşnym zagospodarowaniem terenu; 

2) dopuszczalne: 

a) wszelkie urządzenia i sieci infrastruktury 
technicznej; 

b) zieleń izolacyjna. 
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3. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

1) ustala się: 

a) aby uciąşliwości bądŝ szkodliwości dla śro-
dowiska wywołane przez obiekt i urządzenia 
nie wykraczały poza granice terenu, na któ-
rym są zlokalizowane i tym samym nie po-
wodowały konieczności ustanowienia obsza-
ru ograniczonego uşytkowania, 

b) zagwarantowanie dojazdu dla obsługi tech-
nicznej terenu i zagospodarowania; 

2) dopuszcza się grodzenie terenu. 

Rozdział 5 

Przepisy końcowe 

§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta Şagań. 

§ 23. Uchwała wchodzi w şycie po upływie  
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Lubuskiego i podlega publikacji 
na stronie internetowej Miasta Şagań. 

 Przewodniczący Rady  
Zdzisław Mirski 

______________________________________ 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogło-
szone w Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r.  
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U z 2004r. Nr 102,  
poz. 1055 , Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, 
Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 Dz. U. z 2007r. 
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. 
z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009r.  
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 142 
i poz. 146. 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogło-
szone w Dz. U. z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, Dz. U. 
z 2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, Dz. U. z 2006r. Nr 45, 
poz. 319, Nr 225, poz. 1635, Dz. U. z 2007r. Nr 127, poz. 880, Dz. U. 
z 2008r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, 
Dz. U. z 2010r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474 
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Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr LVIII/72/2010 

Rady Miasta Żagań 

z dnia 29 czerwca 2010r. 
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Załącznik Nr 2 

do uchwały Nr LVIII/72/2010 

Rady Miasta Żagań 

z dnia 29 czerwca 2010r. 
 

ROZSTRZYGNIĘCIEW SPRAWIE UWAG 
WNIESIONYCH DO PROJEKTU PLANU 

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.) Rada Miasta Şagań rozstrzyga, co następuje: 

Do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu Şagańskiej Strefy Gospodar-
czej II zlokalizowanej w Şaganiu w rejonie ul. Bole-
sława Chrobrego wyłoşonego do publicznego wglą-
du wraz z prognozą skutków wpływu ustaleń planu 
na środowisko w siedzibie Urzędu Miasta Şagań 
przy Pl. Słowiańskim 17 w dniach od 17 grudnia 
2009r. do 7 stycznia 2010r., nie wniesiono uwag 
zgodnie z wykazem uwag stanowiących integralną 
część dokumentacji formalno – prawnej prac plani-
stycznych.  

Załącznik Nr 3 

do uchwały Nr LVIII/72/2010 

Rady Miasta Żagań 

z dnia 29 czerwca 2010r. 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE 
 dotyczy sposobu realizacji zadań z zakresu 

infrastruktury technicznej oraz zasad ich 
finansowania zapisanych w miejscowym planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu 
Żagańskiej Strefy Gospodarczej II zlokalizowanej 

w Żaganiu w rejonie ul. Bolesława Chrobrego 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póŝn. zm.), art. 7 
ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,  
poz. 1591 jednolity tekst z póŝn. zm.) oraz art. 167, 
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finan-
sach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 
jednolity tekst z póŝn. zm.) Rada Miasta Şagań roz-
strzyga, co następuje: 

1) z ustaleń zawartych w uchwale w sprawie miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego terenu Şagańskiej Strefy Gospodarczej II 
zlokalizowanej w Şaganiu w rejonie ul. Bole-
sława Chrobrego - wynika, şe realizacja zapisa-
nych w nim zadań z zakresu infrastruktury 
technicznej, w tym budowy dróg, kanalizacji, 
wodociągów, ciągów pieszych i pieszo - rowe-
rowych, pociąga za sobą wydatki z budşetu 
miasta, w zakresie realizacji zadań własnych; 

2) inwestycje i nakłady wynikające z realizacji za-
pisów przedmiotowej uchwały, w zakresie bu-
dowy i rozbudowy infrastruktury technicznej, 
które są niezbędne dla prawidłowego i upo-
rządkowanego zagospodarowania terenu obję-
tego planem, będą finansowane ze środków: 

a) budşetowych miasta, wg harmonogramu 
planowanych do realizacji inwestycji oraz za-
dań wprowadzanych w kolejnych latach do 
budşetu przez Radę Miasta Şagań, 

b) pozabudşetowych, w tym z funduszy Unii Eu-
ropejskiej, 

c) wynikających z porozumień, w ramach part-
nerstwa publiczno-prywatnego, 

d) własnych inwestorów, na terenie posiada-
nych przez nich nieruchomości. 
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UCHWAŁA NR XXV/244/2010 

 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU ODRZAŃSKIM 

 

 z dnia 24 września 2010r. 
  

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1,  
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 
oraz art. 5 ust. 1, ust. 2, ust. 3, art. 6 ust. 12, art. 7 
ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 
ze zm.) i w związku z Obwieszczeniem Ministra Fi-
nansów z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie wysokości 
górnych granic stawek kwotowych w podatkach 
i opłatach lokalnych (M.P. Nr 55, poz. 755) uchwala 
się co następuje: 

§ 1. Ustala się stawki podatku od nieruchomości: 

1. od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, bez względu na sposób zakwali-
fikowania w ewidencji gruntów i budynków  
– od 1m2 powierzchni – 0,71zł, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne 
retencyjne lub elektrowni wodnych od 1ha 
powierzchni – 4,15zł, 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności poşytku 


