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UCHWAŁA NR XXVIII/212/08 

 RADY GMINY KŁODAWA 

 
z dnia 29 grudnia 2008r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa w miejscowości 

Santocko 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. 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) oraz w związku z uchwałami Rady 
Gminy Kłodawa Nr XXXVI/345/06 z dnia 25 paździer-
nika 2006r. i Nr VI/35/07 z dnia 28 lutego 2007r.  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Kłodawa dla miejscowości Santocko, działki 
Nr: 624/6, 790, 208/2, 403, 404/1, 404/2, 208/7, 208/9, 
208/10 i 208/12 uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Kłodawa w miej-
scowości Santocko - zwany dalej planem, stwierdza-
jąc jednocześnie jego zgodność ze studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go Gminy Kłodawa. 

2. Plan, o którym mowa w ust. 1 składa się z czę-
ści tekstowej zawartej w § 2, 3 i 4, rysunku planu  
w skali 1:1000 - stanowiącego załącznik Nr 1 do ni-
niejszej uchwały, rozstrzygnięcia o sposobie realiza-
cji zadań własnych gminy w zakresie infrastruktury 
technicznej - stanowiącego załącznik Nr 2 do niniej-
szej uchwały oraz rozstrzygnięcia o sposobie rozpa-
trzenia zgłoszonych uwag do planu - stanowiącego 
załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.  

Ustalenia ogólne planu 

§ 2. 1. Przedmiotem ustaleń planu są: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
oznaczone symbolami - od 1MN do 5MN; 

2) tereny lasów oznaczone symbolami - 6ZL, 7ZL; 

3) tereny lokalnych dróg publicznych oznaczone 
symbolami - 8KDL, 9KDL; 

4) tereny dojazdowych dróg publicznych oznaczo-
ne symbolami - 10KDD, 11KDD; 

5) teren zieleni nieurządzonej oznaczony symbo-
lem - 12ZP; 

6) zasady parcelacji terenów 4MN i 5MN oraz 
przebiegu dróg wewnętrznych. 

2. Ilekroć w ustaleniach niniejszej uchwały jest 
mowa o: 

 

 

1) przeznaczeniu terenów - należy przez to rozu-
mieć takie przeznaczenie, które powinno prze-
ważać na danym terenie, wyznaczonym liniami 
rozgraniczającymi w sposób określony ustale-
niami planu; 

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez 
to rozumieć linię ograniczającą obszar, na któ-
rym przewiduje się realizację obiektów kubatu-
rowych; bez prawa jej przekraczania oraz z do-
puszczeniem tolerancji 1,5m przy występowa-
niu ryzalitów, wykuszy, pilastrów, słupów oraz 
stref wejściowych stanowiących nie więcej niż 
30% powierzchni ściany zewnętrznej budynku; 

3) przepisach odrębnych - należy przez to rozu-
mieć aktualne w momencie realizacji niniejszej 
uchwały przepisy ustaw wraz z aktami wyko-
nawczymi, normy branżowe oraz ograniczenia 
w dysponowaniu terenem, wynikające z pra-
womocnych decyzji administracyjnych; 

4) terenie - należy przez to rozumieć teren wyzna-
czony na rysunku planu liniami rozgraniczają-
cymi, oznaczony symbolem a ponadto nume-
rem porządkowym, ułatwiającym jego identyfi-
kację; 

5) usługach nieuciążliwych - należy przez to rozu-
mieć taki rodzaj działalności usługowej, która 
nie powoduje przekroczenia standardów jakości 
środowiska (np. hałas, wibracje, zanieczyszcze-
nie powietrza, oddziaływanie komunikacji) poza 
terenem, do którego prowadzący usługi posiada 
tytuł prawny; 

6) zasadach kształtowania zabudowy - należy przez 
to rozumieć zalecaną formę zabudowy, jej usy-
tuowanie w obrębie terenów MN,; 

7) dachach wysokich - należy przez to rozumieć 
dachy dwuspadowe, wielospadowe i łamane, 
przy czym dany rodzaj dachu zaleca się stoso-
wać konsekwentnie dla grup budynków wyod-
rębnionych przestrzennie, z zachowaniem sy-
metrycznego kąta spadku połaci dachowych 
oraz z dopuszczeniem występów, których suma 
szerokości nie może przekraczać połowy długo-
ści dachu; 

8) zasadach parcelacji oraz zasadach przebiegu 
dróg wewnętrznych - należy przez to rozumieć 
zalecany podział terenów na działki budowlane 
oraz zalecane przebiegi dróg wewnętrznych; 
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9) drogach publicznych - należy przez to rozumieć 
drogi kategorii dróg gminnych o znaczeniu lo-
kalnym, z których może korzystać każdy, a któ-
rych realizacja i utrzymanie należą do zadań 
własnych gminy; 

10) drogach wewnętrznych - należy przez to rozu-
mieć drogi nie zaliczane do żadnej kategorii 
dróg publicznych, których budowa, zarządzanie 
i oznakowanie należy do właściciela lub zarząd-
cy terenu. 

  3. 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) podstawowe przeznaczenia poszczególnych te-
renów oznaczone odpowiednim symbolem; 

5) wielkości wymiarowe. 

4. Ustalenia funkcjonalno-przestrzenne w zakre-
sie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go, ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu kultu-
rowego, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
zasad kształtowania przestrzeni publicznych.  

1. Ustala się: 

1) przeznaczenie poszczególnych terenów, linie 
rozgraniczające tereny o różnych funkcjach, 
nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie  
z oznaczeniami w rysunku planu; 

2) obowiązek: 

a) każdorazowego zawiadamiania Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków i Wójta gminy 
Kłodawa 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) zasadę parcelacji w obrębie terenów 4MN  
i 5MN oraz zasady przebiegu dróg wewnętrz-
nych w tych terenach - wg oznaczenia graficz-
nego w rysunku planu, jako zalecane zasady 
kształtowania przestrzeni; 

4) zakaz: 

a) lokalizacji w obszarze objętym planem wież 
telefonii komórkowej, elektrowni wiatro-
wych, 

 

 

b) łączenia działek, 

c) stosowania szeregowej formy zabudowy, 

d) stosowania dachów płaskich, 

e) wynoszenia poziomu parterów budynków 
nad poziom istniejącego terenu powyżej 
0,5m, co odnosi się również do budynków 
podpiwniczonych. 

    5. Ustalenia dotyczące sposobów zagospodaro-
wania terenów lub obiektów podlegających ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów - na obszarze 
planu nie występują tereny i obiekty podlegające 
ochronie na podstawie przepisów odrębnych. 
 
    6. Ustala się szczegółowe zasady i warunki scala-
nia i podziału nieruchomości: 

1) podział terenu po granicy terenów 3MN i 4MN  
z drogą 10KDD oraz łączenia działek w obrębie 
drogi 10KDD o szerokości minimalnej w liniach 
rozgraniczających - 10m i skosie o wymiarach  
5 x 5m przy włączeniu w drogę 8KDL; 

2) podział terenu po granicy terenu 5MN z drogą 
9KDL oraz połączenie wydzielonej działki ozna-
czonej 9KDL z drogą KD, będącą poza granicą 
opracowania, pod warunkiem zachowania sze-
rokości minimalnej w liniach rozgraniczających 
drogi powstałej z terenów 9KDL i KD - 12m oraz 
skosu o wymiarach 5 x 5m przy włączeniu  
w drogę 8KDL; 

3) podział terenu w celu wydzielenia dróg publicz-
nych 8KDL i 11KDD; 

4) możliwość podziału terenów od 4MN i 5MN  
w celu ich parcelacji na działki budowlane - wg 
zalecanych zasad określonych graficznie w ry-
sunku planu; 

5) podział terenu w celu wydzielenia terenu 1MN  
o powierzchni 0,41ha oraz terenu 6ZL o po-
wierzchni 0,84ha - wg rysunku planu; 

6) podział terenu w celu wydzielenia terenu 12ZP - 
wg rysunku planu; 

7) możliwość wydzielenia do dwóch dodatkowych 
działek budowlanych o minimalnej powierzchni 
0,12ha w obrębie terenu 2MN, z warunkiem za-
pewnienia bezpośredniego dostępu wydziela-
nych działek do drogi 10KDD; 

8) możliwość wydzielenia do pięciu dodatkowych 
działek budowlanych o minimalnej powierzchni 
0,09ha w obrębie terenu 3MN, z warunkiem za-
pewnienia bezpośredniego dostępu wydziela-
nych działek do drogi 10KDD lub dostępu do 
niej poprzez wydzielenie drogi wewnętrznej  
o szerokości minimalnej w liniach rozgranicza-
jących - 6m. 
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    7. Ustalenia dotyczące sposobu i terminu tymcza-
sowego zagospodarowania, urządzania i użytkowa-
nia  terenów. Ustala się możliwość utrzymania do-
tychczasowego sposobu użytkowania i zagospoda-
rowania poszczególnych terenów, jako ich tymcza-
sowego zagospodarowania do czasu osiągnięcia 
docelowych ustaleń planu przewidzianych do eta-
powej realizacji. 

     8. Ustalenia w zakresie komunikacji. 

Ustala się: 

1) obsługę komunikacyjną obszaru objętego pla-
nem poprzez: 

a) planowane drogi publiczne: 8KDL, 10KDD 
oraz 11KDD - wg oznaczenia graficznego  
w rysunku planu, oraz 9KDL po jej połącze-
niu z przyległą gminną drogą gruntową 
oznaczoną informacyjnie w rysunku planu 
symbolem KD, 

b) drogi wewnętrzne w obrębie terenów 4MN  
i 5MN połączone z drogami publicznymi 
10KDD, 11KDD oraz 9KDL; 

2) szerokość w liniach rozgraniczenia dróg: 

a) publicznych lokalnych KDL - 12m, 

b) publicznych dojazdowych KDD - 10m, 

c) wewnętrznych - 10m, z wyłączeniem drogi 
wewnętrznej, o której mowa w ust. 6 pkt 8; 

3) obowiązek:  

a) zapewnienia możliwości sytuowania w obrę-
bie terenów komunikacji, podziemnych sie-
ciowych systemów infrastruktury technicz-
nej, 

b) zastosowania obniżonych (wtopionych) kra-
wężników obrzeży jezdni do czasu realizacji 
kanalizacji deszczowej, 

c) zastosowania na zakończeniach dróg we-
wnętrznych placów nawrotowych. 

   9. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej. 

2. Ustala się: 

1) zaopatrzenie w wodę - z wiejskiego, zbiorczego 
systemu zaopatrzenia w wodę na warunkach 
zarządcy tego systemu; 

2) odprowadzanie ścieków sanitarnych: 

a) do szczelnych zbiorników bezodpływowych - 
do czasu realizacji systemu kanalizacji sani-
tarnej, 

b) do osiedlowego systemu kanalizacji sanitar-
nej po jego wykonaniu na warunkach za-
rządcy tego systemu; 

3) odprowadzanie wód deszczowych - powierzch-
niowe do gruntu, do czasu realizacji systemu 
kanalizacji deszczowej; 

 

 

4) zaopatrzenie w gaz - z istniejącego i projekto-
wanego systemu gazyfikacji przewodowej na 
warunkach zarządcy tego systemu; 

5) zaopatrzenie w energię elektryczną dla zapotrze-
bowanej orientacyjnie mocy około 1500kW -  
z systemu sieci niskiego napięcia zasilanego z ist-
niejącej stacji 15/0,4kV Santocko 82S-11020 oraz 
dwóch planowanych stacji transformatorowych 
15/0,4kV słupowych, których rejony lokalizacji wy-
znaczono w obrębie terenu 5MN - na warunkach 
zarządcy tego systemu; 

6) zaopatrzenie w energię cieplną obiektów tego 
wymagających - z własnych, lokalnych źródeł  
z zaleceniem wykorzystania energii elektrycznej, 
gazu lub innych; 

7) obsługę w zakresie telekomunikacji - na warun-
kach operatora wybranego systemu telefonii 
przewodowej lub komórkowej; 

8) sposób usuwania odpadów komunalnych-  
w ramach obowiązującego w gminie systemu; 

9) możliwość przebudowy istniejących systemów 
sieci infrastruktury technicznej lub budowy no-
wych. 

Ustalenia dla poszczególnych terenów 

 § 3. 1. Teren 1MN - teren zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej. 

Ustala się: 

1) linie rozgraniczenia terenu oraz nieprzekraczal-
ne linie zabudowy - wg oznaczenia graficznego 
w rysunku planu; 

2) przeznaczenie terenu - teren zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej, wyłącznie wolnostoją-
cej; 

3) wysokość zabudowy – liczona od poziomu ist-
niejącego terenu do najwyższej kalenicy danego 
budynku:  

a) mieszkalnego - do 11m,  

b) gospodarczego i garażu - do 7m; 

4) szerokość elewacji znajdującej się od frontu 
działki - od 10m do 18m; 

5) dachy: 

a) dachy wysokie dwuspadowe lub wielospa-
dowe o nachyleniach połaci od 25o do 45o, 

b) dopuszcza się niższe kąty nachylenia połaci 
dachowych nad dodatkowymi częściami bu-
dynku jak lukarny, elementy wejściowe, za-
daszenia tarasów oraz nad garażami i bu-
dynkami gospodarczymi; 

6) poziom wyniesienia parterów budynków nad 
poziom terenu - do 50cm, co odnosi się również 
do budynków podpiwniczonych; 
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7) obowiązek: 

a) sytuowania budynków w układzie równole-
głym do granicy z drogą 8KDL lub granicy  
z terenem 6ZL, 

b) ograniczenia powierzchni zabudowy w sto-
sunku do powierzchni wydzielonej, samo-
dzielnej działki w wymiarze do 30%, 

c) zapewnienia powierzchni biologicznie czyn-
nej w wymiarze nie mniejszym niż 50% po-
wierzchni wydzielonej, samodzielnej działki; 

8) dopuszczenie: 

a) lokalizacji jednego budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego wolnostojącego oraz jed-
nego budynku garażowego i gospodarczego, 
w obrębie jednej samodzielnej działki bu-
dowlanej,  

b) wbudowania garażu w bryłę budynku miesz-
kalnego, 

c) nieuciążliwych usług wbudowanych w bryłę 
budynku mieszkalnego, w wymiarze nie 
przekraczającym 30% powierzchni użytkowej 
tego budynku, 

d) podziału terenu; 

9) zakazy: 

a) zastosowania ogrodzeń o wysokości powyżej 
1,5m nad poziom terenu oraz stosowania 
ogrodzeń pełnych z elementów prefabryko-
wanych betonowych i żelbetowych, 

b) których mowa w § 2 ust. 4 pkt 4; 

10) dojazd - z drogi publicznej 8KDL; 

11) obsługę w zakresie infrastruktury technicznej - 
na warunkach określonych w § 2 ust. 9. 

      2. Tereny 2MN i 3MN - tereny zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej. 

Ustala się: 

1) linie rozgraniczenia terenów oraz nieprzekraczalne 
linie zabudowy - wg oznaczenia graficznego w ry-
sunku planu; 

2) przeznaczenie terenów - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, wyłącznie wol-
nostojącej; 

3) wysokość zabudowy - liczona od poziomu ist-
niejącego terenu do najwyższej kalenicy danego 
budynku:  

a) mieszkalnego - do 11m,  

b) gospodarczego i garażu - do 7m; 

4) dachy: 

a) dachy wysokie dwuspadowe lub wielospa-
dowe o nachyleniach połaci od 25o do 45o, 

 

 

b) dopuszcza się niższe kąty nachylenia połaci 
dachowych nad dodatkowymi częściami bu-
dynku jak lukarny, elementy wejściowe, za-
daszenia tarasów oraz nad garażami i bu-
dynkami gospodarczymi; 

5) poziom wyniesienia parterów budynków nad 
poziom terenu - do 50cm, co odnosi się również 
do budynków podpiwniczonych; 

6) obowiązek: 

a) ograniczenia powierzchni zabudowy w sto-
sunku do powierzchni poszczególnych dzia-
łek w wymiarze do 30%, 

b) zapewnienia powierzchni biologicznie czyn-
nej w wymiarze nie mniejszym niż 50% po-
wierzchni poszczególnej działki; 

7) dopuszczenie: 

a) lokalizacji jednego budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego wolnostojącego oraz jed-
nego budynku garażowego i gospodarczego, 
w obrębie jednej samodzielnej działki bu-
dowlanej,  

b) wbudowania garażu w bryłę budynku miesz-
kalnego, 

c) rozbudowy, przebudowy i rozbiórki istnieją-
cej zabudowy, 

d) nieuciążliwych usług wbudowanych w bryłę 
budynku mieszkalnego, w wymiarze do 30% 
powierzchni użytkowej, 

e) podziału terenu wg § 2 ust. 6 pkt 7 i 8, w od-
niesieniu odpowiednio do terenu 2MN  
i 3MN; 

8) zakazy: 

a) zastosowania ogrodzeń o wysokości powyżej 
1,5m nad poziom terenu oraz  stosowania 
ogrodzeń pełnych z elementów prefabryko-
wanych betonowych i żelbetowych, 

b) których mowa w § 2 ust. 4 pkt 4; 

9) dojazd - z dróg publicznych 8KDL i 10KDD; 

10) obsługę w zakresie infrastruktury technicznej - 
na warunkach określonych w § 2 ust. 9. 

    3. Tereny 4MN i 5MN - tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej wolnostojącej. 

Ustala się: 

1) linie rozgraniczenia terenów oraz nieprzekraczalne 
linie zabudowy - wg oznaczenia graficznego w ry-
sunku planu; 

2) przeznaczenie terenów - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej - 
wg zalecanych zasad parcelacji określonych 
graficznie w rysunku planu; 
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3) wysokość zabudowy: 

a) do dwóch kondygnacji, w tym poddasze 
użytkowe lub mieszkalne, 

b) budynku mieszkalnego - do 11m oraz go-
spodarczego i garażu - do 7m liczona od po-
ziomu istniejącego terenu do najwyższej ka-
lenicy danego budynku; 

4) dachy: 

a) dachy wysokie dwuspadowe lub wielospa-
dowe o nachyleniach połaci od 25o do 45o, 
kryte dachówką lub blachą dachówko-
podobną w odcieniach ciemnych kolorów 
brązu i czerwieni, 

b) dopuszcza się niższe kąty nachylenia połaci 
dachowych nad dodatkowymi częściami bu-
dynków mieszkalnych oraz nad garażami  
i budynkami gospodarczymi, lecz nie mniej 
niż 15o; 

5) poziom wyniesienia parterów budynków nad 
poziom terenu - do 50cm, co odnosi się również 
do budynków podpiwniczonych; 

6) obowiązek: 

a) którym mowa w § 2 ust. 4 pkt 2, 

b) ograniczenia powierzchni zabudowy w sto-
sunku do powierzchni każdej z wydzielonych 
działek w wymiarze do 30%, 

c) zapewnienia powierzchni biologicznie czyn-
nej w wymiarze nie mniejszym niż 50% po-
wierzchni każdej z wydzielonych działek, 

d) zapewnienia lokalizacji dwóch planowanych 
stacji transformatorowych 15/0,4kV w obrę-
bie terenu 5MN na warunkach zarządcy sys-
temu elektroenergetycznego - wg zalecanych 
rejonów ich lokalizacji określonych w rysun-
ku planu; 

7) dopuszczenie: 

a) lokalizacji jednego budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego wolnostojącego oraz jed-
nego budynku garażowego i gospodarczego, 
w obrębie jednej samodzielnej działki bu-
dowlanej,  

b) wbudowania garaży w bryłę budynku miesz-
kalnego, 

c) nieuciążliwych usług wbudowanych, w wy-
miarze do 30% powierzchni użytkowej bu-
dynku mieszkalnego, 

d) możliwości doświetlenia poddaszy lukarna-
mi, wystawkami i oknami połaciowymi, 

 

 

 

 

 

e) lokalizacji parterowych budynków gospodar-
czych i garaży w formie wbudowanej, dobu-
dowanej do budynku mieszkalnego lub wol-
nostojącej z możliwością sytuowania na gra-
nicy działki w przypadku realizacji takiego 
budynku na granicy działki na działce są-
siedniej oraz zastosowania konstrukcji dachu 
wysokiego o zalecanych układach, nachyle-
niach, pokryciu i barwach tego pokrycia - wg 
ustaleń zawartych w pkt 4a i 4b, 

f) lokalizacji zabudowy bliźniaczej dwurodzin-
nej w obrębie terenu 5MN w ilości nie prze-
kraczającej 30% łącznej ilości domów jedno-
rodzinnych wolnostojących przewidzianych 
w obrębie tego terenu; 

8) zakazy: 

a) zastosowania ogrodzeń o wysokości powyżej 
1,5m nad poziom terenu oraz stosowania 
ogrodzeń pełnych z elementów prefabryko-
wanych betonowych i żelbetowych oraz mu-
rowanych, 

b) których mowa w § 2 ust. 4 pkt 4; 

9) minimalne powierzchnie wydzielonych działek: 

a) 1200m2 - w zabudowie wolnostojącej, 

b) 800m2 - w zabudowie bliźniaczej; 

10) nieprzekraczalne linie zabudowy od strony dróg 
wewnętrznych - 6m z jednoczesnym ustano-
wieniem jednolitej odległości budynków w pie-
rzejach danej drogi wewnętrznej; 

11) obsługę w zakresie infrastruktury technicznej - 
na warunkach określonych w § 2 ust. 9; 

12) dojazd do terenów - z planowanych dróg pu-
blicznych: 8KDL, 10KDD i 11KDD. 

   4. Tereny 6ZL i 7ZL - tereny lasu. 

Ustala się: 

1) linie rozgraniczenia terenów - wg oznaczenia 
graficznego w rysunku planu; 

2) utrzymanie funkcji lasu, z zagospodarowaniem 
wynikającym z przepisów odrębnych; 

3) zakaz zabudowy. 

    5. Teren 8KDL - teren drogi publicznej. 

Ustala się: 

1) linie rozgraniczenia terenu - wg oznaczenia gra-
ficznego w rysunku planu; 

2) przeznaczenie - droga publiczna klasy lokalnej; 

3) szerokość w liniach rozgraniczających - 12m 
oraz jezdni min. 5m; 

4) lokalizację co najmniej jednostronnego chodni-
ka; 
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5) lokalizację ścieżki rowerowej; 

6) obowiązek, o którym mowa w § 2 ust. 8 pkt 3a  
i 3b. 

   6. Teren 9KDL - teren drogi publicznej. 

Ustala się: 

1) linie rozgraniczenia terenu - wg oznaczenia gra-
ficznego w rysunku planu; 

2) przeznaczenie - droga publiczna klasy lokalnej, 
jako poszerzenie pasa drogi gminnej, będącej 
poza obszarem opracowania; 

3) szerokość w liniach rozgraniczających łącznie  
z istniejącym pasem drogi gminnej KD - 12m; 

4) lokalizację co najmniej jednostronnego chodni-
ka lub ciągu pieszego z dopuszczeniem ruchu 
rowerowego. 

   7. Tereny 10KDD i 11KDD - tereny dróg publicz-
nych. 

Ustala się: 

1) linie rozgraniczenia terenów - wg oznaczenia 
graficznego w rysunku planu; 

2) przeznaczenie - drogi publiczne klasy dojazdo-
wej; 

3) szerokość w liniach rozgraniczających - 10m 
oraz szerokość jezdni - min. 6m; 

4) lokalizację co najmniej jednostronnego chodni-
ka lub układu pieszo - jezdnego; 

5) obowiązek, o którym mowa w § 2 ust. 8 pkt 3a  
i 3b. 

  8. Teren 12ZP - teren zieleni nieurządzonej. 

 

Ustala się: 

1) linie rozgraniczenia terenu - wg oznaczenia gra-
ficznego w rysunku planu; 

2) zakaz: 

a) grodzenia terenu od strony otwartych prze-
strzeni publicznych, 

b) lokalizacji wszelkich budowli, z wyłączeniem 
służących urządzeniom infrastruktury tech-
nicznej; 

3) dopuszczenie: 

a) lokalizacji ścieżek rowerowych, 

b) lokalizacji elementów małej architektury, 

c) wiat przystankowych komunikacji publicznej 
i kiosków z nimi zespolonych; 

4) utrzymanie oraz możliwość przebudowy i moder-
nizacji istniejących elementów infrastruktury 
technicznej, w tym: istniejącego gazociągu 
średniego ciśnienia ø150 oraz linii napowietrz-
nej elektroenergetycznej 15kV - wg oznaczenia 
w rysunku planu. 

     § 4. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, ustala się jednorazową opłatę od wzrostu 
wartości nieruchomości w wysokości: 

- 30% - dla terenów od 1MN do 5MN,  

- 1% - dla pozostałych terenów. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Kłodawa. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni 
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Andrzej Legan 
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Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr XXVIII/212/08 

Rady Gminy Kłodawa 

z dnia 29 grudnia 2008r. 
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XXVIII/212/08 

Rady Gminy Kłodawa 
z dnia 29 grudnia 2008r.  

Rozstrzygnięcie 
dotyczące sposobu realizacji i finansowania zadań 

własnych gminy z zakresu infrastruktury technicznej 
w obszarze objętym miejscowym planem zagospo-
darowania przestrzennego w Gminie Kłodawa dla 

miejscowości Santocko 

 

Zadania w zakresie komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej należące do zadań własnych gminy, a doty-
czące terenów: 8KDL, 9KDL, 10KDD i 11KDD będą-
cych drogami gminnymi założonymi w planie do 
poszerzenia, utwardzenia oraz uzbrojenia w sieć wo-
dociągową i kanalizacji sanitarnej, przewidywane są 

do etapowej realizacji, bez konkretyzacji terminowej, 
w miarę osiągania docelowych ustaleń planu jak  
i posiadanych środków zarówno własnych jak i po-
mocowych. 

Droga 9KDL przewidziana jest do realizacji w okresie 
późniejszym jako zadanie wspólne z miastem Go-
rzów Wlkp. ze względu na graniczne położenie tej 
drogi  

Załącznik Nr 3 

do uchwały Nr XXVIII/212/08 
Rady Gminy Kłodawa 

z dnia 29 grudnia 2008r. 

 Rozstrzygnięcie 
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Kłodawa dla miejscowości Santocko  

Uwag nie wniesiono. 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


