
UCHWAŁA NR XXIV/127/16
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH

z dnia 1 lipca 2016 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego położonego w rejonie 
ul. Gorzowskiej przy zachodniej granicy miasta Strzelce Krajeńskie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. 
Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778) Rada Miejska w Strzelcach Krajeńskich uchwala co następuje:

Rozdział 1.

Ustalenia Wstępne

§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr VIII/42/15 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 29 maja 2015 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego położonego 
w rejonie ul. Gorzowskiej przy zachodniej granicy miasta Strzelce Krajeńskie, uchwala się miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego położony w rejonie ul. Gorzowskiej przy zachodniej granicy miasta Strzelce 
Krajeńskie.

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) „funkcjach równorzędnych” – należy przez to rozumieć możliwość przeznaczenia terenu pod wymienione 
funkcje łącznie lub pod jedną z wymienionych;

2) „nieprzekraczalnej linii zabudowy” – należy przez to rozumieć linię, poza którą zakazuje się lokalizacji 
budynków i wiat, za wyjątkiem elementów tj. okapy, gzymsy, wykusze, podpory, rampy i schody 
zewnętrzne, dla których dopuszcza się lokalizację maksymalnie 2m poza wyznaczoną linię;

3) „powierzchni zabudowy” – należy przez to rozumieć powierzchnię budynków liczoną po zewnętrznym 
obrysie ścian kondygnacji przyziemnej lub nadziemnej, gdy jej obrys wykracza poza obrys kondygnacji 
przyziemnej;

4) „planie” – należy przez to rozumieć uchwalany niniejszą uchwałą miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego;

5) „przepisach odrębnych” – należy przez to rozumieć aktualne w momencie realizacji ustaleń planu akty 
prawne, normy branżowe oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikające z prawomocnych decyzji 
administracyjnych;

6) „uciążliwości” – należy przez to rozumieć oddziaływanie w zakresie emisji zanieczyszczeń o charakterze 
substancji i energii mierzone właściwymi jednostkami, określonymi w przepisach odrębnych.

3. Integralnymi częściami uchwały są:

1) załącznik nr 1 – rysunek planu w skali 1:1000;
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2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego 
wglądu projektu planu;

3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, na obszarze objętym planem.

4. Stwierdza się, że plan nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Strzelce Krajeńskie, uchwalonego Uchwałą Nr LIV/412/14 Rady Miejskiej w Strzelcach 
Krajeńskich z dnia 16 października 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Krajeńskie.

5. Plan obejmuje obszar o powierzchni ok. 16,5 ha, a jego granice zostały określone na załączniku nr 1 do 
niniejszej uchwały.

Rozdział 2.

Ustalenia ogólne

§ 2. W zakresie zasad zagospodarowania i kształtowania zabudowy:

1) ustala się lokalizację budynków i wiat zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi 
liniami zabudowy oraz ustaleniami szczegółowymi;

2) zakazuje się lokalizacji ogrodzeń z prefabrykowanych przęseł betonowych;

3) zakazuje się lokalizacji reklam w odległości 25m i mniejszej od krawędzi jezdni drogi krajowej, przyległej 
do granicy planu;

4) wymagania dotyczące intensywności zabudowy, powierzchni biologicznie czynnych oraz powierzchni 
zabudowy nie dotyczą działek wydzielanych pod infrastrukturę techniczną oraz drogi.

§ 3. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego:

1) obszar objęty planem częściowo znajduje się w obrębie otoczenia historycznego układu urbanistyczno - 
krajobrazowego miasta Strzelce Krajeńskie wpisanego do rejestru zabytków, zgodnie z oznaczeniem na 
rysunku planu, dla którego obowiązują ograniczenia i zakazy zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) w granicach obszaru objętego planem znajduje się stanowisko archeologiczne Strzelce Krajeńskie Nr 4, 
AZP 42-14/42 – ślady osadnictwa z epoki kamienia (neolit) i epoki nowożytnej, zgodnie z oznaczeniem na 
rysunku planu, dla którego obowiązują ograniczenia i zakazy zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) w przypadku odkrycia, w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, przedmiotu, co do którego 
istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, zastosowanie mają przepisy ustawy o ochronie zabytków i 
opiece nad zabytkami.

§ 4. W zakresie procedury scalania i podziału:

1) ustala się szerokość frontów nowo wydzielanych działek od 30m do 150m;

2) ustala się powierzchnię nowo wydzielanych działek minimalnie 1000m²;

3) ustala się kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego 90° z tolerancją 10°;

4) dopuszcza się wydzielanie działek o parametrach innych niż określone w pkt 1, 2 i 3 na potrzeby realizacji 
infrastruktury technicznej i dróg.

§ 5. W zakresie obsługi komunikacyjnej:

1) ustala się powiązanie projektowanego układu drogowego z ulicą Przemysłową zlokalizowaną poza 
obszarem objętym planem;

2) ustala się obsługę poprzez:

a) teren publicznej drogi lokalnej oznaczony symbolem KDL,

b) teren drogi wewnętrznej oznaczony symbolem KDW,

c) projektowane drogi oraz obszary przyległe do granic planu;

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 2 – Poz. 1599



3) zakazuje się obsługi poprzez drogę krajową przyległą do granic planu;

4) nakazuje się wyznaczenie miejsc do parkowania dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie 
z przepisami odrębnymi.

§ 6. W zakresie infrastruktury technicznej:

1) ustala się lokalizację infrastruktury technicznej;

2) nakazuje się lokalizację nowych sieci infrastruktury technicznej pod ziemią;

3) wyznacza się obszar ograniczonego użytkowania istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej 
średniego napięcia 15 kV przedstawiony na rysunku planu o szerokości 12m - po 6m na stronę od osi linii, 
w granicach którego obowiązują ograniczenia i zakazy w zagospodarowaniu zgodnie z przepisami 
odrębnymi;

4) w zakresie zaopatrzenia w wodę:

a) ustala się zaopatrzenie z sieci wodociągowej,

b) na potrzeby przeciwpożarowe dopuszcza się lokalizację zbiorników przeciwpożarowych;

5) w zakresie odprowadzenia ścieków sanitarnych:

a) ustala się odprowadzenie do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej poza obszarem objętym planem 
poprzez sieć kanalizacji sanitarnej,

b) nakazuje się podczyszczenie ścieków niespełniających norm do parametrów zgodnych z przepisami 
odrębnymi;

6) ustala się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych zgodnie z przepisami odrębnymi;

7) w zakresie zagospodarowania odpadów:

a) ustala się czasowe gromadzenie na własnej działce oraz usuwanie zgodnie z gminnym planem 
gospodarki odpadami, z zastrzeżeniem lit. b,

b) nakazuje się postępowanie z odpadami przemysłowymi, zgodnie z przepisami odrębnymi;

8) ustala się zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej lub indywidualnych zbiorników gazowych;

9) w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną:

a) ustala się zaopatrzenie poprzez sieć ciepłowniczą lub w oparciu o indywidualne źródła grzewcze;

b) dopuszcza się zaopatrzenie z urządzeń wytwarzających lub wykorzystujących energię ze źródeł 
odnawialnych o mocy nieprzekraczającej 100kW, z wyłączeniem biogazowi i urządzeń 
wykorzystujących siłę wiatru;

10) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

a) ustala się zaopatrzenie z sieci elektroenergetycznej;

b) dopuszcza się zaopatrzenie ze źródeł odnawialnych o mocy nieprzekraczającej wielkości 100kW, 
z wyłączeniem biogazowi i urządzeń wykorzystujących siłę wiatru.

§ 7. Na obszarze objętym planem:

1) nie ustala się zasad tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

2) nie wyznacza się terenów przeznaczonych do scalania i podziału;

3) nie występują:

a) udokumentowane złoża kopalin, tereny górnicze, obszary górnicze,

b) strefy ochronne ujęć wody, obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych i obszary narażone na 
niebezpieczeństwo powodzi,

c) obszary osuwania się mas ziemnych,
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d) krajobrazy priorytetowe określone w audycie krajobrazowym oraz planie zagospodarowania 
przestrzennego województwa lubuskiego.

Rozdział 2.

Ustalenia szczegółowe

§ 8. 1. Wyznacza się tereny zabudowy produkcyjnej i usługowej oznaczone na rysunku planu symbolami 
P/U1, P/U2 i P/U3.

2. W zakresie przeznaczenia:

1) ustala się, że zabudowa produkcyjna i usługowa stanowią funkcje równorzędne;

2) dopuszcza się lokalizację:

a) zakładów produkcyjnych i zakładów drobnej wytwórczości;

b) składów, magazynów, obiektów logistycznych;

c) hurtowni i innych obiektów handlowych;

d) stacji paliw, myjni i warsztatów serwisowych;

e) baz transportowych;

f) placów manewrowych;

g) stacji transformatorowych.

3. W zakresie zasad zagospodarowania i kształtowania zabudowy:

1) ustala się intensywność zabudowy od 0,01 do 1,5;

2) ustala się powierzchnię zabudowy maksymalnie 50% powierzchni działki budowlanej;

3) ustala się powierzchnię biologicznie czynną minimalnie 20% powierzchni działki budowlanej;

4) dopuszcza się lokalizację zbiorników wodnych;

5) ustala się zastosowanie dachów o kącie nachylenia od 2° do 25°;

6) nakazuje się zastosowanie na pokryciach dachowych kolorów w odcieniach brązu, czerwieni, szarego lub 
czarnego;

7) ustala się wysokość zabudowy:

a) maksymalnie 15m i maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne dla budynków, z zastrzeżeniem lit. b,

b) maksymalnie 8m i maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne dla stacji paliw, myjni i warsztatów 
serwisowych;

c) maksymalnie 10m dla wiat;

d) maksymalnie 30m dla pozostałych budowli, których lokalizacja jest dopuszczona w ramach 
przeznaczenia;

8) dopuszcza się budowę kondygnacji podziemnych.

4. Ustala się ograniczenie uciążliwości wynikającej z charakteru prowadzonej działalności produkcyjnej 
i usługowej do granic własnej działki.

5. Wyznacza się pas zieleni izolacyjnej na terenie P/U3 o szerokości 18m zgodnie z oznaczeniem na 
rysunku planu, w obrębie którego:

1) nakazuje się urządzenie zwartą zielenią wielopiętrową, w tym zielenią wysoką oddzielającą obiekty, o 
których mowa w ust. 2 od obszaru przyległego do granic planu;

2) zakazuje się lokalizacji budynków;

3) ustala się lokalizację dojazdu do terenu oznaczonego symbolem E.
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6. W zakresie podziału gruntów:

1) ustala się powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych minimalnie 1000m², z zastrzeżeniem pkt 
2;

2) dopuszcza się wydzielanie działek o dowolnej wielkości na potrzeby realizacji infrastruktury technicznej.

7. W zakresie obsługi komunikacyjnej:

1) nakazuje się wyznaczenie minimalnie 1 miejsca do parkowania dla samochodów osobowych na każde 
rozpoczęte 300m² powierzchni użytkowej;

2) nakazuje się zapewnić dojazd do terenu oznaczonego symbolem E.

§ 9. 1. Wyznacza się teren infrastruktury elektroenergetycznej oznaczony na rysunku planu symbolem E.

2. Ustala się lokalizację stacji transformatorowej jako budynku lub budowli.

3. W zakresie zasad zagospodarowania i kształtowania zabudowy:

1) ustala się intensywność zabudowy maksymalnie 0,5;

2) nie ustala się minimalnej intensywności zabudowy;

3) ustala się powierzchnię zabudowy maksymalnie 50% powierzchni terenu;

4) ustala się powierzchnię biologicznie czynną minimalnie 10% powierzchni terenu;

5) ustala się zastosowanie dachów o kącie nachylenia maksymalnie 45°;

6) nakazuje się zastosowanie na pokryciach dachowych kolorów w odcieniach brązu, czerwieni, szarego lub 
czarnego;

7) ustala się wysokość zabudowy maksymalnie 8m.

4. Ustala się dojazd poprzez teren P/U3.

§ 10. Wyznacza się teren zieleni urządzonej oznaczony na rysunku planu symbolem ZP, dla którego:

1) zakazuje się lokalizacji budynków i wiat;

2) zakazuje się wyznaczania miejsc do parkowania;

3) ustala się powierzchnię biologicznie czynną minimalnie 70% powierzchni terenu.

§ 11. Wyznacza się teren publicznej drogi lokalnej oznaczony na rysunku planu symbolem KDL, dla 
którego:

1) ustala się przeznaczenie – droga lokalna, dla której obowiązują zasady zagospodarowania zgodnie z 
przepisami odrębnymi;

2) ustala się szerokość pasa drogowego zgodnie z liniami rozgraniczającymi oznaczonymi na rysunku planu 
oraz wymiarowaniem.

§ 12. Wyznacza się teren drogi wewnętrznej oznaczony na rysunku planu symbolem KDW, dla którego:

1) ustala się przeznaczenie – droga wewnętrzna;

2) ustala się szerokość pasa drogowego zgodnie z liniami rozgraniczającymi oznaczonymi na rysunku planu 
oraz wymiarowaniem.

Rozdział 4.

Ustalenia końcowe

§ 13. Określa się stawkę w wysokości 30% dla wszystkich terenów w granicach planu dla ustalenia 
jednorazowej opłaty w związku ze zbyciem przez właściciela albo użytkownika wieczystego nieruchomości, 
której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem planu.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Krajeńskich.
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§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego.

 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Krzysztof Grochala
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Uchwała Nr XLII/288/09

Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich

z dnia 30 czerwca 2009r.

STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE
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MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO POŁOŻONY W REJONIE

UL. GORZOWSKIEJ PRZY ZACHODNIEJ GRANICY MIASTA STRZELCE KRAJEŃSKIE

ZAŁĄCZNIK NR 1

DO UCHWAŁY NR XXIV/127/16

RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH

Z DNIA 1 LIPCA 2016 R.

SKALA  1:1000

10 50250 100 m

WODY POWIERZCHNIOWE

ISTNIEJĄCE BUDYNKI MIESZKALNE

ISTNIEJĄCE BUDYNKI INNE

KORYTARZ TECHNICZNY WRAZ Z OSIĄ ISTNIEJĄCEJ

NAPOWIETRZNEJ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 15kV

B) OZNACZENIA INFORMACYJNE

GRANICE INNYCH MIEJSCOWYCH PLANÓW

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP)

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO -

INWESTYCYJNE "AKWADRAT" Sp. z o.o.

mgr Jan Biernacki - główny projektant (upr. ZOIU 592)

mgr Magdalena Biernacka - projektant

LEGENDA

A) USTALENIA PLANU

GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM

LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU

LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA

NIEPRZEKRACZALNE LINIE ZABUDOWY

TEREN ZIELENI URZĄDZONEJ

P/U

E

ZP

KDL

KDW

TEREN PUBLICZNEJ DROGI LOKALNEJ

TERENY DRÓG WEWNĘTRZNYCH

TEREN INFRASTRUKTURY ELEKTROENERGETYCZNEJ

TERENY ZABUDOWY PRODUKCYJNEJ I USŁUGOWEJ

15kV

WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY

STRZELCE KRAJEŃSKIE

(Uchwała Nr LIV/412/2014 RadyMiejskiej w Strzelcach Krajeńkich

z dnia 16 października 2014 r.)

PAS ZIELENI IZOLACYJNEJ

Ws

WYMIAROWANIE

GRANICA OTOCZENIA HISTORYCZNEGO UKŁADU URBANISTYCZNO -

KRAJOBRAZOWEGO MIASTA STRZELCE KRAJEŃSKIE

WPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW

14m

STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/127/16

Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich

z dnia 1 lipca 2016 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu 
planu

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778) Rada Miejska w Strzelcach Krajeńskich rozstrzyga co następuje:

Wobec braku uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego położonego w rejonie ul. Gorzowskiej przy zachodniej granicy miasta 
Strzelce Krajeńskie, nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia.
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/127/16

Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich

z dnia 1 lipca 2016 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do 
zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, na obszarze objętym planem

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778) Rada Miejska w Strzelcach Krajeńskich rozstrzyga co następuje:

§ 1. Do inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy Strzelce 
Krajeńskie zalicza się budowę w obrębie terenu KDL:

1) drogi lokalnej, w tym jezdni i obustronnych chodników;

2) sieci wodociągowej;

3) sieci kanalizacji deszczowej;

4) sieci kanalizacji sanitarnej.

§ 2. Finansowanie inwestycji, o których mowa w §1, odbywać się będzie zgodnie obowiązującymi 
w momencie ich realizacji przepisami prawa, z możliwością wykorzystania m.in:

1) środków własnych;

2) środków pomocowych;

3) kredytów i pożyczek;

4) obligacji komunalnych;

5) środków inwestorów zewnętrznych w oparciu o odrębne porozumienia.
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