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UCHWAŁA NR XXVII/225/2010 

 RADY MIEJSKIEJ W LUBNIEWICACH 

 

z dnia 24 lutego 2010r. 
 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubniewice dla 

terenu położonego przy ul. Świerczewskiego 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia  
8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jedno-
lity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi 
zmianami), 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 później-
szymi zmianami) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr IX/63/2007 Rady 
Miejskiej w Lubniewicach z dnia 14 listopada 2007r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Lubniewice dla terenu położonego przy  
ul. Świerczewskiego, po stwierdzeniu jego zgodno-
ści ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy Lubniewice 
uchwalonego uchwałą Nr XVI/125/2000 Rady Miasta 
i Gminy Lubniewice z dnia 28 czerwca 2000r., 
uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lubniewice – zwany dalej 
planem.  

2. Plan, o którym mowa w ust. 1 składa się z czę-
ści tekstowej oraz:  

1)  rysunku planu w skali 1:1000 – stanowiącego 
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,  

2)  rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zadań wła-
snych miasta w zakresie infrastruktury tech-
nicznej – stanowiącego załącznik Nr 2 do ni-
niejszej uchwały,  

3)  rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia zgło-
szonych uwag do planu stanowiącego załącznik 
Nr 3 do niniejszej uchwały.  

3. Przedmiotem ustaleń planu są:  

1)  tereny cmentarza oznaczone symbolem - ZC;  

2)  teren parkingu z dopuszczeniem usług ozna-
czony symbolem – KS,U;  

3)  teren drogi publicznej dojazdowej, oznaczony 
symbolem – KDD;  

4)  teren zieleni parkowej oznaczony symbolem – 
ZP.  

4. Następujące oznaczenia graficzne w rysunku 
planu są obowiązującymi ustaleniami planu:  

1)  granice obszaru objętego planem,  

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

3)  nieprzekraczalne linie zabudowy,  

4)  symbole oznaczające przeznaczenie poszcze-
gólnych terenów,  

5)  wielkości wymiarowe.  

5. Ze względu na brak elementów mogących 
stanowić podstawę ustaleń i potrzeb, odstępuje się 
w planie od ustalenia:  

1)  granic i sposobów zagospodarowania terenów 
górniczych;  

2)  granic i sposobów zagospodarowania terenów 
narażonych na niebezpieczeństwo powodzi;  

3)  granic i sposobów zagospodarowania terenów 
zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;  

4)  zasad i warunków scalania i podziału nieru-
chomości;  

5)  zasad i warunków tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i użytkowania terenów.  

§ 2. 1. W zakresie zasad ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego, ochrony środowiska, przyrody, 
krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz zasad kształtowania przestrzeni pu-
blicznych:  

1)  ustala się lokalizację zabudowy zgodnie 
z przepisami prawa budowlanego oraz nieprze-
kraczalnymi liniami zabudowy – oznaczeniami 
na rysunku planu;  

2)  ustala się obowiązek:  

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

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

3)  obszar objęty planem w całości znajduje się 
w granicach obszaru chronionego krajobrazu 
(„9 – Pojezierze Lubniewicko – Sulęcińskie”), 
na którym obowiązują następujące zakazy 
związane z przeznaczeniem i kształtowaniem 
przestrzeni:  

a)  zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zna-
cząco oddziaływać na środowisko w rozu-
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mieniu przepisów szczególnych, z wyłącze-
niem inwestycji celu publicznego,  

b)  zakaz dokonywania zmian stosunków wod-
nych,  

c)  zakaz likwidacji naturalnych obszarów wod-
no-błotnych.  

2. Ustala się szczegółowe zasady podziału nieru-
chomości:  

1)  zakaz podziału terenów 1ZC, 2ZC, 1ZP, 1KS,U 
i 1KDD na działki;  

2)  dopuszcza się podział terenu 1KS,U w celu:  

a)  wydzielenia terenu parkingu,  

b)  wydzielenia terenu dla obiektów usługo-
wych,  

c)  wydzielenia terenu dla urządzeń infrastruktu-
ry.  

3. W zakresie infrastruktury technicznej:  

1)  ustala się budowę sieci infrastruktury wyłącznie 
jako podziemne, w liniach rozgraniczenia tere-
nu drogi 1KDD, terenów cmentarza 1ZC i 2ZC, 
terenu 1KS,U i terenu 1ZP;  

2)  dopuszcza się przebudowę istniejącej sieci 
w terenie 1KDD i 1ZC;  

3)  ustala się dla terenów objętych planem zaopa-
trzenie w wodę w oparciu o sieć miejską  
w ul. Świerczewskiego (poza granicą opraco-
wania w bezpośrednim sąsiedztwie terenu ob-
jętego planem);  

4)  zakaz lokalizacji studzien do czerpania wody dla 
celów pitnych i gospodarczych,  

5)  ustala się dla terenów objętych planem odpro-
wadzanie ścieków sanitarnych do miejskiego 
systemu kanalizacji sanitarnej w ul. Świerczew-
skiego;  

6)  ustala się dla terenów objętych planem obo-
wiązek odprowadzania wód deszczowych 
z powierzchni narażonych na zanieczyszczenia 
substancjami ropopochodnymi do miejskiej 
kanalizacji sanitarnej w ul. Świerczewskiego, 
docelowo do rozdzielczej kanalizacji deszczowej 
w ul. Świerczewskiego;  

7)  dopuszcza się odprowadzanie wód deszczo-
wych z powierzchni narażonych na zanieczysz-
czenia substancjami ropopochodnymi, bezpo-
średnio do terenu po uprzednim podczyszcze-
niu jeśli substancje przekroczą dopuszczalne 
normy;  

8)  ustala się dla terenów objętych planem zaopa-
trzenie w gaz w oparciu o sieć w ul. Świerczew-
skiego;  

9)  ustala się dla terenów objętych planem zaopa-
trzenie w energię w oparciu o sieć na terenie 
1ZC i w ul. Świerczewskiego;  

10) ustala się zaopatrzenie w energię cieplną obiek-
tów usługowych na terenie 1KS,U i 1ZC z wła-

snych źródeł z wykorzystaniem wysokowydaj-
nych urządzeń z zaleceniem wykorzystania 
energii elektrycznej, gazu lub innych ekologicz-
nych źródeł;  

11) w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej 
dla terenu 1KS,U ustala się obsługę z istniejącej 
w ul. Świerczewskiego sieci telekomunikacji;  

12) ustala się na terenie objętym planem zakaz lo-
kalizacji wież telefonii komórkowej;  

13) dla terenu 1ZC i 1KS,U ustala się obowiązek 
zapewnienia miejsca do czasowego gromadze-
nia odpadów.  

§ 3. 1. W zakresie zasad zabudowy i zagospoda-
rowania terenów 1ZC:  

1)  ustala się w granicach określonych liniami roz-
graniczenia terenów utrzymanie funkcji cmen-
tarza;  

2)  ustala się budowę obiektu sakralnego związa-
nego z funkcją cmentarza w odległości nie 
większej niż 20 m (ściana frontowa) od wyzna-
czonej w planie nieprzekraczalnej linii zabudo-
wy;  

3)  zakaz budowy katakumb;  

4)  dopuszcza się lokalizację grobów ziemnych, 
grobów murowanych i kolumbarium;  

5)  dopuszcza się uzupełnienie funkcji podstawo-
wej zielenią urządzoną z możliwością lokalizacji 
elementów małej architektury, ścieżek space-
rowych i miejsc wypoczynku;  

6)  ustala się dojazd do terenu od strony ul. Świer-
czewskiego (poza granicą planu).  

§ 4. 1. W zakresie zasad zabudowy i zagospoda-
rowania terenów 2ZC:  

1)  ustala się w granicach określonych liniami roz-
graniczenia terenów przeznaczenie terenu na 
rozbudowę funkcji cmentarza;  

2)  zakaz budowy obiektów kubaturowych;  

3)  zakaz budowy katakumb;  

4)  dopuszcza się lokalizację grobów ziemnych, 
grobów murowanych i kolumbarium;  

5)  dopuszcza się uzupełnienie funkcji podstawo-
wej zielenią urządzoną z możliwością lokalizacji 
elementów małej architektury, ścieżek space-
rowych i miejsc wypoczynku;  

6)  ustala się obowiązek zapewnienia przejść pie-
szych na teren 1KS,U;  

7)  ustala się dojazd do terenu poprzez teren 1ZC, 
od strony ul. Świerczewskiego (poza granicą 
planu).  

§ 5. 1. W zakresie zasad zabudowy i zagospoda-
rowania terenów 1KS,U:  

1)  ustala się w granicach określonych liniami roz-
graniczenia terenów przeznaczenie terenu na 
parkingi z dopuszczeniem funkcji usług związa-
nych z obsługą cmentarza;  
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2)  zakaz lokalizacji usług żywienia zbiorowego, 
usług związanych z przechowywaniem żywno-
ści usług turystycznych oraz usług zamieszka-
nia zbiorowego;  

3)  zakaz budowy obiektów kubaturowych;  

4)  dopuszcza się budowę nie więcej niż dwóch 
obiektów kubaturowych związanych z dopusz-
czonymi na terenie usługami;  

5)  w zakresie zasad zabudowy:  

a)  ustala się lokalizację zgodnie z nieprzekra-
czalną linią zabudowy  

b)  ustala się formę wolnostojącą,  

c)  ustala się wysokość zabudowy nie wyższą niż 
9m,  

d)  ustala się pokrycie dachem wielospadowym 
o kącie nachylenia 25-35 stopni,  

6)  w zakresie zasad zagospodarowania terenu:  

a)  ustala się minimalną powierzchnię biolo-
gicznie czynną - 20% powierzchni terenu,  

b)  ustala się obowiązek zapewnienia minimum 
2 miejsc postojowych na własnej działce dla 
usług,  

7)  ustala się obowiązek wprowadzenia izolacyjnej 
zieleni urządzonej z gatunków zimozielonych 
o szerokości minimum 3m od strony terenu 
1KDD;  

8)  ustala się obowiązek zapewnienia przejść pie-
szych na teren 2ZP;  

9)  ustala się dojazd do terenu z drogi 1KDD.  

§ 6. 1. W zakresie zasad zabudowy i zagospoda-
rowania terenów 1ZP:  

1)  ustala się w granicach określonych liniami roz-
graniczenia terenów przeznaczenie terenu na 
zieleń parkową;  

2)  ustala się obowiązek zapewnienia przejścia pie-
szego wzdłuż jeziora;  

3)  zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych;  

4)  dopuszcza się lokalizację małej architektury;  

5)  ustala się minimalną powierzchnię biologicznie 
czynną – 80%;  

6)  ustala się dojazd do trenu z drogi 1KDD;  

§ 7. W zakresie zasad zagospodarowania terenu 
1KDD:  

1)  ustala się przeznaczenie terenu dla infrastruktu-
ry drogowej - drogę publiczną gminną klasy 
dojazdowej w granicach określonych liniami 
rozgraniczenia terenów – wg oznaczenia na ry-
sunku planu;  

2)  ustala się szerokość w liniach rozgraniczających 
– 10m z zapewnieniem możliwości zawracania 
pojazdów osobowych;  

3)  dopuszcza się w liniach rozgraniczenia terenu 
lokalizację elementów infrastruktury technicz-
nej podziemnej;  

4)  zakaz zabudowy i grodzenia terenu.  

§ 8. Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, dla wszystkich terenów wyznaczonych 
w planie ustala się jednorazową opłatę od wzrostu 
wartości nieruchomości w wysokości 1%.  

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Lubniewic.  

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Lubuskiego.  

Przewodniczący Rady 
Andrzej Langowicz 
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Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr XXVII/225/10 

Rady Miejskiej w Lubniewicach 

z dnia 24 lutego 2010r. 
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Załącznik Nr 2 

do uchwały Nr XXVII/225/10 

Rady Miejskiej w Lubniewicach 

z dnia 24 lutego 2010r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE  

w 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. Nr 80, poz. 717 ze zm.) Rada Miej-
ska w Lubniewicach rozstrzyga co następuje: 

Do projektu planu miejscowego zagospodarowania 
przestrzennego gminy Lubniewice dla terenu poło-
żonego przy ul. Świerczewskiego w Lubniewicach, 
wyłożonego do publicznego wglądu wraz z progno-
zą skutków wpływu ustaleń planu na środowisko  
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Lubniewicach, 
Pan Ignacy Piętek wniósł uwagę dnia 17.12.2009r. 
następującej treści: 

1. Zaproponowane zagospodarowanie działki  
Nr 291 koliduje z moimi planami inwestycyj-
nymi związanymi z nieruchomością. Nie zga-
dzam się z poszerzeniem cmentarza o teren 
elementarny 2 ZC. W wyniku takiego zagospo-
darowania cała działka Nr 291 znajduje się  
w strefie 50 m od granicy cmentarza, w związku 
z czym nie możliwe jest jej zabudowanie poza 
bardzo restrykcyjnymi zapisami dotyczącymi 
terenu 1KS,U. 

2. Nie zgadzam się z lokalizacją drogi dojazdowej 
oznaczonej symbolem 1KDD. Takie wytraso-
wanie ogranicza możliwości zabudowy działki 
Nr 291, która na mocy ustawy została odrolnio-
na i może funkcjonować jako działka budowla-
na. 

3. Nie zgadzam się z przeznaczeniem większości 
terenu działki Nr 291 pod funkcję parkingu  
z dopuszczeniem usług związanych z obsługą 
cmentarza, z racji kolidowania zaproponowanej 
funkcji z moimi planami inwestycyjnymi 
względem mojej nieruchomości. 

4. Nie zgadzam się z proponowanym podziałem 
(kształtem) terenu 1KS,U z racji znacznego 
ograniczenia moś1iwości jej podziału oraz tym 
samym ograniczeń w ilości możliwych nowo 
powstałych obiektów kubaturowych. 

5. W terenie elementarnym 1KS,U nie znajdują się 
zapisy dotyczące maksymalnej powierzchni za-
budowy jaka obowiązywałaby na tym terenie, 
w związku z czym działka ta może zostać całko-
wicie zabudowana obiektem kubaturowym  
o wysokości 9 m, który w zdecydowany sposób 
odbiega od zagospodarowania terenów otacza-
jących obszar projektu planu, dla wyjaśnienia 
zabudowa jednorodzinna. 

6. Linia zabudowy w terenie 1 KS,U powinna zo-
stać wskazana również od strony terenu ele-
mentarnego 1KDD, gdyż obszar ten wprowa-
dzony zostaje jako droga gminna, a nie we-
wnętrzna. Niezrozumiałym też wydaje się brak 
ciągłości linii zabudowy, która na terenie 1ZC 

oddalona jest o około 4 m od strony pasa dro-
gowego ulicy (Świerczewskiego), natomiast na 
terenie 1 KS,U o około 30m. 

7. Powierzchnia terenu 2ZC w perspektywie dłu-
goletniej wydaje się być niewystarczająca dla 
zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc po-
chówku, dla miejscowości Lubniewice, w per-
spektywie długoletniej lepszym rozwiązaniem 
jest więc zaproponowanie nowej lokalizacji 
cmentarza znajdującej sic poza zwartym obsza-
rem zabudowy jednorodzinnej, jak również  
w większej odległości od zbiornika wodnego, 
którego zasadniczym przeznaczeniem jest funk-
cja rekreacyjna. Powiększenie cmentarza w za-
kresie proponowanym przez Gminę jest niedo-
puszczalne z uwagi na przepisy rozporządzenia 
Ministra Gospodarki Komunalnej, z dnia  
25 sierpnia 1959r. w sprawie okreś1enia, jakie 
tereny pod względem sanitarnym są odpo-
wiednie na cmentarze (Dz. U. Nr 52, poz. 315). 
Zgodnie z § 3 ust. 2 ww. rozporządzenia, 
od1eg1ość od granicy cmentarza ujęć wody  
o charakterze zbiorników wodnych, służących 
jako źródło zaopatrzenia sieci wodociągowej  
w wodę do picia i potrzeb gospodarczych, nie 
może być mniejsza niż 500 m. W powyższym 
przypadku, warunek ten nie jest spełniony nie 
są także spełnione inne warunki wynikające  
z w/w rozporządzenia. 

8. Nie zgadzam się z zaproponowaną w projekcie 
MPZP (miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego) wielkością (szerokością) terenu 
elementarnego 1ZP który od strony północnej 
znacznie ogranicza możliwości zabudowy dział-
ki Nr 291, stanowiąc tym samym pas o szero-
kości 30m od północnej granicy działki. 

9. Należy stwierdzić, iż projekt powiększenia 
cmentarza przewidywany w opracowywanym 
MPZP wydaje się niezgodny ze Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Lubniewice, ponieważ nie 
przewiduje ono powiększenia cmentarza, a na 
terenie działki Nr 291 jako kierunek zagospoda-
rowania wskazana jest 1okalizacja parkingów 
zbiorczych. 

10. Gmina w proponowanych zmianach do planu 
zagospodarowania przestrzennego, zamierza 
rozszerzyć teren istniejącego cmentarza o dział-
kę Nr 291 położoną w Lubniewicach. Należy 
stwierdzić, iż w/w nieruchomość stanowi wła-
sność prywatną i Gmina powinna w pierwszej 
ko1ejności szukać innych sposobów realizacji 
celów publicznych, przede wszystkim na posia-
danych przez siebie gruntach. W obowiązują-
cym uprzednio planie zagospodarowania prze-
strzennego, pod lokalizację nowego cmentarza 
były zaplanowane inne tereny. Realizacja za-
mierzeń Gminy w proponowanym obecnie 
kształcie nie rozwiąże problemów miejsc grze-
balnych, z uwagi na niewielką powierzchnię 
ww. nieruchomości poprawi to sytuację jedynie 
na krótki okres, a Gmina i tak będzie zmuszona 
do budowy nowego cmentarza. Dużo lepszym 
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rozwiązaniem jest powiększenie obszaru cmen-
tarza w proponowanym zakresie (wielkość), od 
strony wschodniej, z racji mniejszej intensyw-
ności zabudowy znajdującej się od tej strony 
cmentarza oraz tych samych zapisów zamiesz-
czonych w Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lub-
niewice. Działka Nr 294 znajduje się w strefie  
50 m od granicy cmentarza, w której zabudowa 
jest zabroniona. Moja działka 291 pomimo że 
częściowo również znajduje się w strefie ogra-
niczonej zabudowy, jednak na niemal całej jej 
długości dysponuje warunkami technicznymi 
do zabudowy. 

11. Poszerzenie cmentarza o teren 2 ZC pogarsza 
atrakcyjność działki budowlanej Nr 290, na któ-
rą wydane zostały warunki zabudowy, przez co 
zmniejsza się jej wartość rynkowa. 

12. Nie zgadzam się ze stwierdzeniami dotyczący-
mi skutków finansowych do MPZP, w których 
działka Nr 291 cytuję ,,w stanie przed planem 
działka Nr 291 nie ma prawa do zabudowy na 
prawie całym obszarze, gdyż jest w strefie za-
kazu zabudowy mieszkalnej”. Działka Nr 291 na 
całej długości posiada warunki techniczne ja-
kim odpowiadać muszą np. budynki mieszka-
lne. Prognoza skutków finansowych jest krzyw-
dząca dla mnie, jako właściciela działki 291, 
gdyż znacznie zaniżona została w niej wartość 
rynkowa mojej nieruchomości. 

Burmistrz Lubniewic rozpatrzył powyższą uwagę 
dnia 7.01.2010 r. negatywnie. 

Rada Miejska w Lubniewicach biorąc pod uwagę 
żądania i poniższe uzasadnienie rozstrzyga - nie 
uwzględnić uwagę Pana Ignacego Piętka w całości. 

Uzasadnienie do rozstrzygnięcia uwagi 

Ad. 1) Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) gmina działa  
w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty. 
Sprawy takie jak cmentarz, drogi gminne, infrastruk-
tura (wodociągi, kanalizacja, gazociągi itd.), tereny 
rekreacji, zieleń gminna, stanowią zadania własne 
gminy. Uchwalanie miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego należy do wyłącznej wła-
ściwości rady gminy. W ramach władztwa plani-
stycznego, kierując się potrzebą zabezpieczenia lub 
ochrony interesu publicznego przysługuje radzie 
gminy prawo do ograniczania prawa własności  
w oparciu z art. 6 ust. 1 ustawy o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym. Restrykcyjne usta-
lenia na terenie dz. 291 podyktowane są sąsiedz-
twem cmentarza zarówno istniejącego jak i plano-
wanego, zgodnie z przepisami rozporządzenia Mini-
stra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 
1959r. w sprawie okreś1enia, jakie tereny pod 
względem sanitarnym są odpowiednie na cmenta-
rze, dlatego uwagę tę uznaje się jako niezasadną. 

Ad. 2) Droga dojazdowa jest drogą publiczną 
najniższej możliwej klasy, która wymaga najmniej-
szej minimalnej szerokości w liniach rozgraniczenia 
(10 m na terenie zabudowanym - §7 ust. 1 rozporzą-

dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publicz-
ne i ich usytuowanie) i jako taka została przyjęta  
w planie. Ustanowienie tej drogi jako drogi we-
wnętrznej (o niższych parametrach) nie zapewniłoby 
możliwości realizacji przez gminę inwestycji infra-
strukturalnych oraz nie dałoby podstawy do wykupu 
gruntu od właściciela, a w przypadku wyczerpania 
możliwości negocjacji - wywłaszczenia. Ustalenie tej 
drogi jako publicznej miało na celu nie tylko zapew-
nienie dostępu działki Nr 290 do drogi publicznej, 
ale również zapewnienie lokalizacji korytarza tech-
nicznego dla sieci infrastruktury do obsługi terenów 
przyległych oraz zapewnienie swobodnego dostępu 
okolicznym mieszkańcom do terenu zieleni parkowej 
nad jeziorem Lubiąż (teren o symbolu 1ZP - rekreacji 
codziennej). Ustalenie więc ww. drogi jako publicz-
nej dojazdowej jest zabezpieczeniem interesów 
gminy. Dlatego uwagę tę uznaje się jako niezasad-
ną. 

Ad. 3) W Studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą 
Nr XVI/125/2000 Rady Miasta i Gminy w Lubniewi-
cach z dnia 28.06.2000 r., na terenie dz. 291 przewi-
dziano parkingi dla obsługi cmentarza, jako główną 
funkcję tego terenu. Ponieważ uchwała miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego musi 
być zgodna z ustaleniami Studium uwagę tę uznaje 
się za niezasadną. 

Ad. 4) Kształt terenu 1KS,U wynikał z uwarun-
kowań i założeń jakie zostały przyjęte przy realizacji 
planu. Główne uwarunkowania, które wpłynęły na 
kształt terenu to: 

 rozmieszczenie istniejącego zagospoda-
rowania (granice cmentarza, istniejąca za-
budowa mieszkaniowa), 

 warunki geologiczne (na podstawie dwóch 
analiz: przedplanistycznej i wykonanej  
w trakcie opracowywania Ekofizjiografii), 

 potrzeba zapewnienia dostępu do jeziora  
i zwiększenia powierzchni cmentarza. 
Ograniczono podział terenu w celu zabez-
pieczenia ładu przestrzennego, ogranicze-
nia możliwości „rozdrabniania” i „rozpra-
szania” zabudowy i dlatego uwagę tę 
uznaje się jako niezasadną. 

Ad. 5) Należy zauważyć, że teren 1KS,U ma od-
mienną funkcję od terenów mieszkaniowych dlatego 
dopuszczona jest odmienność charakteru zabudowy 
od sąsiedniej zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej i zagrodowej. Zasady zabudowy na terenie 
może kształtować wiele wskaźników. Można z nie-
których zrezygnować, jeżeli użyte wskaźniki wystar-
czają dla należytego zabezpieczenia ładu przestrzen-
nego na terenie. Dla terenu 1KS,U ustalenia: wyso-
kości zabudowy i formy dachu w sposób wystarcza-
jący determinują warunki zabudowy (zabudowa 
planowana nie będzie dominować nad zabudową 
sąsiednią). Założeniem planu było ograniczenie 
„rozdrabniania” podziałów i zabudowy, które mogły 
stanowić zagrożenie dla ładu przestrzennego na 
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terenie. Biorąc powyższe pod uwagę uznaje się 
uwagę za niezasadną. 

Ad. 6) Linie zabudowy od strony drogi powiato-
wej na terenie 1KS,U stanowią kontynuację linii 
zabudowy wzdłuż ul. Świerczewskiego z kierunku 
Jarnatów. Odchylenie jej od linii rozgraniczenia  
z drogą powiatową pełni dwie funkcje: ma gwaran-
tować realizację parkingów od strony ul. Świer-
czewskiego oraz otwierać przestrzeń na obiekt sa-
kralny (kaplicę) planowany na terenie 1ZC, który 
będzie stanowił zamknięcie osi drogi ul. Świerczew-
skiego od strony Jarnatowa. W zakresie ustalenia 
linii zabudowy od strony terenu 1KDD- jeżeli nie są 
ustalone - działają przepisy szczególne, w tym przy-
padku ustawa o drogach publicznych. Biorąc po-
wyższe pod uwagę uznaje się uwagę za niezasadną. 

Ad. 7) Zarzut, że poszerzenie cmentarza jest nie-
dopuszczalne z uwagi na przepisy rozporządzenia 
Ministra Gospodarki Komunalnej, z dnia 25 sierpnia 
1959r. w sprawie okreś1enia, jakie tereny pod 
względem sanitarnym są odpowiednie na cmenta-
rze (Dz. U. Nr 52 poz. 315) jest niezasadny. Przed 
przystąpieniem do sporządzenia planu wykonane 
zostało opracowanie geologiczne, na podstawie 
którego sporządzono wstępną koncepcję poszerze-
nia cmentarza. Po akceptacji Państwowego Powia-
towego Inspektora Sanitarnego, Rada Miejska pod-
jęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu. 
Badania geologiczne powtórzono na potrzeby ni-
niejszego planu oraz wykonano Ekofizjografię dla 
zbadania uwarunkowań i ograniczeń w realizacji 
zamierzenia. Opracowania te stanowiły podstawę 
dla wskazania zasięgu trenu cmentarza. Stąd wia-
domo, że zbiornik wodny - J. Lubiąż nie jest źródłem 
wody pitnej jak stwierdza wnoszący uwagę, tym 
samym nie zachodzi naruszenie § 3 ust. 2 rozporzą-
dzenia Ministra Gospodarki Komunalnej, z dnia  
25 sierpnia 1959r. w sprawie okreś1enia, jakie tere-
ny pod względem sanitarnym są odpowiednie na 
cmentarze. Nadmienić należy, że projekt uchwały 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
przedkładany był do opiniowania i uzgadniania 
przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sani-
tarnego oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Śro-
dowiska i uzyskał pozytywne opinie i uzgodnienia. 
Jednocześnie stwierdzić należy, że w dłuższym 
okresie czasu niezbędne będzie szukanie innych 
miejsc na lokalizację cmentarza. Nie stoi to jednak  
w sprzeczności z zamiarem rozbudowy istniejącego 
cmentarza. 

Ad. 8) Szerokość pasa zieleni 1ZP wynika z kon-
tynuacji zieleni przy istniejącym cmentarzu (teren 
ten posiada wody gruntowe dochodzące do 2,5m 
poniżej poziomu terenu). Ma również zapewniać 
dostęp do jeziora (bez zabudowy). Ustalenie zieleni 
parkowej wzdłuż jeziora wynika również z kierunków 
zagospodarowania ustalonych w Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Lubniewice. W związku z powyższym 
odrzuca się uwagę uznając ją za niezasadną. 

Ad. 9) Studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego określa główne kie-
runki przeznaczenia terenów na funkcje. W opraco-

waniu tym nie ma rozgraniczenia terenów, bowiem 
nie jest on prawem miejscowym. Skala w jakiej były 
i są przygotowywane studia uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego gmin nie 
pozwalają na jednoznaczne określenie gdzie kończą 
się granice funkcji, dlatego uznano że poszerzenie  
w tak niewielkim zakresie cmentarza (który istnieje) 
jest zgodne ze Studium i uwagę uznaje się za nieza-
sadną. 

Ad. 10) Uwagę uznaje się za niezasadną. Plan 
ogólny, na który powołuje się składający uwagę, 
stracił ważność i obecnie nie stanowi źródła po-
wszechnie obowiązującego prawa. Gmina ma pra-
wo i obowiązek podejmować decyzje w ramach 
udzielonych jej uprawnień i tym samym podejmując 
przedmiotową uchwałę nie narusza przepisów.  
Art. 6 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym daje jej możliwość ograniczania 
własności, jeżeli podstawą jest realizacja uzasadnio-
nych celów publicznych. Należy ponadto zauważyć, 
że w sąsiedztwie cmentarza gmina nie dysponuje 
gruntami w związku z tym rozbudowa musiała objąć 
grunty prywatne. Rada Miejska podejmując uchwałę 
o przystąpieniu działała w dobrej wierze, dyspono-
wała dokumentami (akt notarialny sprzedaży dział-
ki), z których wynikało, że działka nie jest możliwa 
do zabudowy. Biorąc to pod uwagę zdecydowała  
o rozszerzeniu cmentarza na dz. 291. 

Ad. 11) Na atrakcyjność działki wpływa przede 
wszystkim obecność już istniejącego cmentarza. 
Poszerzenie cmentarza w niewielkim zakresie wpły-
nie na obniżenie wartości nieruchomości. Ustawa  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
reguluje sytuacje, jeżeli w związku z uchwaleniem 
planu spada wartość nieruchomości, właściciel mo-
że żądać od gminy odszkodowania (równego obni-
żeniu wartości nieruchomości) lub wykupienia nie-
ruchomości (art. 36 i 37 ustawy o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym). Po wykonaniu 
wyceny przez rzeczoznawcę majątkowego i wykaza-
niu przez właściciela działki, że spadła wartość nie-
ruchomości, będzie możliwe wszczęcie procedury 
odszkodowawczej. 

Ad. 12) Zgodnie z art. 37 ust. 11 ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym skutki 
finansowe jak i zasady wyceny wartości regulują 
przepisy o gospodarce nieruchomościami, które 
dotyczą zarówno gminy jak i właściciela gruntu. 
Opracowanie prognozy finansowej sporządzanej na 
potrzebę planu, którą kwestionuje zgłaszający uwa-
gę, powierzone zostały osobie posiadającej odpo-
wiednie kwalifikacje (uprawnienia rzeczoznawcy 
majątkowego) i nie ma podstaw do kwestionowania 
ww. opracowania. Słowa, które przytacza właściciel 
dz. 291 są wyrwane z kontekstu, stanowiły bowiem 
część analizy sytuacji formalno-prawnej w związku  
z rozpoczętą i porzuconą budową na dz. 291 (fun-
damenty) w strefie oddziaływania istniejącego 
cmentarza (50m - zgodnie z rozporządzeniem Mini-
stra Gospodarki Komunalnej, z dnia 25 sierpnia 
1959r. w sprawie określenia, jakie tereny pod 
względem sanitarnym są odpowiednie na cmenta-
rze - strefa zakazu zabudowy mieszkaniowej),  
w konsekwencji której działka stanowi grunty rolne 
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zabudowane. Analiza taka jest niezbędna do wstęp-
nego oszacowania wartości nieruchomości w stop-
niu wymaganym do oszacowania kosztów realizacji 
planu i jako taka, nie jest wyceną nieruchomości 
(nie może być podstawą do wypłat odszkodowań). 
Niewątpliwie na wynik prognozy, która została zak-
tualizowana w listopadzie 2009r. zaważyła zła sytu-
acja na rynku nieruchomości, jest to jednak sytuacja 
niezależna od gminy i rzeczoznawcy wykonującego 
Prognozę finansową. Biorąc powyższe pod uwagę 
uznaje się zarzut za niezasadny. 

 

Załącznik Nr 3 

do uchwały Nr XXVII/225/10 

Rady Miejskiej w Lubniewicach 

z dnia 24 lutego2010r. 
 

ROZTRZYGNIĘCIE  
o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruk-

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

z przepisami o finansach publicznych dotyczy tere-
nu objętego miejscowym planem zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Lubniewice dla terenu 

położonego przy ul. Świerczewskiego wskazanego 
w załączniku Nr 1 uchwały 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrze-
nnym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), art. 7 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gmin-
nym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)  
i art. 111 ust. 2 pkt 1 ustawy z 26 listopada 1998r.  
o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003r. Nr 15, 
poz. 148 zm.) Rada Miejska w Lubniewicach roz-
strzyga, co następuje: 

§1. Przewidywany zakres i koszt realizacji infra-
struktury - gmina może ponieść koszty w wyniku 
wykonania: 

1) drogi dojazdowej o długości ok. 80,0mb wraz  
z infrastrukturą techniczną -ok. 329.000zł, 

2) zagospodarowania cmentarza, w tym budowy 
kolumbarium - ok. 250.000zł, 

3) parkingu o pow. ok. 400m2 (10-15 stanowisk) - 
ok. 140.000zł 

§ 2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicz-
nej służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb miesz-
kańców stanowią zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy  
z dnia 8 marca 1998r. o samorządzie gminnym  
(tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591), zadania własne 
gminy. 

§ 3. Opis sposobu realizacji inwestycji wskaza-
nych w § 1: 

1. Realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, w tym m. in. 
ustawą prawo budowlane, ustawą o zamówie-

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

2. Sposób realizacji inwestycji określonych w § 1 
może ulegać modyfikacji wraz z dokonującym 
się postępem techniczno – technologicznym, 
zgodnie z zasadą stosowania najlepszej do-
stępnej techniki, o ile nie nastąpi naruszenie 
ustaleń planu, w zależności od potrzeb i możli-
wości finansowych. 

3. Realizacja i finansowanie w zakresie infrastruk-
tury technicznej nie wyszczególnionych w § 1, 
jest przedmiotem umowy zainteresowanych 
stron. 

§ 4. Finansowanie inwestycji w zakresie infra-
struktury technicznej, które należą do zadań wła-
snych gmin, ujętych w niniejszym planie podlega 
przepisom ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o fi-
nansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003r. Nr 15,  
poz. 148 z późniejszymi zmianami), przy czym: 

1) wydatki majątkowe gminy określa Rada Miej-
ska p.n.: "Wieloletni Plan Inwestycyjny"; 

2) wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu 
gminy ustala się w uchwale budżetowej; 

3) inwestycje, których okres realizacji przekracza 
jeden rok budżetowy ujmowane są w wykazie 
stanowiącym załącznik do uchwały budżetowej, 
zwanym "Wieloletnie programy inwestycyjne". 

§ 5. 1. Zadania w zakresie budowy dróg w tere-
nach funkcjonalnych wskazanych w § 1 finansowane 
będą przez budżet gminy lub na podstawie porozu-
mień z innymi podmiotami. 

2. Zadania w zakresie budowy sieci wodociągo-
wej i kanalizacyjnej w terenach funkcjonalnych 
wskazanych w § 1 finansowane będą na podstawie 
art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbio-
rowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odpro-
wadzeniu ścieków (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 123,  
poz. 858 ze zm.) ze środków własnych przedsiębior-
stwa wodno – kanalizacyjnego, w oparciu o uchwa-
lane przez Radę Miejską wieloletnie plany rozwoju  
i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanaliza-
cyjnych (art. 21 ust. 1 ustawy) lub przez budżet gmi-
ny. 

3. Inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji 
paliw gazowych, energii elektrycznej realizowane 
będą zgodnie z planem zaopatrzenia w ciepło, ener-
gię elektryczną i paliwa gazowe (art. 7 ust. 5 lub  
art. 20 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo ener-
getyczne - tj. Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 ze zm.) 
przygotowanym na podstawie założeń do planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe, sporządzonych przez gminę w oparciu  
o art. 19 ww. ustawy. 

 


