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UCHWAŁA NR LIV/334/10 

 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM  

 

 z dnia 22 lipca 2010r. 
  

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nowogrodzie Bobrzańskim przy  
ul. Kościuszki i ul. Spokojnej 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003r., 
poz. 717 ze zm.) uchwala sić, co nastćpuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Uchwala sić miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego w Nowogrodzie Bobrzaĉ-
skim przy ul. Koċciuszki i ul. Spokojnej. 

2. Integralnymi czćċciami uchwały są: 

1)  rysunek w skali 1:1000 terenu wymienionego 
w § 1 ust.1 stanowiący załącznik Nr 1; 

2)  rozstrzygnićcie dotyczące sposobu rozpatrzenia 
uwag do projektu planu, stanowiące załącznik 
Nr 2; 

3)  rozstrzygnićcie o sposobie realizacji, zapisa-
nych w planie inwestycji z zakresu infrastruktu-
ry technicznej, które naleďą do zadaĉ własnych 
gminy oraz zasad ich finansowania, stanowiące 
załącznik Nr 3. 

§ 2. Uchwała niniejsza jest zgodna z: 

1)  uchwałą Nr XXXVIII/223/09 z dnia 25 czerwca 
2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego w Nowogrodzie Bobrzaĉskim przy 
ul. Koċciuszki i ul. Spokojnej; 

2)  ustaleniami studium uwarunkowaĉ i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta 
i Gminy Nowogród Bobrzaĉski uchwalonego 
uchwałą Nr XXVI/182/02 Rady Miejskiej w No-
wogrodzie Bobrzaĉskim z dnia 21 marca 2002r. 
ze zmianami. 

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

1)  planie – naleďy przez to rozumieć miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego, o któ-
rym mowa w § 1 ust. 1; 

2)  rysunku – naleďy przez to rozumieć graficzny 
zapis planu przedstawiony na mapie w skali 
1:1000, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej 
uchwały; 

3)  uciąďliwoċci – naleďy przez to rozumieć prze-
kroczenie standardów jakoċci ċrodowiska, 
w tym zjawiska lub stany utrudniające ďycie al-

bo dokuczliwe dla otaczającego terenu, 
a zwłaszcza hałas, wibracje, zakłócenia elek-
tryczne i promieniowanie, zanieczyszczenie 
wody, gleby i powietrza (w tym uciąďliwe zapa-
chy) oraz zanieczyszczenia odpadami - przekra-
czające obowiązujące wielkoċci normowe oraz 
ograniczone w oparciu o przepisy odrćbne; 

4)  usługach – naleďy przez to rozumieć takie usłu-
gi, które słuďą zaspokojeniu podstawowych po-
trzeb ludnoċci, m.in.: punkty usługowe, łącz-
noċć, handel detaliczny, gastronomić, noclegi, 
rozrywkć, edukacjć, opiekć zdrowotną i nie wy-
twarzają dóbr materialnych oraz które nie nale-
ďą do przedsićwzićć mogących znacząco od-
działywać na ċrodowisko zgodnie z przepisami 
odrćbnymi; 

5)  ładzie przestrzennym – naleďy przez to rozu-
mieć takie ukształtowanie przestrzeni, które 
tworzy harmonijną całoċć oraz uwzglćdnia 
w uporządkowanych relacjach wszelkie uwa-
runkowania i wymagania funkcjonalne, spo-
łeczno-gospodarcze, ċrodowiskowe, kulturowe 
oraz kompozycyjno-estetyczne; 

6)  ċcianie frontowej lub elewacji frontowej – nale-
ďy przez to rozumieć elewacjć od strony drogi; 

7)  przepisach odrćbnych – naleďy przez to rozu-
mieć aktualne w momencie realizacji niniejszej 
uchwały przepisy ustaw wraz z aktami wyko-
nawczymi, normy branďowe oraz ograniczenia 
w dysponowaniu terenem wynikające z pra-
womocnych decyzji administracyjnych. 

§ 4. 1. Nastćpujące oznaczenia graficzne na ry-
sunku są obowiązującymi ustaleniami planu: 

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

2)  obowiązująca linia zabudowy, którą wyznacza 
lico ċciany frontowej budynku mieszkalnego 
lub usługowego; 

3)  nieprzekraczalna linia zabudowy, tzn. linia 
ograniczająca obszar, na którym dopuszcza sić 
realizacjć obiektów kubaturowych; 

4)  symbole okreċlające przeznaczenie terenów. 

2. Pozostałe, nie wymienione w ust.1 elementy 
rysunku planu, mają charakter informacyjny i nie są 
ustaleniami planu. 
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Rozdział 2 

Przeznaczenie terenów 

§ 5. Na obszarze objćtym planem wyznacza sić: 

1)  tereny oznaczone na rysunku symbolem MZ – 
przeznacza sić pod zabudowć mieszkaniową 
z dopuszczeniem usług wbudowanych w parte-
rach; 

2)  tereny oznaczone na rysunku symbolem MN – 
przeznacza sić pod zabudowć mieszkaniową 
jednorodzinną; 

3)  tereny oznaczone na rysunku symbolem UM – 
przeznacza sić pod zabudowć usługową, z do-
puszczeniem funkcji mieszkaniowej; 

4)  tereny oznaczone na rysunku symbolem KDW 
oraz dodatkowo symbolem cyfrowym – prze-
znacza sić pod drogi wewnćtrzne 

a)  teren KDW-1 – utwardzony ciąg pieszo-
jezdny; 

b)  teren KDW-2 – poszerzenie drogi znajdującej 
sić poza obszarem planu; 

5)  teren oznaczony na rysunku symbolem KX – 
przeznacza sić pod ciąg pieszy; 

Rozdział 3 

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenów 

§ 6. 1. Ustala sić dla terenów oznaczonych na ry-
sunku symbolem MZ: 

1)  zabudowć o charakterze ċródmiejskim, o wyso-
koċci jednej lub dwóch kondygnacji + podda-
sze; 

2)  wysokoċć budynków mierzoną od poziomu te-
renu do poziomu okapu lub gzymsu maksy-
malnie do 7m; 

3)  dachy o kącie nachylenia połaci mieszczącym 
sić w granicach 35-45st., z moďliwoċcią monta-
ďu lukarn od strony zaplecza działki, kryte da-
chówką w odcieniach ceramiki naturalnej, brą-
zu, czerwieni, w tym dachy budynków stoją-
cych przy obowiązującej linii zabudowy usta-
wione kalenicowo, dwu- lub wielospadowe; 

4)  szerokoċć elewacji frontowych budynków od 
7m do szerokoċci frontu działki: 

5)  maksymalną powierzchnić zabudowy do 70% 
powierzchni działki; 

6)  teren biologicznie czynny stanowiący co naj-
mniej 10% powierzchni działki zagospodaro-
wany zielenią; 

7)  wjazdy na poszczególne posesje z ul. Koċciusz-
ki oraz ciągów komunikacyjnych KDW; 

8)  prawo pozostawienia istniejącej zabudowy 
z moďliwoċcią rozbudowy, nadbudowy i prze-
budowy zgodnie z ustaleniami planu. 

2. Zabudowć sytuować z zachowaniem mini-
malnej odległoċci 1,5m od granicy działki lub bez-

poċrednio przy granicy, zachowując obowiązującą 
i nieprzekraczalną linić zabudowy. 

3. Budynki towarzyszące, tj. gospodarcze, gara-
ďe, sytuować naleďy na zapleczu działek. 

§ 7. 1. Ustala sić dla terenów oznaczonych na ry-
sunku symbolem MN: 

1)  zabudowć jako wolnostojące budynki partero-
we z poddaszem, o wysokoċci mierzonej od 
poziomu terenu do poziomu okapu maksymal-
nie do 4m; 

2)  dachy spadziste z moďliwoċcią montaďu okien 
połaciowych, lukarn, itp, o kącie nachylenia 
głównych połaci mieszczącym sić w granicach 
35-45st., w budynkach przy obowiązującej linii 
zabudowy ustawione kalenicowo, kryte da-
chówką w odcieniach ceramiki naturalnej, brą-
zu, czerwieni lub grafitu; 

3)  szerokoċć elewacji frontowych budynków 
mieszkalnych 10m-20m; 

4)  powierzchnić zabudowy maksymalnie do 50% 
powierzchni działki; 

5)  teren biologicznie czynny stanowiący co naj-
mniej 40% powierzchni działki; 

6)  wjazdy na teren z przylegających ciągów ko-
munikacyjnych; 

7)  prawo pozostawienia istniejącej zabudowy 
z moďliwoċcią rozbudowy, nadbudowy i prze-
budowy zgodnie z ustaleniami planu; 

2. Zabudowć sytuować z zachowaniem mini-
malnej odległoċci 1,5m od granicy działki lub bez-
poċrednio przy granicy, zachowując obowiązującą 
i nieprzekraczalną linić zabudowy. 

3. Budynki towarzyszące, tj. gospodarcze, gara-
ďe, sytuować naleďy na zapleczu działek. 

§ 8. 1. Ustala sić dla terenów oznaczonych na ry-
sunku symbolem UM: 

1)  zabudowć o charakterze ċródmiejskim, o wyso-
koċci od jednej do trzech kondygnacji + podda-
sze; 

2)  wysokoċć budynków mierzoną od strony ulicy: 
od poziomu terenu do poziomu okapu lub 
gzymsu maksymalnie do 7m; 

3)  dachy o kącie nachylenia połaci mieszczącym 
sić w granicach 35-45st., z moďliwoċcią monta-
ďu okien połaciowych, lukarn, itp, kryte da-
chówką w odcieniach ceramiki naturalnej, brą-
zu, czerwieni, w tym dachy budynków stoją-
cych przy obowiązującej linii zabudowy usta-
wione kalenicowo, dwu- lub wielospadowe; 

4)  szerokoċć elewacji frontowych budynków od 
10m do szerokoċci frontu terenu; 

5)  powierzchnić zabudowy od 30% do 90% po-
wierzchni terenu; 

6)  wjazdy na teren z przylegających ciągów ko-
munikacyjnych; 
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7)  prawo pozostawienia istniejącej zabudowy 
z moďliwoċcią rozbudowy, nadbudowy i prze-
budowy zgodnie z ustaleniami planu. 

2. Zabudowć sytuować z zachowaniem mini-
malnej odległoċci 1,5m od granicy działki lub bez-
poċrednio przy granicy, zachowując obowiązującą 
i nieprzekraczalną linić zabudowy. 

3. Budynki towarzyszące, tj. gospodarcze, gara-
ďe, sytuować naleďy na zapleczu działek. 

Rozdział 4 

Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego, ustalenia ogólne 

§ 9. 1. Na obszarze objćtym planem ustala sić: 

1)  realizacjć ciągów komunikacyjnych z uďyciem 
drobnowymiarowych materiałów rozbieral-
nych; 

2)  realizacjć oċwietlenia ciągów komunikacyjnych 
z uďyciem opraw oċwietleniowych o wyglądzie 
jednolitym w jednej pierzei ulicy; 

3)  realizacjć ogrodzenia terenów: 

a)  jako aďurowe z elementów drobnowymiaro-
wych; 

b)  z dopuszczeniem muru pełnego do maksy-
malnej wysokoċci 2m; 

c)  z zakazem stosowania prefabrykowanych 
przćseł betonowych; 

4)  zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych, z wy-
jątkiem obiektów sytuowanych na czas budo-
wy; 

5)  lokalizacjć reklam jedynie w formie zorganizo-
wanej i ujednoliconej co do wielkoċci i jakoċci 
w jednej pierzei ulicy z zakazem lokalizacji re-
klam wolnostojących; 

6)  zakaz lokalizacji naziemnych sieci uzbrojenia 
technicznego z wyjątkiem przyłączy o charakte-
rze czasowym, 

7)  zakaz lokalizacji masztów telekomunikacyjnych. 

2. Przed realizacją nowej zabudowy nakazuje sić 
rozpoznanie warunków hydrogeologicznych i geo-
logiczno-inďynierskich na terenie objćtym inwesty-
cją. 

3. Realizacja inwestycji wymaga zapewnienia 
dróg poďarowych wynikających z przepisów odrćb-
nych. 

4. Przy zagospodarowaniu kaďdej działki budow-
lanej naleďy zabezpieczyć odpowiednią do przezna-
czenia terenu liczbć miejsc postojowych. 

5. Zakazuje sić zabudowy oraz nasadzeĉ drzew 
i krzewów na trasach przebiegu linii elektroenerge-
tycznych. 

 

 

 

Rozdział 5 

Ustalenia dotyczące zasad i warunków scalania 
i podziału nieruchomości 

§ 10. 1. Zakazuje sić wydzielenia działek nie po-
siadających dostćpu do drogi, z wyjątkiem działek 
wydzielanych w celu poprawy zagospodarowania 
istniejących działek budowlanych. 

2. Na terenach MN nowo wydzielana działka, 
z wyjątkiem działek pod urządzenia infrastruktury 
technicznej i działek wydzielanych w celu poprawy 
zagospodarowania istniejących działek budowla-
nych, musi spełniać co najmniej jeden z poniďszych 
warunków: 

1)  minimalna szerokoċć frontu wynosi 20m; 

2)  minimalna powierzchnia wynosi 800m2. 

Rozdział 6 

Zasady funkcjonowania infrastruktury technicznej 

§ 11. 1. Ustala sić nastćpujące ogólne zasady 
uzbrojenia terenów: 

1)  sieci uzbrojenia technicznego terenu naleďy 
prowadzić w obrćbie linii rozgraniczających 
dróg i ciągów komunikacji pieszej i pieszo-
jezdnej; 

2)  sieci uzbrojenia technicznego naleďy projekto-
wać jako podziemne, z wyjątkiem przyłączy 
o charakterze czasowym; 

3)  wszelkie inwestycje i zmiany w zakresie zaopa-
trzenia w ciepło, wodć, gaz, energić elektrycz-
ną, odprowadzenia ċcieków wymagają uzyska-
nia warunków technicznych od właċciwych 
dysponentów sieci; 

4)  przy projektowaniu nowych inwestycji naleďy 
unikać kolizji z istniejącymi elementami infra-
struktury technicznej, w przypadku kolizji pro-
jektowanego zagospodarowania naleďy istnie-
jącą sieć przenieċć zgodnie z warunkami okre-
ċlonymi w przepisach odrćbnych po uzgodnie-
niu z właċciwym operatorem sieci; 

5)  dopuszcza sić lokalizacjć sieci i urządzeĉ infra-
struktury technicznej na innych niď wymienione 
w pkt 1 terenach, o ile nie zostaną zakłócone 
podstawowe funkcje tych terenów. 

2. W zakresie zaopatrzenia w wodć: 

1)  ustala sić: 

a)  dostawć wody z miejskiej sieci wodociągo-
wej poprzez jej rozbudowć, zapewniającą 
ciągłoċć dostawy wody dla odbiorców; 

b)  rozbudowć, modernizacjć istniejących sieci 
na terenach zainwestowanych; 

c)  pokrycie zapotrzebowania na wodć dla celów 
przeciwpoďarowych zgodnie z przepisami od-
rćbnymi przez istniejący i rozbudowywany 
system zaopatrzenia w wodć; 

d)  wyposaďenie przewodów wodociągowych 
w hydranty zgodnie z odrćbnymi przepisami 
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i normami obowiązującymi w zakresie 
ochrony przeciwpoďarowej; 

2)  dopuszcza sić w okresie przejċciowym, tj. do 
czasu wybudowania sieci wodociągowej, za-
opatrzenie w wodć z ujćć własnych pod warun-
kiem zachowania przepisów odrćbnych. 

3. W zakresie odprowadzenia ċcieków bytowych: 

1)  ustala sić obowiązek odprowadzania ċcieków 
bytowych do systemu kanalizacji miejskiej, 

2)  dopuszcza sić odprowadzenie ċcieków byto-
wych do indywidualnych szczelnych zbiorników 
bezodpływowych usytuowanych na działkach, 
do momentu powstania moďliwoċci przyłącze-
nia do sieci kanalizacji miejskiej; 

3)  zakazuje sić budowy przydomowych oczysz-
czalni ċcieków. 

4. Wody opadowe naleďy odprowadzać do ist-
niejących i projektowanych sieci kanalizacji desz-
czowej lub do zbiorników retencyjnych sytuowa-
nych na działkach. 

5. Zaopatrzenie w gaz naleďy realizować poprzez 
budowć sieci gazowej, jej rozbudowć i moderniza-
cjć, pod warunkiem zachowania stref kontrolowa-
nych od gazociągów zgodnie z przepisami odrćb-
nymi w zakresie sieci gazowych. 

6. Zaopatrzenie w energić elektryczną naleďy re-
alizować poprzez budowć podziemnej sieci kablo-
wej. Realizacjć przyłączy uzaleďnia sić od nawiązania 
sić poziomem posadowienia do rzćdnych docelo-
wych drogi, przy której znajduje sić teren inwestycji 
oraz koordynacji z pozostałymi elementami uzbroje-
nia terenu. Dopuszcza sić zaopatrzenie w energić 
elektryczną z indywidualnych čródeł energii odna-
wialnej. 

7. Ustala sić ogrzewanie budynków indywidual-
ne. 

8. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów 
ustala sić: 

1)  segregacjć odpadów; 

2)  gromadzenie odpadów indywidualne, w po-
jemnikach usytuowanych na działkach, z do-
puszczeniem lokalizacji pergoli na pojemniki 
w ogrodzeniach działek; 

3)  wywóz odpadów na składowisko zgodnie  
z umową z przedsićbiorcą posiadającym zezwo-
lenie Burmistrza na tć działalnoċć; 

9. W zakresie budowy sieci telekomunikacyjnych 
ustala sić realizacjć systemu kablowej i radiodostć-
powej sieci telefonicznej. 

10. W zakresie budowy innych, nie wymienio-
nych wyďej sieci, obowiązują ustalenia ust.1. 

Rozdział 7 

Zasady ochrony środowiska i zdrowia ludzi 

§ 12. 1. Ustala sić ochronć zbiornika wód pod-
ziemnych Nr 301 „Pradolina Zasiek – Nowa Sól” 
zgodnie z przepisami odrćbnymi. 

2. Zakazuje sić odprowadzania ċcieków byto-
wych do wód i gruntu. 

3. Zakazuje sić, w nowoprojektowanej zabudo-
wie, stosowania urządzeĉ grzewczych na paliwa 
stałe, z wyjątkiem urządzeĉ proekologicznych, emi-
tujących minimalną iloċć spalin. 

Rozdział 8 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków 

§ 13. 1. W odniesieniu do budynku wpisanego 
do rejestru zabytków, pokazanego na rysunku planu, 
obowiązują nastćpujące ustalenia: 

1)  naleďy zachować istniejącą w dniu uchwalenia 
planu formć architektoniczną i gabaryty; 

2)  do pokrycia dachu naleďy stosować dachówkć 
ceramiczną karpiówkć, w kolorze naturalnym; 

3)  zakazuje sić stosowania blachy dachówkopo-
dobnej; 

4)  w przypadku wymiany stolarki naleďy monto-
wać stolarkć drewnianą, o jednorodnym cha-
rakterze i podziałach na całej elewacji fronto-
wej; 

5)  budynek naleďy utrzymywać w dobrym stanie 
technicznym i estetycznym; 

6)  wszelkie roboty budowlane naleďy uzgadniać 
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

2. Na obszarze objćtym planem ustala sić strefć 
ochrony konserwatorskiej, w której obowiązują na-
stćpujące ustalenia: 

1)  budynki Nr 1, Nr 4, Nr 8, Nr 10, Nr 12, Nr 14,  
Nr 16, Nr 22 naleďy utrzymywać w istniejącej 
w dniu uchwalenia planu formie architekto-
nicznej i gabarytach oraz zachować wygląd 
elewacji, tj. rozplanowanie otworów, detale ar-
chitektoniczne, w budynku Nr 14 zachować 
przejazd bramowy; 

2)  w elewacjach budynków Nr 4, Nr 8, Nr 12,  
Nr 14 naleďy zachować istniejącą w dniu 
uchwalenia planu drewnianą stolarkć lub od-
tworzyć na wzór istniejącej; 

3)  zakazuje sić stosowania pokryć dachowych 
z blachy dachówkopodobnej; 

4)  zabudowć naleďy utrzymywać w dobrym stanie 
technicznym i estetycznym; 

5)  nowe lokalizacje oraz roboty budowlane naleďy 
uzgadniać z Wojewódzkim Konserwatorem Za-
bytków. 

3. Osoby, które w trakcie prowadzenia robót bu-
dowlanych na obszarze objćtym planem odkryją 
przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, ďe 
jest on zabytkiem, są zobowiązane: 

1)  wstrzymać wszelkie prace, mogących uszkodzić 
lub zniszczyć znalezisko; 

2)  zabezpieczyć znalezisko i miejsce jego odkrycia; 
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3)  niezwłocznie powiadomić o tym Burmistrza 
Nowogrodu Bobrzaĉskiego, Lubuskiego Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków lub Powia-
towego Konserwatora Zabytków. 

Rozdział 9 

Warunki tymczasowego zagospodarowania 
terenów 

§ 14. Do momentu realizacji ustaleĉ niniejszego 
planu sposób uďytkowania i zagospodarowania te-
renów pozostaje dotychczasowy 

Rozdział 10 

Przepisy końcowe 

§ 15. Plan nie wprowadza ustaleĉ dotyczących: 

1)  kształtowania przestrzeni publicznych z uwagi 
na ich brak w obszarze objćtym planem; 

2)  obiektów podlegających ochronie, terenów 
górniczych, a takďe zagroďonych osuwaniem sić 

mas ziemnych - z uwagi na brak takich obiek-
tów i terenów w obszarze objćtym planem; 

3)  szczególnych warunków zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowaniu. 

§ 16. Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia  
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym dla terenów przeznaczonych 
do zagospodarowania ustala sić stawkć procentową 
słuďącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartoċci 
nieruchomoċci w wysokoċci 15%. 

§ 17. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie  
30 dni od daty ogłoszenia jej w Dzienniku Urzćdo-
wym Województwa Lubuskiego i podlega wywie-
szeniu na tablicy ogłoszeĉ Urzćdu Miejskiego 
w Nowogrodzie Bobrzaĉskim. 

Przewodniczący Rady  
Henryk Majdański  
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Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr LIV/334/10 

Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim 

z dnia 22 lipca 2010r. 
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Załącznik Nr 2 

do uchwały Nr LIV/334/10 

Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim 

z dnia 22 lipca 2010r. 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE  

o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do pro-
jektu miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego w Nowogrodzie Bobrzańskim przy  
ul. Kościuszki i ul. Spokojnej. 

Uwagi wniesione do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w Nowogrodzie 
Bobrzaĉskim przy ul. Koċciuszki i ul. Spokojnej. 

Data wpływu uwagi: 22.06.2010r. 

Zgłaszający uwagć: 

Nowogrodzka Grupa Działaczy Proekologicznych,  
ul. Spacerowa 19, 66-010 Nowogród Bobrzaĉski 

- uwaga dotyczy prognozy oddziaływania na ċrodo-
wisko. 

Zgłaszający wnosi o ponowne dokonanie oceny 
oddziaływania na ċrodowisko projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla ulicy 
Koċciuszki i Spokojnej. W uzasadnieniu stwierdza, 
ďe prognoza zawiera nieprawdziwe informacje na 
temat ochrony ċrodowiska. Chodzi o Naturć 2000  
i zakład produkujący asfalt. Zarzuca nierzetelne ba-
dania odnoċnie połoďenia terenu. 

Rozstrzygniecie dotyczące uwag 

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym oraz w nawiązaniu do informacji Burmi-
strza Nowogrodu Bobrzaĉskiego dotyczącej rozpa-
trzenia uwag do projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego przy ul. Koċciuszki  
i ul. Spokojnej, przyjćto nastćpujące rozstrzygnićcie: 

Uwagi wnoszącej o ponowne dokonanie oceny od-
działywania na ċrodowisko projektu planu miejsco-
wego nie uwzglćdniono, poniewaď Prognoza oddzia-
ływania na ċrodowisko została, wraz z projektem 
planu, zaopiniowana i uzgodniona z właċciwym 
organem na podstawie art. 17, pkt 6 i 7 ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
wićc nie ma podstaw do ponownego jej sporządza-
nia. 

Uwagć uwzglćdniono w czćċci odnoszącej sić do 
połoďenia terenu Natura 2000 wzglćdem obszaru 
objćtego przedmiotowym planem poprzez naniesie-
nie w prognozie stosownej poprawki Odległoċć ob-
szaru objćtego planem do najbliďszego obszaru Na-
tura 2000 wynosi 2km, a nie, jak błćdnie przyjćto - 
20km. Zmiana ta nie ma znaczenia dla ustaleĉ przy-
jćtych w przedmiotowym planie zagospodarowania 
przestrzennego. 

Załącznik Nr 3 

do uchwały Nr LIV/334/10 

Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim 

z dnia 22 lipca 2010r. 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie  

z przepisami o finansach publicznych. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
w Nowogrodzie Bobrzaĉskim przy ul. Koċciuszki  
i ul. Spokojnej. 

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 ze zm.), 
art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1591 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 1 ustawy  
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych 
(Dz. U. 2009 Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska 
w Nowogrodzie Bobrzaĉskim rozstrzyga, co nastć-
puje: 

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 
słuďące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkaĉ-
ców stanowiące zadania własne gminy w obszarze 
planu, to: 

 budowa sieci wodociągowej, 

 budowa kanalizacji sanitarnej, 

 budowa kanalizacji deszczowej. 

2. Sposób realizacji zapisanych w planie inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej, które na-
leďą do zadaĉ własnych gminy odbywać sić bćdzie 
wg obowiązujących przepisów szczególnych z ter-
minem realizacji uzaleďnionym od pozyskania ċrod-
ków finansowych. 

3. Okreċla sić zasady finansowania inwestycji 
wymienionych w punkcie 1 naleďących do zadaĉ 
własnych gminy zgodnie z przepisami o finansach 
publicznych i zamówieniach publicznych, z moďli-
woċcią wykorzystania ċrodków: 

 ze ċrodków własnych 

 ze ċrodków pomocowych; 

 z kredytów i poďyczek; 

 z obligacji komunalnych; 

 z udziału inwestorów zewnćtrznych  
w oparciu o odrćbne porozumienia. 
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