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UCHWAŁA NR XXXII/146/09 

 RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH 

 z dnia 3 września 2009r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów powojskowych przy  
ul. Żagańskiej w Żarach 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1  
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samo-
rządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 
ze zmianami) i 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 zmia-
nami) oraz zgodnie z uchwałą Nr XVIII/58/08 Rady 
Miejskiej w Şarach z dnia 24 kwietnia 2008r.  
w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
powojskowych przy ulicy Şagańskiej w Şarach, po 
stwierdzeniu zgodności z zapisami studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Şary uchwalonego uchwałą Rady Miej-
skiej w Şarach Nr XIII/74/99 z dn 25 listopada 1999r.  
i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego miasta Şary uchwalo-
nego uchwałą Rady Miejskiej w Şarach  
Nr XXXVIII/27/06 z dnia 27 kwietnia 2006r. – uchwała 
Rady Miejskiej Nr XXXII/145/09 z dn 3 września 
2009r. Rada Miejska w Şarach uchwala, co następu-
je: 

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów powoj-
skowych przy ul. Şagańskiej w Şarach uchwalonego 
uchwałą Nr XXVIII/31/05 Rady Miejskiej Şary  
z dnia 14 lipca 2005r. i zmienionego uchwałą  
Nr XLI/50/06 Rady Miejskiej Şary z dnia 14 września 
2006r. 

2. Zmiana planu obejmuje obszar ograniczony:  

1) od strony północnej – ulicą Şagańską i terenem 
leśnym; 

2) od strony zachodniej – terenami rolnymi, osie-
dlem domów jednorodzinnych i istniejącym 
cmentarzem; 

3) od strony południowej – terenem linii kolejowej 
relacji Şary – Şagań; 

4) od strony wschodniej – terenami leśnymi; 

3. Granice obszaru objętego niniejszą uchwałą 
oznaczono na rysunku dotychczas obowiązującego 
planu wraz ze zmianą z 2006r. i stanowi on załącznik 
Nr 1 do niniejszej uchwały. 

4. Integralnymi częściami uchwały są: 

1) rysunek zmiany planu w skali 1:2000, stanowią-
cy załącznik Nr 1; 

2) rozstrzygniecie dotyczące sposobu rozpatrzenia 
uwag do projektu zmiany planu, stanowiące za-
łącznik Nr 2, 

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych 

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej naleşących do zadań gminy oraz ich 
finansowania, stanowiące załącznik Nr 3. 

§ 2. 1. W rozdziale 1 w § 3 po ustępie 18 dodaje 
się ustęp 19, 20 i 21: 

19. Zbiorczych sieciach i obiektach infrastruktury 
technicznej – naleşy przez to rozumieć sieci i obiekty 
obsługujące więcej niş jedną nieruchomość. 

20. Wodach opadowych nie zanieczyszczonych  
– naleşy przez to rozumieć wody opadowe i rozto-
powe pochodzące z powierzchni utwardzonych zlo-
kalizowanych na terenach: zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i mieszkaniowo-pensjonatowej, 
usług sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, 
produkcji ogrodniczej i rolnej, cmentarza komunal-
nego, zieleni wypoczynkowo – rekreacyjno - tury-
stycznej, zieleni izolacyjnej, infrastruktury technicz-
nej, ciągów pieszych i rowerowych oraz ulic we-
wnątrz-osiedlowych – ciągów pieszo - jezdnych itp.  
- oznaczonych symbolami MN; MNP; MN,U; US; 
UT,G,H; RU; ZC; ZP; Zl; EG; ET; E; P; KDWP; KPR 
oraz połaci dachowych. 

21. Ściekach deszczowych – naleşy przez to rozu-
mieć wody opadowe lub roztopowe pochodzące  
z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych zlo-
kalizowanych na pozostałych, nie wymienionych  
w ustępie 20 terenach i ujęte w otwarte lub zamknię-
te systemy kanalizacyjne. 

2. 1. W rozdziale 2 w § 4 ustęp 1 punkt 21 otrzy-
muje brzmienie: 

21) Zl – tereny zieleni izolacyjnej z dopuszczeniem 
ciągów pieszych i rowerowych oraz zbiorczych sieci 
i obiektów infrastruktury technicznej. 

2. 2. W rozdziale 2 w § 4 ustęp 1 po punkcie  
31 dodaje się punkty 32, 33, 34, 35 i 36:  

32) MN,U – tereny zabudowy jednorodzinnej i usług, 

33) KDGP – tereny komunikacji kołowej – drogi 
główne ruchu przyspieszonego. 

34) KDG-r – tereny komunikacji – rezerwa terenu 
pod poszerzenie drogi głównej. 

35) KDWP – tereny komunikacji – ciągi pieszo - jezd-
ne. 

36) Kd – tereny urządzeń gromadzenia i podczysz-
czania ścieków deszczowych. 

3. 1. W Rozdziale II w § 6 punkt 3 otrzymuje 
brzmienie: 

3) Ustala się jako zasadę lokalizację zbiorczych sieci 
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infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczają-
cych tereny komunikacji - za wyjątkiem terenów 
oznaczonych symbolem KDGP; tereny ciągów pie-
szych i rowerowych; tereny zieleni i infrastruktury 
technicznej. Dopuszcza się lokalizację zbiorczych 
sieci infrastruktury technicznej na pozostałych tere-
nach za wyjątkiem terenów oznaczonych symbolem 
MN. 

3. 2. W rozdziale 2 w § 6 po punkcie 3 dodaje się 
punkt 4: 

4) Ustala się jako zasadę lokalizację zbiorczych 
obiektów infrastruktury technicznej w liniach roz-
graniczających tereny: infrastruktury technicznej  
i zieleni. Dopuszcza się lokalizację zbiorczych obiek-
tów infrastruktury technicznej na pozostałych tere-
nach za wyjątkiem terenów oznaczonych symbolami 
MN, KPR, KDWZ, KDG-r i KDGP. Lokalizacja obiek-
tów infrastruktury technicznej spełniać musi warun-
ki określone w przepisach szczególnych i odrębnych. 

4. W rozdziale 4 w § 8 ustęp 6 otrzymuje brzmie-
nie: 

6. Zakazuje się odprowadzania nie oczyszczonych 
ścieków komunalnych, poprodukcyjnych i deszczo-
wych do gruntu. Dopuszcza się odprowadzenie do 
gruntu wód opadowych nie zanieczyszczonych oraz 
ścieków oczyszczonych w stopniu określonym prze-
pisami szczególnymi i odrębnymi. 

5. 1. W rozdziale 6 w § 10 ustęp 1 otrzymuje 
brzmienie: 

1. Na obszarze objętym planem przestrzenie pu-
bliczne stanowią: 

1) tereny komunikacji oznaczone symbolami KPR, 
KDWP, KDWD, KDWL, KDWZ, KDG-r i KDGP; 

2) tereny zieleni urządzonej, izolacyjnej, oznaczo-
ne symbolami ZK i ZI; 

3) tereny zieleni wypoczynkowo – rekreacyjno  
- turystycznej oznaczonej symbolem ZP; 

4) teren cmentarza komunalnego oznaczony sym-
bolem ZC. 

5. 2. W rozdziale 6 w § 10 ustęp 5 otrzymuje 
brzmienie: 

5. Dopuszcza się sytuowanie w przestrzeniach publicz-
nych sieci i obiektów infrastruktury technicznej. 

6. 1. W rozdziale 7 w §11 ustęp 4 otrzymuje 
brzmienie: 

4. Wyznacza się tereny od 1 do 8 MN o funkcji 
mieszkaniowej jednorodzinnej w zabudowie wolno-
stojącej i: 

1) nakazuje się: 

a) minimalną powierzchnię biologicznie czynną 
w wielkości 50% obszaru działki, 

b) posadowienie poziomu parteru maksimum 
60 cm ponad otaczający teren, 

c) lokalizację garaşy w poziomie otaczającego 
terenu jako wbudowane, dobudowane lub 
wolnostojące, 

d) ilość kondygnacji nadziemnych – maksy-
malnie dwie, w tym poddasze uşytkowe, 

e) wysokość budynku, licząc od średniego po-
ziomu otaczającego terenu do dolnej krawę-
dzi okapu lub gzymsu nie moşe przekroczyć 
5,00m, 

f) dachy symetryczne dwu lub czterospadowe 
o nachyleniu połaci minimum 25º, 

g) lokalizację na terenie oznaczonym 7MN  
i 8MN obiektów przeznaczonych na stały 
pobyt ludzi w odległości min. 40,0m od 
jezdni drogi krajowej oznaczonej symbolem 
3KDGP (ul. Şagańska), 

h) sytuowanie szafek przyłączy kabli elektro-
energetycznych grupowanych po dwie na 
granicy działek od strony ulicy, 

i) gromadzenie odpadów komunalnych w wy-
odrębnionych miejscach z łatwym dostępem 
komunikacyjnym, 

j) wprowadzenie zieleni ozdobnej i izolacyjnej 
towarzyszącej budynkom; 

2) zakazuje się: 

a) wydzielania działek o szerokości od strony 
ulicy dojazdowej mniejszej niş 25m, 

b) wydzielania działek o powierzchni mniejszej 
niş 900m2, 

c) powierzchni zabudowy większej niş 25% ob-
szaru działki, 

d) wydzielania działek bez bezpośredniego do-
stępu do drogi; 

3) dopuszcza się: 

a) lokalizację wolnostojących parterowych bu-
dynków gospodarczych o architekturze 
zharmonizowanej z zabudową mieszkalną, 

b) lokalizację ogrodów zimowych, zbiorników 
otwartych, małych przydomowych basenów 
kąpielowych i innych obiektów małej archi-
tektury, 

c) wprowadzenie ogrodzeń o wysokości do 
1,20m o formie zharmonizowanej z charak-
terem budynków i istniejącym krajobrazem, 

d) lokalizację obiektów usługowych towarzy-
szących zabudowie mieszkaniowej na tere-
nach oznaczonych symbolem 7MN i 8MN 
pod następującymi warunkami: 

- lokalizacja obiektów usługowych moşliwa 
będzie po docelowej realizacji układu ko-
munikacyjnego osiedla i wydzieleniu z te-
renu oznaczonego symbolem KDG-r od-
rębnego pasa drogi zbiorczej, 

- obiekty usługowe lokalizować wyłącznie 
od strony ul. Şagańskiej, 

- dojazd do obiektów usługowych wyłącz-
nie z ww. wydzielonej drogi zbiorczej, 

- wymagane jest wydzielenie miejsc par-
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kingowych w granicach działki dla czaso-
wego postoju samochodów. 

6. 2. W rozdziale 7 w § 11 ustęp 6 otrzymuje 
brzmienie: 

6. Wyznacza się tereny 1 i 7 UR,MN o funkcji usłu-
gowej rzemieślniczej z dopuszczeniem funkcji 
mieszkaniowej jednorodzinnej i: 

1) nakazuje się: 

a) udział powierzchni biologicznie czynnej  
o wielkości minimum 30% obszaru działki, 

b) posadowienie poziomu parteru maksimum 
60cm ponad otaczający teren, 

c) ilość kondygnacji nadziemnych – maksy-
malnie trzy, w tym poddasze uşytkowe, 

d) wysokość budynku licząc od średniego po-
ziomu otaczającego teren do dolnej krawę-
dzi okapu lub gzymsu nie moşe przekroczyć 
8,0m, 

e) lokalizację garaşy w poziomie otaczającego 
terenu jako wbudowane, dobudowane lub 
wolnostojące, 

f) wydzielenie miejsc parkingowych w grani-
cach działki dla czasowego postoju samo-
chodów, 

g) gromadzenie selektywne odpadów komu-
nalnych i z działalności rzemieślniczej w wy-
odrębnionych miejscach z łatwym dostępem 
komunikacyjnym, 

h) wprowadzenie zieleni ozdobnej i izolacyjnej 
towarzyszącej budynkom; 

2) zakazuje się:  

a) wydzielania działek o szerokości mniejszej 
niş 25m, 

b) wydzielania działek o powierzchni mniejszej 
niş 900m², 

c) wydzielania działek bez bezpośredniego do-
stępu do drogi, 

d) powierzchni zabudowy większej niş 40% ob-
szaru działki, 

e) wprowadzania na teren działalności powo-
dującej uciąşliwość dla działek sąsiednich 
bądŝ szkodliwość dla środowiska naturalne-
go; 

3) dopuszcza się: 

a) wydzielanie dróg dojazdowych do działek, 

b) lokalizację wolnostojących parterowych bu-
dynków gospodarczych o architekturze 
zharmonizowanej z zabudową mieszkalną, 

c) lokalizację ewentualnych stacji transforma-
torowych dla pokrycia potrzeb energetycz-
nych, 

d) wprowadzenie ogrodzeń o wysokości do 
1,50m o formie zharmonizowanej z charak-
terem zabudowy i istniejącym krajobrazem. 

6. 3. W rozdziale 7 w § 11 ustęp 28 otrzymuje 
brzmienie: 

28. Wyznacza się tereny od 1 do 5 ZI o funkcji zieleni 
izolacyjnej z dopuszczeniem ciągów pieszych i ście-
şek rowerowych oraz zbiorczych sieci i obiektów 
infrastruktury technicznej: 

1) nakazuje się: 

a) obsadzenie terenów zielenią wysoką, śred-
nią i niską; 

2) zakazuje się: 

a) budowy budynków, obiektów i urządzeń nie 
związanych z funkcją terenu; 

3) dopuszcza się: 

a) lokalizację chodników i ścieşek rowerowych, 

b) lokalizację zbiorczych sieci i obiektów infra-
struktury technicznej, 

c) lokalizację małej architektury i placyków 
wypoczynkowych, 

d) lokalizację nośników reklamowych, 

e) lokalizację tymczasowych sezonowych 
obiektów usługowo – handlowych o wielko-
ści do 12,00m² powierzchni zabudowy. 

6. 4. W rozdziale 7 w § 11 ustęp 30 otrzymuje 
brzmienie : 

30. Wyznacza się tereny 1–3 KDGP, KDG-r, 1–5 KD-
WZ, 1–8 KDWL, 1–5 KDWD, 1–3 KDWP oraz 1–6 KPR 
o funkcji komunikacji według ustaleń zawartych  
w rozdziale 9. 

6. 5. W rozdziale 7 w § 11 ustęp 31 otrzymuje 
brzmienie: 

31. Wyznacza się tereny lokalizacji obiektów kanali-
zacji sanitarnej 1–4 P i deszczowej Kd oraz obiektów 
elektroenergetycznych 1-9 E, gazowych EG i teleko-
munikacyjnych ET według ustaleń zawartych w roz-
dziale 9. 

6. 5. W rozdziale 7 w § 11 po ustępie 31 dodaje 
się ustęp 32, 33 i 34: 

32. Wyznacza się teren 10 UH,R o funkcji usługowej, 
handlowej i rzemieślniczej i: 

1) nakazuje się:  

a) udział powierzchni biologicznie czynnej  
o wielkości minimum 30% obszaru działki, 

b) posadowienie poziomu parteru maksimum 
60cm ponad otaczający teren, 

c) ilość kondygnacji nadziemnych – maksy-
malnie trzy, w tym poddasze uşytkowe, 

d) wysokość budynku licząc od średniego po-
ziomu otaczającego teren do dolnej krawę-
dzi okapu lub gzymsu nie moşe przekroczyć 
12,0m, 

e) gromadzenie selektywne odpadów komu-
nalnych i z działalności gospodarczej w wy-
odrębnionych miejscach z dostępem komu-
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nikacyjnym, 

f) wprowadzenie zieleni wysokiej izolacyjnej  
i ozdobnej; 

4) zakazuje się: 

a) wydzielenia działek o szerokości frontu 
mniejszej niş 30m, 

b) wydzielania działek o powierzchni mniejszej 
niş 1500m², 

c) wydzielania działek bez bezpośredniego do-
stępu do drogi, 

d) powierzchni zabudowy większej niş 40% ob-
szaru działki, 

e) wprowadzania na teren działalności powo-
dującej uciąşliwość dla działek sąsiednich 
bądŝ szkodliwość dla środowiska naturalne-
go; 

5) dopuszcza się: 

a) wydzielenie dróg dojazdowych do działek, 

b) wydzielenie miejsc parkingowych w grani-
cach działki dla czasowego postoju samo-
chodów, 

c) lokalizację ewentualnych stacji transforma-
torowych dla pokrycia potrzeb energetycz-
nych, 

d) wprowadzenie ogrodzeń o wysokości do 
1,50m o formie zharmonizowanej z charak-
terem zabudowy i istniejącym krajobrazem. 

33. Wyznacza się teren 6 KS,P o funkcji zaplecza 
parkingowo – garaşowego z zielenią towarzyszącą i: 

1) nakazuje się: 

a) adaptację lub w uzasadnionych przypadkach 
wyburzenie pozostałych budynków na tere-
nie z przeznaczeniem na cele określone  
w zapisie do terenu, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej  
o wielkości minimum 30% obszaru działki, 

c) lokalizację obiektów parterowych nawiązu-
jących swym charakterem do otoczenia, 

d) wysokość budynków od średniego poziomu 
terenu do dolnej krawędzi gzymsu lub okapu 
nie moşe przekroczyć 3,60m, 

e) wprowadzenie zieleni, wysokiej izolacyjnej  
i dekoracyjnej; 

2) zakazuje się  

a) powierzchni zabudowy większej niş 40% ob-
szaru działki; 

3) dopuszcza się: 

a) rozbudowę istniejącej powierzchni komuni-
kacyjnej, 

b) budowę chodników, 

c) budowę ścieşek rowerowych, 

d) prowadzenie w istniejących lub nowopow-
stających obiektach nieuciąşliwej działalno-
ści usługowej.  

34. Wyznacza się teren od 1 do 2 MN,U o funkcji 
mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej i: 

1) nakazuje się: 

a) minimalną powierzchnię biologicznie czynną 
w wielkości: 

- 50% obszaru działki dla zabudowy miesz-
kaniowej, 

- 30% obszaru działki dla zabudowy usłu-
gowej, 

b) posadowienie poziomu parteru maksimum 
60cm ponad otaczający teren, 

c) lokalizację garaşy w poziomie otaczającego 
terenu jako wbudowane, dobudowane lub 
wolnostojące, 

d) ilość kondygnacji nadziemnych – maksy-
malnie dwie, w tym poddasze uşytkowe, 

e) wysokość budynku, licząc od średniego po-
ziomu otaczającego terenu do dolnej krawę-
dzi okapu lub gzymsu nie moşe przekroczyć 
5,00m, 

f) dachy symetryczne dwu lub czterospadowe 
o nachyleniu połaci minimum 25º, 

g) sytuowanie szafek przyłączy kabli elektro-
energetycznych grupowanych po dwie na 
granicy działek od strony ulicy, 

h) gromadzenie odpadów komunalnych w wy-
odrębnionych miejscach z łatwym dostępem 
komunikacyjnym, 

i) wprowadzenie zieleni ozdobnej i izolacyjnej 
towarzyszącej budynkom; 

2) zakazuje się: 

a) wydzielania działek o szerokości od strony 
ulicy dojazdowej: 

- mniejszej niş 25m dla zabudowy mieszka-
niowej, 

- mniejszej niş 35m dla zabudowy usługo-
wej, 

b) wydzielania działek o powierzchni: 

- mniejszej niş 900m2 dla zabudowy miesz-
kaniowej, 

- mniejszej niş 1500m2 dla zabudowy usłu-
gowej, 

c) powierzchni zabudowy: 

- większej niş 25% obszaru działki dla zabu-
dowy mieszkaniowej, 

- większej niş 50% obszaru działki dla zabu-
dowy usługowej, 

d) wydzielania działek bez bezpośredniego do-
stępu do drogi, 
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e) wprowadzania na teren działalności innej niş 
usługi: handlu, gastronomii, oświaty, zdro-
wia, kultury i administracji, 

f) lokalizacji obiektów usługowych w pasie 
szerokości 50m od linii rozgraniczającej te-
reny istniejącej zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej przy ul. Słowiczej i pasie 
40m od linii rozgraniczającej teren drogi 
oznaczonej symbolem 2KDWL od ul. Słowi-
czej do ul. Warsztatowej 

3) dopuszcza się: 

a) lokalizację wolnostojących parterowych bu-
dynków gospodarczych o architekturze 
zharmonizowanej z zabudową mieszkalną, 

b) lokalizację ogrodów zimowych, zbiorników 
otwartych, małych przydomowych basenów 
kąpielowych i innych obiektów małej archi-
tektury, 

c) wprowadzenie ogrodzeń o wysokości do 
1,20m o formie zharmonizowanej z charak-
terem budynków i istniejącym krajobrazem, 

d) wydzielanie dróg dojazdowych do działek, 

e) wydzielenie miejsc parkingowych w grani-
cach działki dla czasowego postoju samo-
chodów, 

f) lokalizację zbiorczych sieci i obiektów infra-
struktury technicznej, w tym ewentualnych 
stacji transformatorowych. 

9. 1. W rozdziale 8 w § 12 ustęp 3 skreśla się 
punkt 4 i 16. 

9. 2. W rozdziale 8 w § 12 ustęp 3 punkt 3 otrzy-
muje brzmienie: 

3) 1 i 7 UR,MN: 

a) szerokość działki od strony ulicy dojazdowej  
– minimum 25,0m, 

b) minimalna wielkość działki – 900m², 

c) kąt połoşenia granic działki w stosunku do pa-
sa drogowego – według rysunku planu. 

9. 3. W rozdziale 8 w § 12 ustęp 3 punkt 4 otrzy-
muje brzmienie: 

4) 1 i 2 MN,U: 

a) szerokość działek strony ulicy dojazdowej: 

- minimum 25m dla zabudowy mieszka-
niowej, 

- minimum 35m dla zabudowy usługowej, 

b) minimalna wielkość działek: 

- 900m2 dla zabudowy mieszkaniowej, 

- 1500m2 dla zabudowy usługowej, 

c) kąt połoşenia granicy działki w stosunku do 
pasa drogowego – 90°. 

9. 4. W rozdziale 8 w § 12 ustęp 3 punkt 15 
otrzymuje brzmienie: 

15) 4 RU: 

a) minimalna szerokość frontu działek – 50,0m, 

b) minimalna powierzchnia działek – 3200m², 

c) kąt połoşenia granic działek w stosunku do pasa 
drogowego ulicy dojazdowej – 90°. 

9. 5. W rozdziale 8 w § 12 ustęp 3 punkt 19 
otrzymuje brzmienie: 

19) 1-9 E: 

a) minimalne wymiary działki 5,0m *6,0m, 

b) kąt połoşenia granic działki w stosunku do przyle-
głych pasów drogowych - 90º. 

9. 6. W rozdziale 8 w § 12 ustęp 3 dodaje się 
punkt 20: 

20) EG: 

a) minimalne powierzchnia działki – 60,0m2, 

b) kąt połoşenia granic działki w stosunku do przyle-
głych pasów drogowych - 90º. 

10. Rozdział 9 Zasady modernizacji, rozbudowy  
i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej otrzymuje brzmienie: 

§ 13. 1. Na terenie objętym planem układ komunika-
cyjny stanowią: 

1) drogi główne ruchu przyspieszonego – wariant 
I i II obwodnicy miasta oraz droga krajowa  
Nr 12 (ul. Şagańska ) oznaczone symbolem 
KDGP; 

2) drogi wewnętrzne zbiorcze, oznaczone symbo-
lem KDWZ; 

3) drogi wewnętrzne lokalne, oznaczone symbo-
lem KDWL; 

4) drogi wewnętrzne dojazdowe, oznaczone sym-
bolem KDWD; 

5) drogi wewnętrzne – ciągi pieszo - jezdne, ozna-
czone symbolem KDWP; 

6) ciągi pieszo - rowerowe oznaczone symbolami 
KPR. 

2. Tereny komunikacji, o których mowa w pkt 1 sta-
nowią przestrzeń publiczną ogólnodostępną oraz 
przestrzeń słuşącą realizacji urządzeń infrastruktury 
technicznej. 

3. Teren drogi dojazdowej KDWD moşe stanowić 
współwłasność właścicieli działek przyległych. 

§ 14. 1. Wyznacza się teren komunikacji kołowej 
oznaczony symbolem 1KDGP o funkcji drogi głów-
nej ruchu przyspieszonego – wariant I lokalizacji 
obwodnicy miasta w ciągu drogi krajowej Nr 12  
i ustala się: 

1) zagospodarowanie docelowe – droga dwujez-
dniowa o czterech pasach ruchu po 3,50m  
i szerokości pasa drogowego 30,00m; 

2) połączenie z ul. Şagańską poprzez skrzyşowanie 
skanalizowane – rondo;  
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3) połączenie z drogami 3KDWZ i 4KDWZ poprzez 
skrzyşowanie skanalizowane;  

4) bezkolizyjne skrzyşowanie z drogą 2KDWZ  
– wiadukt w ciągu drogi 2KDWZ; 

5) lokalizację chodników oraz ścieşek rowerowych 
o szerokości według warunków technicznych 
określonych przez GDDKiA; 

6) lokalizację oświetlenia ulicznego; 

7) nasadzenie zieleni izolacyjnej; 

8) zakazuje się projektowania zjazdów na po-
szczególne działki; 

9) do czasu realizacji obwodnicy dopuszcza się 
zagospodarowanie tymczasowe pasa drogo-
wego jako drogi wewnętrznej lokalnej dla ob-
sługi komunikacyjnej przyległych terenów,  
o parametrach: 

a) droga jednojezdniowa o dwóch pasach ru-
chu po 3,0m i chodniku o szerokości mini-
mum 2,0m, z oświetleniem ulicznym, 

b) połączenie z drogami 3KDWZ i 4KDWZ po-
przez skrzyşowanie skanalizowane, 

c) dopuszcza się wjazdy bramowe na tereny 
poszczególnych działek. 

2. Wyznacza się teren komunikacji kołowej oznaczo-
ny symbolem 2KDGP o funkcji drogi głównej ruchu 
przyspieszonego – wariant II lokalizacji obwodnicy 
miasta w ciągu drogi krajowej Nr 12 i ustala się: 

1) zagospodarowanie docelowe – droga dwujez-
dniowa o czterech pasach ruchu po 3,50m  
i szerokości pasa drogowego 30,00m; 

2) połączenie z drogą 2KDWZ poprzez skrzyşowa-
nie skanalizowane;  

3) lokalizację chodników oraz ścieşek rowerowych 
o szerokości według warunków technicznych 
określonych przez GDDKiA; 

4) lokalizację oświetlenia ulicznego; 

5) nasadzenie zieleni izolacyjnej; 

6) zakazuje się projektowania zjazdów na po-
szczególne działki; 

3. Wyznacza się teren komunikacji kołowej oznaczo-
ny symbolem 3KDGP o funkcji drogi głównej ruchu 
przyspieszonego – ulica Şagańska (droga krajowa 
Nr 12) i ustala się: 

1) adaptację istniejącego zagospodarowania pasa 
drogowego; 

2) połączenie z drogami 2KDWP i 5KDWZ poprzez 
skrzyşowanie skanalizowane;  

3) połączenie z drogą 1KDGP i 2KDWL poprzez 
skrzyşowanie skanalizowane;  

4) zakazuje się projektowania zjazdów na po-
szczególne działki; 

5) dopuszcza się przebudowę i rozbudowę zlokali-
zowanej w pasie drogowym infrastruktury 
technicznej dla potrzeb realizacji skrzyşowań 

skanalizowanych. 

4. Wyznacza się teren komunikacji oznaczony sym-
bolem KDG-r o funkcji rezerwy terenu pod posze-
rzenie ulicy Şagańskiej (drogi krajowej Nr 12) i usta-
la się: 

1) zagospodarowanie terenu zapewniające po-
prawę warunków i bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego; 

2) zakazuje się projektowania zjazdów na po-
szczególne działki bezpośrednio z istniejącej 
drogi krajowej; 

3) dopuszcza się lokalizację drogi wewnętrznej do-
jazdowej do obsługi komunikacyjnej przyległe-
go terenu i zjazdy indywidualne na poszczegól-
ne działki z drogi wewnętrznej;  

4) dopuszcza  się lokalizację miejsc parkingowych 
i zieleni; 

5) dopuszcza się lokalizację sieci zbiorczych infra-
struktury technicznej i oświetlenia ulicznego. 

5. Wyznacza się tereny komunikacji kołowej ozna-
czone symbolami 1-5 KDWZ o funkcji dróg we-
wnętrznych zbiorczych i ustala się: 

1) szerokość pasa drogowego dla dróg projekto-
wanych – 20,00m, dla istniejących – w zaleşno-
ści od moşliwości w zainwestowanym terenie; 

2) droga jednojezdniowa o dwu pasach ruchu  
o szerokości po 3,50m; 

3) lokalizację obustronnych chodników o szeroko-
ści po minimum 2,0m; 

4) lokalizację oświetlenia ulicznego i sieci zbior-
czych infrastruktury technicznej; 

5) dopuszcza się lokalizację zieleni izolacyjnej  
i ozdobnej; 

6) dopuszcza się lokalizację jedno- lub obustron-
nych ścieşek rowerowych;  

7) dopuszcza się wjazdy bramowe na posesje. 

6. Wyznacza się tereny komunikacji kołowej ozna-
czone symbolami 1 - 8 KDWL o funkcji dróg we-
wnętrznych lokalnych i ustala się: 

1) szerokość pasa drogowego dla dróg projekto-
wanych – 15,00m, dla istniejących – w zaleşno-
ści od moşliwości w zainwestowanym terenie; 

2) droga jednojezdniowa o dwu pasach ruchu  
o szerokości po 3,00m; 

3) lokalizację obustronnych chodników o szeroko-
ści po minimum 1,5m; 

4) lokalizację oświetlenia ulicznego i sieci zbior-
czych infrastruktury technicznej; 

5) dopuszcza się lokalizację zieleni izolacyjnej  
i ozdobnej; 

6) dopuszcza się lokalizację jedno- lub obustron-
nych ścieşek rowerowych;  

7) dopuszcza się wjazdy bramowe na posesje. 
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7. Wyznacza się tereny komunikacji kołowej ozna-
czone symbolami 1 - 4 KDWD o funkcji dróg we-
wnętrznych dojazdowych i ustala się: 

1) szerokość pasa drogowego dla dróg projekto-
wanych – 12,00m, dla istniejących – w zaleşno-
ści od moşliwości w zainwestowanym terenie; 

2) droga jednojezdniowa o dwu pasach ruchu  
o szerokości po 2,50m; 

3) lokalizację obustronnych chodników o szeroko-
ści po minimum 1,5m; 

4) lokalizację oświetlenia ulicznego i sieci zbior-
czych infrastruktury technicznej; 

5) dopuszcza się nawierzchnie i urządzenia tech-
niczne pasa drogowego ułatwiające wsiąkanie 
wód opadowych; 

6) dopuszcza się lokalizację zieleni izolacyjnej  
i ozdobnej; 

7) dopuszcza się wjazdy bramowe na posesje; 

8. Wyznacza się teren komunikacji kołowej oznaczo-
ny symbolem 5 KDWD o funkcji drogi wewnętrznej 
dojazdowej i ustala się: 

1) przeznaczenie drogi – droga dla potrzeb go-
spodarki leśnej; 

2) zagospodarowanie terenu według potrzeb go-
spodarki leśnej; 

9. Wyznacza się tereny komunikacji kołowej ozna-
czone symbolami 1 - 3 KDWP o funkcji dróg we-
wnętrznych – ciągów pieszo-jezdnych i ustala się: 

1) szerokość pasa drogowego – 12,00m; 

2) szerokość pasa ruchu – 6,0m; 

3) nawierzchnie i urządzenia techniczne pasa dro-
gowego ułatwiające wsiąkanie wód opado-
wych; 

4) lokalizację oświetlenia ulicznego i sieci zbior-
czych infrastruktury technicznej; 

5) dopuszcza się lokalizację zieleni izolacyjnej  
i ozdobnej; 

6) dopuszcza się wjazdy bramowe na posesje; 

7) dopuszcza się zmianę funkcji terenu oznaczo-
nego 3 KDWP: 

a) na teren lokalizacji miejsc parkingowych, 

b) po wydzieleniu pasa dla lokalizacji zbior-
czych sieci infrastruktury technicznej, do-
puszcza się włączenie terenu do sąsiadują-
cych z nim działek zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 

10. Wyznacza się tereny oznaczone symbolami 1 - 6 
KPR o funkcji komunikacji pieszej i rowerowej,  
i ustala się: 

1) minimalną szerokość pasa terenu – 6,0m; 

2) lokalizację ciągu pieszego o szerokości mini-
mum 2,0m; 

3) lokalizację ścieşki rowerowej dwukierunkowej  

o szerokości minimum 2,5m; 

4) nawierzchnie ułatwiające wsiąkanie wód opa-
dowych; 

5) lokalizację zieleni izolacyjnej i ozdobnej; 

6) lokalizację oświetlenia ulicznego i sieci zbior-
czych infrastruktury technicznej; 

§ 15. Zasady obsługi terenu w zakresie infrastruktu-
ry technicznej: 

1. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się: 

1) dostawę wody na cele komunalne i produkcyj-
ne dla terenów nowoprojektowanych, poprzez 
rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej, na 
warunkach określonych przez dysponenta sieci;  

2) pierścieniowy układ nowoprojektowanej ulicz-
nej sieci wodociągowej;  

3) minimalna nominalna średnica ulicznej sieci 
wodociągowej zapewniać musi zachowanie 
prawidłowych warunków ochrony przeciwpo-
şarowej; 

4) dopuszcza się rozbudowę, przebudowę i mo-
dernizację obiektów i sieci wodociągowych zlo-
kalizowanych na obszarze objętym zmianą pla-
nu, na warunkach określonych przez ich dys-
ponenta oraz obowiązujące w tym zakresie 
przepisy. 

2. W zakresie odprowadzania ścieków komunalnych 
i poprodukcyjnych ustala się: 

1) odprowadzenie ścieków komunalnych i popro-
dukcyjnych do miejskiego systemu kanalizacyj-
nego, na warunkach określonych przez dyspo-
nenta sieci kanalizacyjnej; obowiązuje bez-
względny zakaz odprowadzania ww. ścieków 
do gruntu; 

2) realizację rozdzielczego systemu kanalizacji sa-
nitarnej i deszczowej na terenie objętym pla-
nem; 

3) technologia i sposób wykonania kanalizacji sa-
nitarnej zapewniać muszą całkowitą szczelność 
systemu; 

4) wyznacza się lokalizację przepompowni ście-
ków na terenach oznaczonych symbolami  
1-4 P; dopuszcza się lokalizację przepompowni 
lokalnych na innych terenach w zaleşności od 
potrzeb: lokalizacje obiektów spełniać muszą 
warunki określone w przepisach szczególnych  
i odrębnych;  

5) na terenie objętym planem dopuszcza się pro-
wadzenie działalności produkcyjnej i usługowej 
powodującej powstawanie ścieków, których 
skład wymaga wstępnego oczyszczenia przed 
wprowadzeniem do kanalizacji miejskiej; do-
puszczalne parametry ścieków określi dyspo-
nent sieci na podstawie przepisów odrębnych;  

6) dopuszcza się lokalizację lokalnych obiektów  
i urządzeń podczyszczania ścieków poproduk-
cyjnych; lokalizacje obiektów i urządzeń speł-
niać muszą warunki określone w przepisach 
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szczególnych i odrębnych;  

7) uciąşliwość związana z procesem gromadzenia 
i podczyszczania ścieków poprodukcyjnych nie 
moşe przekraczać granic nieruchomości, na 
której prowadzona jest działalność powodująca 
powstawanie ścieków; 

8) zakazuje się gromadzenia ścieków w zbiorni-
kach bezodpływowych; obowiązuje zakaz loka-
lizacji ww. zbiorników (szamb); 

9) zakazuje się lokalizacji przydomowych oczysz-
czalni ścieków komunalnych; 

10) dopuszcza się rozbudowę, przebudowę i mo-
dernizację istniejących sieci oraz obiektów ka-
nalizacji sanitarnej zlokalizowanych na obszarze 
objętym zmianą planu, na warunkach określo-
nych przez ich dysponenta oraz przez obowią-
zujące w tym zakresie przepisy. 

3. W zakresie odprowadzania wód opadowych i roz-
topowych ustala się: 

1) budowę na obszarze objętym zmianą planu 
systemu odprowadzania i podczyszczania ście-
ków deszczowych; 

2) lokalizację na terenie oznaczonym symbolem 
Kd obiektów i urządzeń gromadzenia i pod-
czyszczania ścieków deszczowych; 

3) odprowadzanie do zbiorczej kanalizacji desz-
czowej ścieków deszczowych z powierzchni 
szczelnych zlokalizowanych na terenach nie 
wymienionych w punkcie 5;   

4) zagospodarowywanie wód opadowych nie za-
nieczyszczonych we własnym zakresie, w gra-
nicach nieruchomości; zaleca się stosowanie 
technologii polegających na rozsączaniu  
w gruncie lub/i wykorzystanie do celów prze-
ciwpoşarowych; 

5) zakazuje się odprowadzania wód opadowych 
nie zanieczyszczonych - z terenów oznaczonych 
MN; MNP; MN,U; US; UT,G,H; RU; ZC; ZP; Zl; 
EG; ET; E; P; KDWP; KPR oraz z połaci dacho-
wych nowoprojektowanych obiektów budow-
lanych zlokalizowanych na pozostałych tere-
nach - do zbiorczej kanalizacji deszczowej;  

6) dopuszcza się odprowadzanie do gruntu ście-
ków deszczowych po uprzednim podczyszcze-
niu; podczyszczone ścieki deszczowe odpowia-
dać muszą parametrom określonym w przepi-
sach szczególnych i odrębnych;  

7) dopuszcza się na lokalizację lokalnych obiektów 
i urządzeń do gromadzenia i/lub podczyszcza-
nia ścieków deszczowych; lokalizacje obiektów  
i urządzeń spełniać muszą warunki określone  
w przepisach szczególnych i odrębnych;  

8) uciąşliwość związana z procesem gromadzenia 
i podczyszczania ścieków deszczowych nie mo-
şe przekraczać granic nieruchomości, na której 
gromadzone i podczyszczane są te ścieki; 

9) dopuszcza się rozbudowę, przebudowę i mo-
dernizację istniejących sieci oraz obiektów ka-

nalizacji deszczowej zlokalizowanych na obsza-
rze objętym zmianą planu, na warunkach okre-
ślonych przez ich dysponenta oraz przez obo-
wiązujące w tym zakresie przepisy. 

4. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się: 

1) zaopatrzenie w gaz z dystrybucyjnej sieci ga-
zowej, w uzgodnieniu z operatorem sieci oraz 
po spełnieniu warunków technicznych i eko-
nomicznych przyłączenia na zasadach określo-
nych przez operatora sieci;  

2) ustala się wykorzystanie gazu dla pokrycia po-
trzeb grzewczych, technologicznych i byto-
wych; 

3) zezwala się na lokalizację obiektów i urządzeń 
słuşących do indywidualnego zaopatrzenia  
w gaz; lokalizacje obiektów i urządzeń spełniać 
muszą warunki określone w przepisach szcze-
gólnych i odrębnych. 

4) dopuszcza się rozbudowę, przebudowę i mo-
dernizację istniejących sieci i obiektów gazo-
wych zlokalizowanych na obszarze objętym 
zmianą planu, na warunkach określonych przez 
ich dysponenta oraz obowiązujące w tym za-
kresie przepisy;  

5. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną 
ustala się: 

1) zasilanie energetyczne obszaru objętego zmia-
ną planu z istniejącego systemu energetyczne-
go, na warunkach określonych przez dysponen-
ta sieci;  

2) przewidywane minimalne zapotrzebowanie 
mocy przyłączeniowej – 1600kW; 

3) lokalizację na terenach oznaczonych symbola-
mi 1-9 E stacji transformatorowych 20kV/0,4kV; 
dopuszcza się lokalizację stacji transformato-
rowych na innych terenach w zaleşności od po-
trzeb: lokalizacje obiektów spełniać muszą wa-
runki określone w przepisach szczególnych  
i odrębnych; 

4) powiązanie planowanych i istniejących stacji 
transformatorowych liniami kablowymi SN;  

5) realizację wyłącznie kablowych sieci energe-
tycznych i oświetleniowych; nie zezwala się na 
budowę nowych linii napowietrznych; 

6) realizację zasilania energetycznego obiektów bu-
dowlanych i oświetlenia doziemnymi kablami 
nn.; 

7) adaptację istniejących linii napowietrznych SN; 

8) wyznaczenie strefy ochronnej od istniejących 
linii napowietrznych SN – po 7,50m od skrajne-
go przewodu; szerokość pasa ochronnego  
30 - 35m; 

9) zakaz lokalizacji stałych obiektów budowlanych 
w strefie ochronnej; 

10) dopuszcza się rozbudowę, przebudowę i mo-
dernizację istniejących sieci i obiektów elektro-
energetycznych zlokalizowanych na obszarze 
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objętym zmianą planu, na warunkach określo-
nych przez ich dysponenta oraz obowiązujące 
w tym zakresie przepisy. 

6. W zakresie budowy sieci telekomunikacyjnych 
ustala się: 

1) na obszarze objętym planem rozbudowę istnie-
jącego systemu telekomunikacyjnego, na wa-
runkach określonych przez dysponenta sieci;  

2) realizację wyłącznie kablowych sieci telekomu-
nikacyjnych; nie zezwala się na budowę linii 
napowietrznych; 

3) lokalizację obiektów telekomunikacyjnych na 
terenie oznaczonym symbolem ET; dopuszcza 
się lokalizację obiektów i urządzeń telekomuni-
kacyjnych na innych terenach w zaleşności od 
potrzeb: lokalizacje obiektów spełniać muszą 
warunki określone w przepisach szczególnych  
i odrębnych; 

4) dopuszcza się rozbudowę, przebudowę i mo-
dernizację istniejących sieci i obiektów teleko-
munikacyjnych zlokalizowanych na obszarze 
objętym zmianą planu, na warunkach określo-
nych przez ich dysponenta oraz obowiązujące 
w tym zakresie przepisy. 

7. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się: 

1) ustala się indywidualne ogrzewanie obiektów 
zlokalizowanych na obszarze objętym zmianą 
planu; 

2) wykorzystanie w celach grzewczych paliw ni-
skoemisyjnych, w tym gazu, energii elektrycz-
nej, energii odnawialnej itp. ; zakazuje się sto-
sowania w celach grzewczych paliw wysoko-
emisyjnych;  

3) dopuszcza się lokalizację wolnostojących, do-
budowanych lub wbudowanych obiektów 
grzewczych przystosowanych do spalania paliw 
niskoemisyjnych; lokalizacje obiektów spełniać 
muszą warunki określone w przepisach szcze-
gólnych i odrębnych. 

4) dopuszcza się rozbudowę, przebudowę i mo-
dernizację istniejących sieci cieplnych i obiek-
tów grzewczych zlokalizowanych na obszarze 

objętym zmianą planu, na warunkach określo-
nych przez obowiązujące w tym zakresie prze-
pisy. 

8. W zakresie gospodarki odpadami stałymi ustala 
się: 

1) zasadę zorganizowanego systemu gromadze-
nia i usuwania odpadów komunalnych zgodnie  
z obowiązującym gminnym planem gospodarki 
odpadami; 

2) postępowanie z odpadami zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami szczególnymi i odrębnymi  
a w szczególności: 

a) ustala się czasowe gromadzenie odpadów, 
w tym odpadów niebezpiecznych w odpo-
wiednich pojemnikach zlokalizowanych  
w granicach nieruchomości, 

b) czasowe magazynowanie odpadów odby-
wać się musi z zachowaniem warunków za-
bezpieczających środowisko przed zanie-
czyszczeniem. Odpady niebezpieczne gro-
madzone być muszą w osobnych, szczel-
nych i odpowiednio oznakowanych pojem-
nikach wykonanych z materiałów nie reagu-
jących z gromadzonymi odpadami. Ich loka-
lizacja wykluczać musi dostęp osób po-
stronnych, 

c) w celu dalszej przeróbki odpadów - odzysku 
lub unieszkodliwiania, ustala się ich wywóz 
poza obszar objęty zmianą planu, przez od-
powiednie wyznaczone do tego celu pod-
mioty posiadające stosowne, przewidziane 
prawem zezwolenia. 

11. W rozdziale 12 skreśla się § 19. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta Şary. 

§ 5. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 30 dni 
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego oraz podlega publikacji na 
stronie internetowej miasta Şary i wywieszeniu na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Şarach. 

Przewodniczący Rady 
Dariusz Grochla 
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Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr XXXII/146/09 

Rady Miejskiej w Żarach 

z dnia 3 września 2009r. 
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XXXII/146/09 

Rady Miejskiej w Żarach 
z dnia 3 września 2009r. 

Rozstrzygnięcie 
dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag do projektu 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów powojskowych przy  

ul. Żagańskiej w Żarach 

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 zmia-
nami) oraz w nawiązaniu do informacji Burmistrza 
Miasta Şary stwierdza się, şe osoby fizyczne i praw-
ne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające 
osobowości prawnej nie wniosły uwag. 

Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr XXXII/146/09 

Rady Miejskiej w Żarach 
z dnia 3 września 2009r. 

Rozstrzygnięcia 
o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruk-

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

z przepisami o finansach publicznych 

§ 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicz-
nej słuşące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb miesz-
kańców stanowiące zadania własne gminy w obsza-
rze planu to: 

1. drogi gminne KD - przewiduje się budowę lub 

remont sukcesywnie w miarę potrzeb; 

2. zaopatrzenie w wodę - realizacja sukcesywnie 
w miarę potrzeb; 

3. odprowadzenie ścieków i wód odpadowych  
- realizacja sukcesywnie w miarę potrzeb; 

4. etap przygotowawczy w zakresie wykonania 
projektów, podziałów, projektów wykonalności 
wraz z projektami technicznymi infrastruktury  
- realizacja w latach 2009 – 2012. 

§ 2. Sposób realizacji zapisanych w planie inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej, które na-
leşą do zadań własnych gminy, odbywać się będzie 
wg planu rozwoju lokalnego miasta Şary i obowią-
zujących przepisów szczegółowych z terminem re-
alizacji uzaleşnionym od pozyskania środków ze 
ŝródeł określonych w § 3 oraz przyjętej Strategii 
Rozwoju Społeczno - Gospodarczego m. ŞARY  
2003 - 2012. 

§ 3. Określa się zasady finansowania wymienio-
nych inwestycji naleşących do zadań własnych gmi-
ny, zgodnie z przepisami o finansach publicznych,  
z moşliwością wykorzystania środków: 

1. środków pomocowych; 

2. kredytów i poşyczek; 

3. udziału inwestorów zewnętrznych w oparciu  
o odrębne porozumienia.   
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UCHWAŁA NR XXXV/399/2009 

 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE 

 z dnia 15 września 2009r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu 2 miasta 
Sulechowa oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Nowy Świat 

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

Rozdział I 

Przepisy ogólne.  

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego części obrębu 2 miasta Su-
lechów oraz zmianę miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego części obrębu Nowy Świat 
uchwalonego uchwałą nr XLV/432/2006 Rady Miej-
skiej w Sulechowie z dnia 27 paŝdziernika 2006r.  
(Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2007r. nr 3 poz. 46).  

2. Granica terenów objętych:  

1)  miejscowym planem wynika z uchwały  
nr XVII/215/2008 Rady Miejskiej w Sulechowie 
dnia 18 marca 2008r. i nr XXII/272/2008 Rady 
Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 września 
2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego części obrębu 2 miasta Sulechowa;  

2)  zmianą miejscowego planu wynika z uchwały 
nr XVII/217/2008 Rady Miejskiej w Sulechowie 
dnia 18 marca 2008r. i nr XXII/271/2008 Rady 
Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 września 
2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części obrębu Nowy Świat.  

3. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są:  

1)  załącznik nr 1 - rysunek planu i zmiany planu  
w skali 1: 500 wraz z wyrysem ze zmiany stu-


