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Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr LI/657/09 

Rady Miasta Zielona Góra 
z dnia 25 sierpnia 2009r. 

Rozstrzygnięcie 
dotyczące sposobu realizacji zapisanych w planie 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, któ-
re należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich 

finansowania 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 80,  
poz. 717 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity 
tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
oraz art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U.  
z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miasta 
Zielona Góra rozstrzyga, co następuje: 

1. Zapisane w planie inwestycje z zakresu infra-
struktury technicznej, które należą do zadań wła-
snych miasta, to: 

1) finansowane z budżetu miasta: 

a) przebudowa dróg miejskich, 

b) przebudowa miejskiej sieci wodociągowej  
w pasach drogowych, 

c) przebudowa miejskiej sieci kanalizacyjnej  
w pasach drogowych; 

2) finansowane przez inwestora zewnętrznego: 

a) budowa urządzeń i sieci gazowej, 

b) budowa urządzeń i sieci energetycznej, 

c) budowa urządzeń i sieci telekomunikacyjnej. 

2. Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, należących do zadań własnych miasta  
i finansowanych przez miasto Zielona Góra, wymie-
nionych w ust. 1 pkt 1, odbywać się będzie zgodnie  
z obowiązującymi przepisami i planem budżetu 
miasta. Wcześniejsza realizacja będzie możliwa je-
dynie w przypadku jej sfinansowania, za odrębnym 
porozumieniem, przez inwestora zewnętrznego. 
Porozumienie musi określać wzajemne obowiązki 
stron porozumienia, jego przedmiot i sposób rozli-
czeń finansowych. 

3. Określa się zasady finansowania wymienio-
nych inwestycji, należących do zadań własnych 
gminy, zgodnie z przepisami o finansach publicz-
nych, z możliwością wykorzystania następujących 
środków: 

a) budżetowych miasta, wg harmonogramu 
planowanych do realizacji inwestycji oraz za-
dań wprowadzanych w kolejnych latach do 
budżetu przez Radę Miasta Zielona Góra, 

b) pozabudżetowych, w tym z funduszy Unii 
Europejskiej, 

c) wynikających z porozumień, w ramach part-
nerstwa publiczno - prywatnego, 

d) własnych inwestorów, na terenie posiada-
nych przez nich nieruchomości. 
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UCHWAŁA NR LI/660/09 

 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA 

 

 z dnia 25 sierpnia 2009r. 
  

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Chynów, 
Osiedla Kolorowego oraz polany położonej w obrębie ewidencyjnym Nr 9 w Zielonej Górze  

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142,  
poz. 1591 z późn. zm.1) oraz art. 20 ust. 1 ustawy  
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717  
z późn. zm.2) po stwierdzeniu zgodności z ustale-
niami Studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego miasta Zielona Góra, 
uchwalonym uchwałą Nr XXVIII/392/08 Rady Miasta 
w Zielonej Górze z dnia 19 sierpnia 2008r. uchwala 
się, co następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Przedmiotem uchwały jest zmiana miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 

osiedla Chynów, Osiedla Kolorowego oraz polany 
położonej w obrębie ewidencyjnym Nr 9 w Zielonej 
Górze, w granicach określonych na rysunku planu,  
o łącznej powierzchni 242,99ha. 

2. Określone w § 1 ust. 1 granice obszaru obję-
tego planem, wynikają z ustaleń uchwały  
Nr XI/120/07 Rady Miasta Zielona Góra z dnia  
30 sierpnia 2007r. w sprawie przystąpienia do zmia-
ny miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego osiedla Chynów, Osiedla Kolorowego 
oraz polany położonej w obrębie ewidencyjnym  
Nr 9 w Zielonej Górze. 

3. Integralną częścią niniejszej uchwały są: 

1) rysunek planu w skali 1:1000, składający się  
z 2 arkuszy, zawierający wyrys ze studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania prze-
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strzennego miasta Zielona Góra, stanowiący 
załącznik graficzny Nr 1; 

2) rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji 
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które należą do zadań 
własnych gminy oraz zasad ich finansowania, 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych, 
stanowiące załącznik Nr 2; 

3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
wniesionych do wyłożonego do publicznego 
wglądu projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, stanowiące 
załącznik Nr 3. 

§ 2. 1. W uchwale planu stosowane są pojęcia: 

1) uchwała planu lub uchwała - oznacza niniejszą 
uchwałę Rady Miasta Zielona Góra, o ile z tre-
ści przepisu nie wynika inaczej; 

2) plan - jest to komplet ustaleń, dotyczących ob-
szaru objętego miejscowym planem zagospo-
darowania przestrzennego fragmentu miasta 
Zielona Góra, będących przedmiotem niniejszej 
uchwały; 

3) mapa - jest to mapa zasadnicza w skali 1:1000,  
w standardzie cyfrowym, gromadzona w pań-
stwowym zasobie geodezyjno - kartograficznym, 
wydana przez Wydział Geodezji i Gospodarowa-
nia Mieniem Urzędu Miasta Zielona Góra; 

4) ustawa lub ustawa o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym - jest to ustawa z dnia  
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. z dnia 10 maja 2003r. 
Nr 80, poz. 717 z późn. zm.); 

5) rysunek planu - jest to załącznik graficzny Nr 1, 
sporządzony na mapach w skali 1:1000, w po-
staci 55 sekcji mapy zasadniczej, w układzie 
2000, stanowiący integralną część uchwały; 

6) rysunki pomocnicze - są to bezskalowe sche-
maty umieszczone na marginesie rysunku pla-
nu zatytułowane: „Nr 1A - schemat arkuszy, na 
których sporządzono rysunek planu”, „Nr 1B - 
schemat jednostek przestrzennych”, „Nr 1C - 
schemat jednostek urbanistycznych wraz  
z podstawowym i uzupełniającym układem 
dróg”; 

7) przepisy odrębne - są to obowiązujące ustawy 
wraz z aktami wykonawczymi oraz pozostałymi 
przepisami, związanymi z ustawą o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym; 

8) jednostka przestrzenna - jest to wyodrębniony, 
charakterystyczny obszar miasta, przedstawio-
ny na rysunku pomocniczym Nr 1B wraz  
z przypisanym mu symbolem literowym A i B, 
rozgraniczonym terenami dróg układu podsta-
wowego oraz granicą obszaru objętego pla-
nem; 

9) jednostki urbanistyczne - są to wyodrębnione  
w granicach jednostki przestrzennej charakte-
rystyczne obszary, wyznaczone na rysunku pla-
nu oraz przedstawione na rysunku pomocni-

czym Nr 1C, wraz z przypisanymi im odpo-
wiednimi symbolami od A1 do B3; 

10) tereny - są to wyznaczone w granicach jedno-
stek urbanistycznych obszary o tożsamym 
przeznaczeniu, wyznaczone na rysunku planu li-
niami rozgraniczającymi wraz z przypisanymi im 
odpowiednimi symbolami od A1/1.MN2 do 
B3/2.MN2 i przeznaczeniami podstawowymi; 

11) tereny dróg - są to wyznaczone graficznie na 
rysunku planu działki lub ich części, położone  
w granicach własności drogi lub wewnątrz linii 
rozgraniczających drogi publiczne, drogi we-
wnętrzne i tereny piesze, wraz z przynależnym 
zagospodarowaniem i infrastrukturą techniczną 
wynikającą z przepisów odrębnych; 

12) przestrzenie publiczne - należy przez to rozu-
mieć dostępne dla ogółu: 

a) tereny dróg, w tym: ulice, place, ścieżki pie-
sze i rowerowe, wyznaczone na rysunku 
planu liniami rozgraniczającymi, a także te-
reny zieleni urządzonej, takie jak: skwery, 
parki, tereny sportowo - rekreacyjne otwar-
te, 

b) działki lub części działek zagospodarowa-
nych w formie: dojść, dojazdów, dziedziń-
ców, parkingów, zieleni urządzonej, ogro-
dów w granicach terenów przeznaczonych  
i służących do realizacji celów publicznych; 

13) nieuciążliwa działalność - należy przez to rozu-
mieć taką działalność gospodarczą, której uciąż-
liwość nie wykracza poza granice działki, do 
której jej właściciele lub użytkownicy posiadają 
prawo dysponowania, a także taką, która nie 
jest przedsięwzięciem mogącym zawsze zna-
cząco oddziaływać środowisko, zgodnie z prze-
pisami odrębnymi; 

14) przynależne zagospodarowanie terenu - należy 
przez to rozumieć, iż w granicach danego tere-
nu dopuszcza się, odpowiednio do przeznacze-
nia podstawowego i dopuszczonego: 

a) istniejące lub planowane: powierzchnie 
jezdne, postojowe, piesze i rowerowe, 

b) parkingi i garaże, w tym naziemne, pod-
ziemne i nadziemne, realizujące zapotrze-
bowanie na miejsca postojowe w granicach 
terenu, 

c) powierzchnie zielone, zieleń wysoka i śred-
nia, 

d) miejsca na odpady komunalne, ogrodzenia, 
mała architektura, zadaszenia, pergole, tara-
sy, 

e) budowle terenowe, takie jak: podjazdy, 
schody, rampy, place zabaw, oczka wodne, 
urządzenia ogrodowe, elementy reklamowe 
wolnostojące i związane z obiektami budow-
lanymi, 

f) obiekty, sieci, przyłącza i urządzenia związa-
ne z uzbrojeniem terenu i infrastrukturą 
techniczną, wraz z zagwarantowaniem do 
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nich dostępności komunikacyjnej. 

2. Pozostałe określenia użyte w uchwale należy ro-
zumieć zgodnie z ich definicjami zawartymi w przepi-
sach odrębnych. 

§ 3. Ustaleniami planu są:  

1) ustalenia planu definiowane dla terenu - są to 
ustalenia i parametry obowiązujące dla każdej 
działki położonej w granicach wyznaczonego 
terenu, z dopuszczeniami, definiowane indywi-
dualnie dla każdego z rodzajów przeznaczeń 
wymienionych w § 4, takie jak: 

a) podstawowe przeznaczenie w granicach 
działki - jest to obowiązujące przeznaczenie 
odnoszące się do więcej niż 50% powierzch-
ni każdej działki, lub więcej niż 50% po-
wierzchni całkowitej wszystkich budynków 
istniejących i planowanych, położonych  
w jej granicach, 

b) zamienne przeznaczenia w granicach terenu 
- są to wyznaczone w § od 17 do 31 w tabe-
lach w kolumnie 3 przeznaczenia, które  
w granicach konkretnych terenów pozwalają 
na realizację innego niż przeznaczenie pod-
stawowe określone dla danego terenu, z za-
chowaniem obowiązujących parametrów 
przeznaczenia podstawowego,  

c) procent terenów zabudowanych - parametr 
Pz, jest to iloraz: sumy powierzchni zabudo-
wy, liczonej na poziomie parteru w ze-
wnętrznym obrysie murów wszystkich bu-
dynków położonych w granicach działki, do 
jej powierzchni, przemnożony przez 100, 

d) procent terenów biologicznie czynnych - pa-
rametr Pb, jest to iloraz: sumy wszystkich 
powierzchni biologicznie czynnych położo-
nych w granicach działki, do jej powierzchni, 
przemnożony przez 100, 

e) wskaźnik intensywności zabudowy - para-
metr Iz, jest to iloraz: sumy powierzchni cał-
kowitych, liczonych w zewnętrznym obrysie 
murów wszystkich kondygnacji nadziem-
nych wszystkich budynków położonych  
w granicach działki, do jej powierzchni, 

f) wysokość zabudowy - jest to nieprzekraczal-
na wysokość budynku, określona za pomo- 
cą parametru K - nieprzekraczalna ilość  
kondygnacji nadziemnych, z dopuszczeniem  
w bryle budynku lokalnych dominant sięga-
jących do 3m ponad nieprzekraczalną wyso-
kość budynku, z zastrzeżeniem, iż rzut domi-
nanty nie może przekroczyć 10% powierzch-
ni zabudowy tego budynku, 

g) nieprzekraczalna linia zabudowy - jest to li-
nia definiowana w granicach wybranych te-
renów, wyznaczana graficznie, poza którą 
nie może być wysunięta fasada budynku  
z dopuszczeniem jej naruszenia przez balko-
ny, ganki niezabudowane, schody wejścio-
we i rampy, wytyczana: 

- dla istniejących dróg: w odległości od 

jezdni zgodnie z przepisami odrębnymi, 

- dla dróg projektowanych, równolegle do 
linii rozgraniczającej teren i odległa od 
niej, w zależności od kategorii drogi przy-
ległej do granicy terenu odpowiednio: dla 
drogi powiatowej - 8m na terenach zabu-
dowanych, dla dróg gminnych - 5m na te-
renach zabudowanych oraz indywidualnie 
od strony terenów o innym przeznacze-
niu, z zachowaniem przepisów odręb-
nych; 

2) dla działek, które w dniu wejścia w życie planu 
były zabudowane, wymienione w § 3 ust. 1 pkt 
a, b, c, d, e parametry mogą nie obowiązywać, 
lecz wielkości tych parametrów nie mogą być 
zwiększone; 

3) ustalenia planu definiowane dla strefy - są to 
ustalenia indywidualne obowiązujące dla 
wszystkich działek lub ich części położonych  
w zasięgu wyodrębnionych stref: 

a) strefy M - strefy ochrony historycznych zało-
żeń zabudowy mieszkalnej, 

b) strefy Z - strefy ochrony historycznych zało-
żeń zielonych; 

4) ustalenia planu definiowane dla infrastruktury 
technicznej - są to ustalenia indywidualne, od-
noszące się do terenów infrastruktury technicz-
nej, a także istniejących i projektowanych sieci, 
zgodnie ze specyfiką poszczególnych branż; 

5) ustalenia pozostałe wynikające z poszczegól-
nych paragrafów uchwały.  

Rozdział 2 

Przeznaczenia terenów w planie 

§ 4. 1. W planie wyznaczono tereny, ustalając dla 
nich w tekście uchwały, przeznaczenia przedstawio-
ne na rysunku planu za pomocą oznaczeń graficz-
nych, symboli literowo - cyfrowych oraz oznaczeń 
uzupełniających wynikających ze specyfiki obszaru 
objętego planem. 

2. W planie wyszczególniono następujące prze-
znaczenia terenów. Są to: 

1) MN1 - tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej; 

2) MN2 - tereny zabudowy mieszkaniowo - usłu-
gowej jednorodzinnej; 

3) MN3 - tereny zabudowy zagrodowej i produkcji 
rolniczej; 

4) UU - tereny zabudowy usługowej; 

5) UP - tereny zabudowy usług publicznych; 

6) PU - tereny zabudowy usługowo-produkcyjnej;  

7) R - tereny rolne; 

8) ZL - tereny lasów;  

9) ZP - tereny zieleni urządzonej; 

10) US - tereny sportu i rekreacji; 
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11) ZC - tereny cmentarzy; 

12) WS - tereny wód powierzchniowych; 

13) WR - tereny zbiorników retencyjnych i odpro-
wadzania wód deszczowych do gruntu; 

14) TIW - tereny infrastruktury technicznej wodo-
ciągów i kanalizacji; 

15) TIT - tereny infrastruktury teletechnicznej;  

16) KDZ - tereny dróg publicznych zbiorczych; 

17) KDL - tereny dróg publicznych lokalnych; 

18) KDD - tereny dróg publicznych dojazdowych; 

19) KDW - tereny dróg wewnętrznych; 

20) KDX - tereny dróg publicznych pieszych;  

21) TZ - tereny zamknięte. 

Rozdział 3 

Ogólne zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego i standardów zabudowy 

§ 5. Dla wszystkich terenów obowiązują następu-
jące ogólne ustalenia: 

1) dopuszcza się lokalizację budynków w grani-
cach pomiędzy sąsiednimi działkami, z zacho-
waniem przepisów odrębnych; 

2) nowe ogrodzenia działek, co najmniej od strony 
dróg publicznych układu podstawowego i uzu-
pełniającego, winny być budowane lub prze-
budowywane na obowiązujących dla dróg li-
niach rozgraniczających lub cofnięte do wnę-
trza terenu; 

3) dla działek, które nie mogą samodzielnie reali-
zować wymogów przeznaczeń podstawowych 
dopuszcza się: 

a) włączenie do działek sąsiednich,  

b) przeznaczenie na tereny przestrzeni publicz-
nych, 

c) przeznaczenie na zieleń izolacyjną; 

4) dopuszcza się realizację parkingów w liniach 
rozgraniczających tereny dróg. 

§ 6. Główne połacie dachów nowych i przebu-
dowywanych budynków o podstawowym przezna-
czeniu w pasie terenu o szerokości do 30m od linii 
rozgraniczających drogi publiczne i wewnętrzne, 
należy kształtować tak, aby dostosowywać się do 
istniejących układów dachów w granicach działek 
przyległych położonych po tej samej stronie drogi. 

§ 7. 1. Formy dachów nowych i przebudowywa-
nych budynków zdefiniowane zostały w ustaleniach 
szczegółowych dla poszczególnych terenów opisa-
nych w § od 33 do 39, z dopuszczeniem pozostawie-
nia formy dachu bez zmian przy przebudowie nie 
obejmującej kondygnacji poddasza.  

2. Dopuszcza się stosowanie indywidualnych 
elementów dachowych w tym: lukarn, facjat, szczy-
tów, przeszkleń, oranżerii i ogrodów zimowych,  
a także indywidualnych rozwiązań dachów niebędą-

cych głównymi połaciami, z zastrzeżeniem § 6. 

§ 8. 1. Dla nowych, odbudowywanych i przebu-
dowywanych budynków, należy stosować charakte-
rystyczne dla tej dzielnicy miasta oraz dopuszczone 
w planie materiały i kolorystykę:  

1) elewacje budynków: tynki w kolorach pastelo-
wych, cegła licowa, ceramiczne materiały lico-
we, drewno, elementy stalowe systemowe, 
elementy szklane, z jednoczesnym zakazem sto-
sowania zewnętrznych okładzin z blach trape-
zowych oraz  z tworzyw sztucznych;  

2) pokrycia dachowe budynków: dachówka, bla-
cha płaska, blacha dachówkowa, w tonacjach: 
brązów, czerwieni, szarości i czerni, z jednocze-
snym zakazem stosowania blach trapezowych. 

2. Ograniczenia materiałowe nie dotyczą dachów 
budynków gospodarczych i pomocniczych oraz do-
puszczonych dachów o spadkach połaci dachowych 
do 10o.  

§ 9. Dla terenów i działek, w zależności od prze-
znaczenia, ustala się następujące zasady bilansowa-
nia miejsc parkowania dla działek: 

1) zabudowanych w dniu wejścia w życie planu - 
potrzeby parkingowe winny być bilansowane  
w ich granicach, z dopuszczeniem możliwości 
parkowania w granicach terenów położonych  
w liniach rozgraniczających dróg, przy czym 
dopuszczenie dotyczy również działek, na któ-
rych planowana jest rozbudowa w rzucie istnie-
jących obiektów, nie odnosi się natomiast do 
przypadków budowy nowych samodzielnych 
budynków na działkach już zabudowanych;  

2) niezabudowanych w dniu wejścia w życie planu 
- dla wszystkich nowych budynków realizowa-
nych na działkach budowlanych jeszcze nieza-
budowanych lub działkach, które staną się nie-
zabudowane w wyniku wyburzenia obiektów 
istniejących obowiązuje pełne bilansowanie się 
potrzeb parkingowych bezpośrednio wewnątrz 
granic poszczególnych działek budowlanych,  
z nakazem stosowania dla poszczególnych 
przeznaczeń następujących wskaźników par-
kingowych: 

a) dla terenów zabudowy mieszkaniowej MN1, 
MN2, MN3 - lokalizacja w granicach działki 
co najmniej jednego miejsca parkingowego 
lub garażu, dla 1 lokalu mieszkalnego i co 
najmniej 1 miejsca parkingowego dla każde-
go nowego dopuszczonego planem lokalu 
użytkowego, 

b) dla terenów zabudowy usług publicznych 
UP - lokalizacja w granicach działki co naj-
mniej 10 miejsc parkingowych z dopuszcze-
niem parkowania w przyległych pasach dro-
gowych dróg publicznych, 

c) dla terenów zabudowy usługowej i produk-
cyjnej UU, PU - lokalizacja w granicach 
działki co najmniej jednego miejsca parkin-
gowego lub garażu, dla każdych rozpoczę-
tych 50m² powierzchni użytkowych, z wyłą-
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czeniem powierzchni komunikacyjnych, po-
mocniczych, technicznych i gospodarczych, 

d) dla terenów sportu i rekreacji US, lokalizacja 
w granicach terenu co najmniej dziesięciu 
miejsc parkingowych dla samochodów oso-
bowych i dwóch miejsc parkingowych dla au-
tobusów, przypadających na każdych poten-
cjalnych 200 użytkowników. 

§ 10. Ustala się następujące zasady tymczaso-
wego zagospodarowania części lub całości działki, 
położonej w granicach terenu o innym przeznacze-
niu podstawowym i dopuszczonym:   

1) dopuszczenie realizacji zaplecza budowy oraz 
przedsięwzięć tymczasowych niebędących 
obiektem budowlanym;   

2) dopuszczenie realizacji nowych tymczasowych 
obiektów budowlanych niepołączonych trwale  
z gruntem, a także lokalizacji tymczasowych te-
renowych parkingów z zastrzeżeniem, iż przed-
sięwzięcia spełnią wymogi wynikające z przepi-
sów odrębnych oraz ustaleń szczegółowych 
planu;  

3) w momencie pojawienia się realnych możliwo-
ści realizacji przeznaczenia podstawowego, do-
puszczone zagospodarowanie i zabudowa tym-
czasowa winna niezwłocznie ulec likwidacji,  
w trybie wynikającym z przepisów odrębnych.   

§ 11. 1. Ustala się następujące zasady realizacji 
nowych nośników reklamowych i elementów infor-
macji wizualnej:  

1) będących indywidualnymi budowlami: wyklu-
cza się wszelkie reklamy wielkogabarytowe 
wolnostojące;  

2) zintegrowanych z budynkami i innymi budow-
lami: wyklucza się możliwość zasłaniania no-
śnikami reklamowymi całości lub przeważają-
cych powierzchni elewacji frontowych budyn-
ków, od strony przestrzeni publicznych. 

2. Ustalenia ust. 1 nie obowiązują w stosunku do 
nośników reklamowych i informacyjnych, dla któ-
rych do dnia wejścia w życie planu wydano osta-
teczne decyzje lub przyjęto zgłoszenia, jednak  
w przypadku ich przebudowy lub zmiany lokalizacji 
powyższe ustalenia zaczynają obowiązywać. 

Rozdział 4 

Ogólne zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego 

§ 12. Dla wszystkich terenów położonych w gra-
nicach planu obowiązują następujące ogólne usta-
lenia związane z ochroną środowiska, przyrody  
i krajobrazu kulturowego: 

1) dla wszystkich terenów i działek niezależnie od 
ustaleń zdefiniowanych dla poszczególnych 
przeznaczeń, za obowiązujące w zakresie 
ochrony środowiska przyjmuje się wymogi wy-
nikające z przepisów odrębnych; 

2) zakazuje się: 

a) wprowadzania w sąsiedztwie: terenów 
mieszkaniowych i obszarów przestrzeni pu-
blicznych, nowych funkcji, uciążliwych dla 
otoczenia i przeznaczania terenów, pogar-
szających jakość środowiska, a także zwią-
zanych ze składowaniem, gromadzeniem lub 
przetwarzaniem odpadów, 

b) lokalizowania obiektów i urządzeń, których 
uciążliwość wykracza poza granice działki, 
do której jej właściciele lub użytkownicy po-
siadają prawo dysponowania, a także pro-
wadzenia działalności zaliczanej do przed-
sięwzięć mogących zawsze znacząco oddzia-
ływać na środowisko, za wyjątkiem dopusz-
czeń zawartych w punkcie 3; 

3) dopuszcza się utrzymanie istniejących i lokali-
zację nowych obiektów na terenach PU, a także 
realizację, dróg publicznych i infrastruktury 
technicznej, pod warunkiem dotrzymania 
wszelkich ograniczeń i wymogów wynikających 
z przepisów odrębnych;  

4) zakazuje się lokalizowania nowych stacji bazo-
wych telefonii komórkowej oraz urządzeń 
nadawczych, stacji radiowych i centrali teleko-
munikacyjnych, a także budowli technicznych  
w granicach terenów przeznaczonych dla zabu-
dowy typu MN1, MN2, MN3, UU, UP oraz  
w bezpośrednim ich sąsiedztwie, to jest w od-
ległości mniejszej niż 30m liczonej w poziomie 
od granicy działki, z jednoczesnym zachowa-
niem odległości wynikających z przepisów od-
rębnych. 

§ 13. W zakresie ochrony powietrza przed zanie-
czyszczeniem nakazuje się: 

1) spełnienie normatywów w zakresie emisji za-
nieczyszczeń do powietrza, w tym hermetyzację 
procesów technologicznych, ograniczając emi-
sję zanieczyszczeń; 

2) stosowanie paliw o niskiej zawartości związków 
siarki oraz technologii gwarantujących zacho-
wanie nieprzekraczalnych wskaźników emisji 
zanieczyszczeń do atmosfery. 

§ 14. W zakresie ochrony przed hałasem: 

1) zakazuje się lokalizacji obiektów budowlanych  
i urządzeń przekraczających wymogi w zakresie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowi-
sku w odniesieniu do przeznaczeń terenów wy-
nikających z przepisów odrębnych; 

2) w planie ochronie przed hałasem podlegają: 

a) tereny zabudowy mieszkaniowej MN1, które 
kwalifikuje się jako tereny zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej,  

b) tereny zabudowy mieszkaniowej z różnymi 
formami działalności gospodarczej MN2  
i MN3, które kwalifikuje się jako tereny za-
budowy mieszkaniowo-usługowej oraz tere-
ny zabudowy zagrodowej, 

c) tereny zabudowy usług publicznych UP, któ-
re kwalifikuje się jako zabudowa związana ze 
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stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci  
i młodzieży; 

3) dla terenów wymienionych w pkt 2 obowiązują 
dopuszczalne poziomy hałasu zdefiniowane  
w przepisach odrębnych; 

4) dla dopuszczonych lokali mieszkalnych położo-
nych w obiektach na terenach o innym przezna-
czeniu podstawowym, ochrona przed hałasem 
winna być zapewniona w ramach realizowanego 
przedsięwzięcia inwestycyjnego. 

§ 15. W zakresie ochrony powierzchni ziemi, te-
renów zieleni i wartości krajobrazowych ustala się: 

1) przy realizacji robót ziemnych w trakcie budo-
wy należy: zdjąć, zdeponować oraz ponownie 
wykorzystać wierzchnią warstwę ziemi orga-
nicznej; 

2) masy ziemne przemieszczone w trakcie budo-
wy należy wykorzystać w pierwszej kolejności 
do niwelacji terenu lub ukształtowania form tere-
nu spełniających funkcje estetyczne i ochronne, 
ekranujących poszczególne nieruchomości; 

3) nakaz ochrony lokalnych wartości krajobrazu,  
w tym pomników przyrody oraz zieleni poprzez 
zachowanie i utrzymanie, istniejących zadrze-
wień i zakrzewień; 

4) zakaz wycinki drzew i krzewów bez ważnych 
powodów, takich jak: bezpieczeństwo użytko-
wania dróg, realizacja obiektów kubaturowych 
oraz urządzeń i sieci infrastruktury, przy czym 
zakaz nie dotyczy cięć zdrowotnych i rutyno-
wych zabiegów ogrodniczych; 

5) nakaz, aby przy modernizacji istniejących,  
a także przy trasowaniu i projektowaniu no-
wych dróg każdorazowo uwzględnić, w zależ-
ności od możliwości wynikającej z szerokości  
w liniach rozgraniczających drogi: 

a) utworzenie pasa zieleni towarzyszącej po-
między chodnikiem a jezdnią, w postaci szpa-
leru drzew, żywopłotu lub pasa trawnika, 

b) tworzenie lub rezerwowanie terenu, wzdłuż 
dróg układu uzupełniającego i obsługowego 
na lokalizację ścieżek rowerowych. 

Rozdział 5 

Przeznaczenia oraz szczegółowe zasady zagospo-
darowania terenów w  poszczególnych jednostkach 

urbanistycznych 

§ 16. 1. W § od 17 do 32, w formie tabelarycznej, 
ustala się dla poszczególnych jednostek urbani-
stycznych oraz dróg układu podstawowego i uzu-
pełniającego indywidualnie przeznaczenia oraz za-
sady zagospodarowania położonych w ich grani-
cach terenów.  

2. Ustalenia dla dróg układu podstawowego, 
uzupełniającego i obsługowego zawiera rozdział 7. 

a) 3. Ustalenia w formie tabelarycznej zawiera-
ją: 

1) kolumna 1 - symbol terenu; 

2) kolumna 2 - przeznaczenie podstawowe; 

3) kolumna 3 - przeznaczenie zamienne; 

4) kolumna 4 - nieprzekraczalną wysokość zabu-
dowy w granicach terenu; 

5) kolumna 5 - informację o występujących  
w granicach terenu budynkach, objętych 
ochroną, o której mowa w rozdziale 10;  

6) kolumna 6 - informację o występującym w gra-
nicach terenu obowiązującym charakterze za-
budowy;  

7) kolumna 7 - informację o występujących  
w granicach terenu strefach, o których mowa  
w rozdziałach 9, 10 i 11. 

§ 17. Dla jednostki urbanistycznej o symbolu A1 
obowiązują ustalenia szczegółowe dla poszczegól-
nych terenów, wyznaczonych w granicach jednostki 
urbanistycznej: 

 

 

Symbol 

terenu 

Przeznacze-

nie podsta-

wowe 

Przeznacze-

nie zamien-

ne 

Nieprzekra-

czalna wyso-

kość zabudo-

wy w grani-

cach terenu 

Informacja  

o występują-
cych w grani-

cach terenu 

budynkach 

objętych 
ochroną 

Informacja  

o występują-
cym w grani-

cach terenu 

obowiązującym 
charakterze 

zabudowy 

Informacja  

o występują-
cych w grani-

cach terenu 

strefach 

1 2 3 4 5 6 7 

A1/1 MN2 MN1 IIIK - - OP1 
A1.1 KDW KDX - - - OP1. 
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§ 18. Dla jednostki urbanistycznej o symbolu A2 
obowiązują ustalenia szczegółowe dla poszczegól-

nych terenów, wyznaczonych w granicach jednostki 
urbanistycznej: 

 
 

Symbol 

terenu 

Przeznacze-

nie podsta-

wowe 

Przeznacze-

nie zamienne 

Nieprzekra-

czalna wyso-

kość zabudo-

wy w grani-

cach terenu 

Informacja  

o występują-
cych w grani-

cach terenu 

budynkach 

objętych 
ochroną 

Informacja  

o występują-
cym w grani-

cach terenu 

obowiązują-
cym charakte-

rze zabudowy 

Informacja  

o występują-
cych w grani-

cach terenu 

strefach 

1 2 3 4 5 6 7 

A2/1 MN2 UU IIIK - zabudowa 
wolnostojąca 

OP1 

A2/2 MN1 - IIK - zabudowa 
wolnostojąca 

OP1 

A2/3 MN1 - IIK - zabudowa 
wolnostojąca 

OP1 

A2/4 UU - IIIK - zabudowa 
wolnostojąca 

OP1 

A2.1 KDD KDX - - - OP1. 
 

 

§ 19. Dla jednostki urbanistycznej o symbolu A3 
obowiązują ustalenia szczegółowe dla poszcze-

gólnych terenów, wyznaczonych w granicach 
jednostki urbanistycznej: 

 
 

Symbol 

terenu 

Przeznacze-

nie podsta-

wowe 

Przeznacze-

nie zamienne 

Nieprzekra-

czalna wyso-

kość zabudo-

wy w grani-

cach terenu 

Informacja  

o występują-
cych w grani-

cach terenu 

budynkach 

objętych 
ochroną 

Informacja  

o występują-
cym w grani-

cach terenu 

obowiązują-
cym charakte-

rze zabudowy 

Informacja  

o występują-
cych w grani-

cach terenu 

strefach 

1 2 3 4 5 6 7 

A3/1 MN2 UU IIIK - zabudowa 
wolnostojąca 

OP1 

A3/2 MN1 - IIK - zabudowa 
wolnostojąca 

OP1 

A3/3 MN1 - IIK - zabudowa 
wolnostojąca 

OP1 

A3/4 ZP - - - - OP1 
A3/5 MN1 - II K - zabudowa 

wolnostojąca 
OP1 

A3/6 MN1 - IIK - zabudowa 
wolnostojąca 

OP1 

A3/7 MN2 UU IIIK - zabudowa 
wolnostojąca 

OP1 

A3.1 KDD KDX, ZP - - - OP1 
A3.2 KDD KDX, ZP - - - OP1 
A3.3 KDD KDX, ZP - - - OP1 
A3.4 KDD KDX, ZP - - - OP1 
A3.5 KDD KDX, ZP - - - OP1 
A3.1 KDX - - - - OP1. 
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§ 20. Dla jednostki urbanistycznej o symbolu A4 
obowiązują ustalenia szczegółowe dla poszczegól-

nych terenów, wyznaczonych w granicach jednostki 
urbanistycznej: 

 

Symbol 

terenu 

Przeznacze-

nie podsta-

wowe 

Przeznacze-

nie zamienne 

Nieprzekra-

czalna wyso-

kość zabudowy  
w granicach 

terenu 

Informacja  

o występują-
cych w grani-

cach terenu 

budynkach 

objętych 
ochroną 

Informacja  

o występują-
cym w grani-

cach terenu 

obowiązują-
cym charakte-

rze zabudowy 

Informacja 

o występują-
cych w gra-

nicach tere-

nu strefach 

1 2 3 4 5 6 7 

A4/1 UU - IIIK -  OP1 
A4/2 MN1 - IIK - zabudowa 

wolnostojąca 
OP1 

A4/3 MN1 - IIK - zabudowa 
wolnostojąca 

OP1 

A4/4 MN2 UU IIIK - zabudowa 
wolnostojąca 

OP1 

A4.1 KDD - - - - OP1 
A4.2 KDD - - - - OP1 
A4.3 KDD - - - - OP1 
A4.1 KDX - - - - OP1. 
 

§ 21. Dla jednostki urbanistycznej o symbolu A5 
obowiązują ustalenia szczegółowe dla poszczegól-

nych terenów, wyznaczonych w granicach jednostki 
urbanistycznej: 

 

Symbol 

terenu 

Przeznacze-

nie podsta-

wowe 

Przeznacze-

nie zamien-

ne 

Nieprzekraczal-

na wysokość 
zabudowy  

w granicach 

terenu 

Informacja  

o występują-
cych w grani-

cach terenu 

budynkach 

objętych 
ochroną 

Informacja  

o występują-
cym w grani-

cach terenu 

obowiązują-
cym charakte-

rze zabudowy 

Informacja  

o występują-
cych w gra-

nicach tere-

nu strefach 

1 2 3 4 5 6 7 

A5/1 ZL - - - - OP1 
A5/2 ZL - - - - OP1 
A5.1 KDX - - - - OP1. 

 
§ 22. Dla jednostki urbanistycznej o symbolu A6 

obowiązują ustalenia szczegółowe dla poszczegól-
nych terenów, wyznaczonych w granicach jednostki 
urbanistycznej: 

 

Symbol 

terenu 

Przezna-

czenie pod-

stawowe 

Przezna-

czenie za-

mienne 

Nieprzekra-

czalna wyso-

kość zabudo-

wy w grani-

cach terenu 

Informacja  

o występują-
cych w grani-

cach terenu 

budynkach 

objętych 
ochroną 

Informacja  

o występują-
cym w grani-

cach terenu 

obowiązują-
cym charak-

terze zabu-

dowy 

Informacja  

o występują-
cych w grani-

cach terenu 

strefach 

1 2 3 4 5 6 7 

A6/1 MN1 --- IIK - zabudowa 
wolnostojąca 

OP1 

A6/2 MN1 --- IIK - zabudowa 
wolnostojąca 

OP1 

A6/3 MN1 --- IIK - zabudowa 
wolnostojąca 

OP1 
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1 2 3 4 5 6 7 

A6/4 MN1 - IIK - zabudowa 
wolnostojąca 

OP1 

A6/5 MN1 - IIK - zabudowa 
wolnostojąca 

OP1 

A6/6 MN1 - IIK - zabudowa 
wolnostojąca 

OP1 

A6/7 MN1 - IIK - zabudowa 
wolnostojąca 

OP1 

A6/8 MN1 - IIK - zabudowa 
wolnostojąca 

OP1 

A6/9 MN1 - IIK - zabudowa 
wolnostojąca 

OP1 

A6/10 MN1 - IIK - zabudowa 
wolnostojąca 

OP1 

A6/11 MN1 - IIK - zabudowa 
wolnostojąca 

OP1 

A6/12 MN1 - IIK - zabudowa 
wolnostojąca 

OP1 

A6/13 MN1 - IIK - zabudowa 
wolnostojąca 

OP1 

A6/14 MN1 - IIK - zabudowa 
wolnostojąca 

OP1 

A6/15 MN1 - IIK - zabudowa 
wolnostojąca 

OP1 

A6/16 MN1 - IIK - zabudowa 
wolnostojąca 

OP1 

A6/17 MN1 - IIK - zabudowa 
wolnostojąca 

OP1 

A6/18 MN1 - IIK - zabudowa 
wolnostojąca 

OP1 

A6/19 R MN1 IIK - - OP1 
A6/20 MN1 - IIK - zabudowa 

wolnostojąca 
OP1 

A6/21 MN1 - IIK - zabudowa 
wolnostojąca 

OP1 

A6/22 MN1 - IIK - zabudowa 
wolnostojąca 

OP1 

A6/23 MN1 - IIK - zabudowa 
wolnostojąca 

OP1 

A6/24 MN1 - IIK - zabudowa 
wolnostojąca 

OP1 

A6/25 MN1 - IIK - zabudowa 
wolnostojąca 

OP1 

A6/26 TIW - indywidualnie - - OP1 
A6.1-A6.23 KDD - - - - OP1. 

 

§ 23. Dla jednostki urbanistycznej o symbolu A7 
obowiązują ustalenia szczegółowe dla poszczegól-

nych terenów, wyznaczonych w granicach jednostki 
urbanistycznej: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Lubuskiego Nr 108 – 5601 –                                               Poz. 1443 
 

 

Symbol 

terenu 

Przeznacze-

nie podsta-

wowe 

Przeznacze-

nie zamienne 

Nieprzekra-

czalna wyso-

kość zabudowy 
w granicach 

terenu 

Informacja  

o występują-
cych w grani-

cach terenu 

budynkach 

objętych 
ochroną 

Informacja  

o występują-
cym w grani-

cach terenu 

obowiązują-
cym charak-

terze zabu-

dowy 

Informacja  

o występują-
cych w grani-

cach terenu 

strefach 

1 2 3 4 5 6 7 

A7/1 MN1 - IIK - zabudowa 
wolnostojąca 

OP1 

A7/2 MN1 - IIK - zabudowa 
wolnostojąca 

OP1 

A7/3 MN1 - IIK - zabudowa 
wolnostojąca 

OP1 

A7/4 MN1 - IIK - zabudowa 
wolnostojąca 

OP1 

A7/5 ZP -  - - OP1 
A7/6 WS -  - - OP1 
A7/7 MN1 - IIK - zabudowa 

wolnostojąca 
OP1 

A7/8 MN1 - IIK - zabudowa 
wolnostojąca 

OP1 

A7/9 MN1 - IIK - zabudowa 
wolnostojąca 

OP1 

A7/10 MN1 - IIK - zabudowa 
wolnostojąca 

OP1 

A7/11 MN1 - IIK - zabudowa 
wolnostojąca 

OP1 

A7/12 MN1 - IIK - zabudowa 
wolnostojąca 

OP1 

A7/13 MN1 - IIK - zabudowa 
wolnostojąca 

OP1 

A7/14 MN1 - IIK - zabudowa 
wolnostojąca 

OP1 

A7/15 MN1 - IIK - zabudowa 
wolnostojąca 

OP1 

A7/16 ZP - - - - OP1 
A7/17 WS - - - - OP1 
A7/18 ZP - - - - OP1 
A7/19 MN1 - IIK - zabudowa 

wolnostojąca 
OP1 

A7/20 MN1 - IIK - zabudowa 
wolnostojąca 

OP1 

A7/21 MN1 - IIK - zabudowa 
wolnostojąca 

OP1 

A7/22 MN1 - IIK - zabudowa 
wolnostojąca 

OP1 

A7/23 MN1 - IIK - zabudowa 
wolnostojąca 

OP1 

A7/24 ZP - - - - OP1 
A7/25 WS - - - - OP1 
A7/26 ZP - - - - OP1 
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1 2 3 4 5 6 7 

A7/27 MN1 - IIK - zabudowa 
wolnostojąca 

OP1 

A7/28 MN1 - IIK - zabudowa 
wolnostojąca 

OP1 

A7/29 MN1 - IIK - zabudowa 
wolnostojąca 

OP1 

A7/30 UU -  -  OP1 
A7/31 MN1 - IIK - zabudowa 

wolnostojąca 
OP1 

A7/32 MN1 - IIK - zabudowa 
wolnostojąca 

OP1 

A7/33 TIW - indywidualnie - - OP1 
A7/34 UP US indywidualnie - - OP1 
A7/35 ZP - - - - OP1 
A7/36 WS - - - - OP1 
A7/37 ZP - - - - OP1 
A7/38 MN2 MN1, UU IIIK - zabudowa 

wolnostojąca 
OP1 

A7/39 MN1 - IIK OE15 zabudowa 
wolnostojąca 

OP1 

A7/40 MN1 - IIK - zabudowa 
wolnostojąca 

OP1 

A7/41 UU - IIIK -  OP1 
A7/42 MN1 - IIK - zabudowa 

wolnostojąca 
OP1 

A7/43 TIW - indywidualnie - - OP1 
A.7.1 KDL - - - - OP1 

A7.1-a7.19 KDD - - - - OP1 
A7.1-a7.8 KDW - - - - OP1 

A7.1 KDX - - - - OP1. 
 

§ 24. Dla jednostki urbanistycznej o symbolu A8 
obowiązują ustalenia szczegółowe dla poszczegól-

nych terenów, wyznaczonych w granicach jednostki 
urbanistycznej: 

 

Symbol 

terenu 

Przeznaczenie 

podstawowe 

Przeznacze-

nie zamienne 

Nieprzekra-

czalna wyso-

kość zabudo-

wy w grani-

cach terenu 

Informacja  

o występują-
cych w grani-

cach terenu 

budynkach 

objętych 
ochroną 

Informacja  

o występują-
cym w grani-

cach terenu 

obowiązują-
cym charak-

terze zabu-

dowy 

Informacja  

o występują-
cych w grani-

cach terenu 

strefach 

1 2 3 4 5 6 7 

A8/1 MN1 - IIK - zabudowa 
wolnostojąca 

OP1 

A8/2 ZL - - - - OP1 
A8/3 TIW - indywidualnie - - OP1 
A8/4 UU - IIIK -  OP1 
A8/5 UP - indywidualnie -  OP1 
A8/6 MN1 - IIK - zabudowa 

wolnostojąca 
OP1 
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1 2 3 4 5 6 7 

A8/7 MN1 - IIK - zabudowa 
wolnostojąca 

OP1 

A8/8 UU - IIIK -  OP1 
A8/9 ZL - - - - OP1 
A8/10 TIT - indywidualnie - - OP1 

A8.1-A8.5 KDD - - - - OP1. 
 

§ 25. Dla jednostki urbanistycznej o symbolu A9 
obowiązują ustalenia szczegółowe dla poszczegól-

nych terenów, wyznaczonych w granicach jednostki 
urbanistycznej:

 

Symbol 

terenu 

Przeznaczenie 

podstawowe 

Przeznacze-

nie zamienne 

Nieprzekra-

czalna wyso-

kość zabudo-

wy w grani-

cach terenu 

Informacja  

o występują-
cych w grani-

cach terenu 

budynkach 

objętych 
ochroną 

Informacja  

o występują-
cym w grani-

cach terenu 

obowiązują-
cym charakte-

rze zabudowy 

Informacja  

o występują-
cych w gra-

nicach tere-

nu strefach 

1 2 3 4 5 6 7 

A9/1 ZL - - - - OP1. 
 

§ 26. Dla jednostki urbanistycznej o symbolu 
A10 obowiązują ustalenia szczegółowe dla poszcze-

gólnych terenów, wyznaczonych w granicach jed-
nostki urbanistycznej: 

 

Symbol 

terenu 

Przeznacze-

nie podsta-

wowe 

Przezna-

czenie 

zamienne 

Nieprzekra-

czalna wyso-

kość zabu-

dowy w gra-

nicach terenu 

Informacja  

o występują-
cych w grani-

cach terenu 

budynkach 

objętych 
ochroną 

Informacja  

o występują-
cym w grani-

cach terenu 

obowiązują-
cym charak-

terze zabu-

dowy 

Informacja  

o występują-
cych w grani-

cach terenu 

strefach 

1 2 3 4 5 6 7 

A10/1 MN2 UU,MN1 IIIK OE43, OE44 - OP1, M 
A10/2 UP - indywidualnie OE41 - OP1, M 
A10/3 MN2 UU, MN1 IIIK - - OP1, M 
A10/4 MN1 - IIK OE3 - OP1, M 
A10/5 UU - IIIK - - OP1 
A10/6 MN1 - IIK - - OP1 
A10/7 UP - indywidualnie - - OP1, M 
A10/8 PU - IIIK OE40 - OP1 
A10/9 MN1 - IIK - - OP1 
A10/10 MN2 UU, MN1 IIK - - OP1 
A10/11 UU - IIIK - - OP1 
A10/12 MN2 UU IIIK - - OP1 

A10.1-A10.4 KDD ZP - - - OP1. 
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§ 27. Dla jednostki urbanistycznej o symbolu 
A11 obowiązują ustalenia szczegółowe dla poszcze-

gólnych terenów, wyznaczonych w granicach jed-
nostki urbanistycznej: 

 

Symbol te-

renu 

Przezna-

czenie pod-

stawowe 

Przezna-

czenie za-

mienne 

Nieprzekra-

czalna wyso-

kość zabudo-

wy w grani-

cach terenu 

Informacja  

o występują-
cych w grani-

cach terenu 

budynkach 

objętych 
ochroną 

Informacja  

o występują-
cym w grani-

cach terenu 

obowiązują-
cym charak-

terze zabu-

dowy 

Informacja  

o występują-
cych w grani-

cach terenu 

strefach 

1 2 3 4 5 6 7 

A11/1 MN1 - IIK - zabudowa 
wolnostojąca 

OP1 

A11/2 MN3 MN1 IIIK - - OP1 
A11/3 MN1 - IIK - zabudowa 

wolnostojąca 
OP1 

A11/4 MN3 MN1 IIIK - - OP1 
A11/5 MN1 - IIK - zabudowa 

wolnostojąca 
OP1 

A11/6 MN1 - IIK OE20, OE21 zabudowa 
wolnostojąca 

OP1 

A11/7 TIW - indywidualnie  - OP1 
A11/8 MN1 - IIK OE6, OE7, 

OE8, OE22, 
OE23, OE27, 
OE29,  OE30 

zabudowa 
wolnostojąca 

OP1 

A11/9 MN1 - IIK OE10, OE13, 
OE25, OE26, 

OE28 

- OP1 

A11/10 PU UU IIIK - - OP1 
A11/11 PU UU IIIK - - OP1 
A11/12 MN1 - IIK - - OP1 
A11/13 MN1 - IIK OE11, OE12 - OP1 
A11/14 MN1 - IIK - - OP1 
A11/15 MN1 - IIK OE16, OE17, 

OE18, OE19, 
OE43, OE49 

- OP1, M 

A11/16 MN3 MN1 IIIK - - OP1, M 
A11/17 MN1 - IIK OE1, OE2, 

OE14, OE46, 
OE47, OE48, 
OE50, OE51, 

OE53 

- OP1, M 

A11/18 MN1 - IIK - - OP1 
A11/19 UU - IIK - - OP1 
A11/20 MN1 - IIK - - OP1 
A11/21 MN1 - IIK - - OP1 
A11/22 MN1 - IIK - - OP1 
A11/23 MN1 - IIK - - OP1 
A11/24 MN1 - IIK OE42, OE38 - OP1, M 
A11/25 MN1 - IIK - - OP1 
A11/26 MN1 - IIK - - OP1 
A11/27 MN1 - IIK - - OP1 
A11/28 MN1 - IIK - - OP1 
A11/29 ZL - indywidualnie - - OP1 
A11/30 ZL - - - - OP1 
A11/31 MN1 - IIK - - OP1 
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A11/32 MN1 - IIK OE4, OE5, 
OE36, OE37 

- OP1 

A11/33 MN1 - IIK - - OP1 
A11/34 MN1 - IIK - - OP1 
A11/35 MN1 - IIK OE31 - OP1 
A11/36 ZL - - - - OP1 
A11/37 ZL - - - - OP1 

A11.1-A11.17 KDD - - - - OP1 
A11.1-A11.16 KDW - - - - OP1 
A11.1-A11.8 KDX - - - - OP1. 

 

§ 28. Dla jednostki urbanistycznej o symbolu 
A12 obowiązują ustalenia szczegółowe dla poszcze-

gólnych terenów, wyznaczonych w granicach jed-
nostki urbanistycznej: 

 

Symbol 

terenu 

Przeznaczenie 

podstawowe 

Przeznaczenie 

zamienne 

Nieprzekra-

czalna wyso-

kość zabudo-

wy w grani-

cach terenu 

Informacja  

o występują-
cych w grani-

cach terenu 

budynkach 

objętych 
ochroną 

Informacja  

o występują-
cym w grani-

cach terenu 

obowiązują-
cym charak-

terze zabu-

dowy 

Informacja  

o występują-
cych w grani-

cach terenu 

strefach 

1 2 3 4 5 6 7 

A12/1 ZL - - - - OP1 
A12/2 ZL - - - - OP1 
A12/3 ZL - - - - OP1 
A12.1 KDD - - - - OP1 
A12.2 KDD - - - - OP1. 
 

§ 29. Dla jednostki urbanistycznej o symbolu B1 
obowiązują ustalenia szczegółowe dla poszczegól-

nych terenów, wyznaczonych w granicach jednostki 
urbanistycznej: 

 

Symbol 

terenu 

Przeznaczenie 

podstawowe 

Przeznacze-

nie zamien-

ne 

Nieprzekra-

czalna wyso-

kość zabudo-

wy w grani-

cach terenu 

Informacja  

o występują-
cych w grani-

cach terenu 

budynkach 

objętych 
ochroną 

Informacja  

o występują-
cym w grani-

cach terenu 

obowiązują-
cym charak-

terze zabu-

dowy 

Informacja  

o występują-
cych w grani-

cach terenu 

strefach 

1 2 3 4 5 6 7 

B1/1 MN2 UU, MN1 IIIK - - OP1 
B1/2 MN3 MN1 IIIK - - OP1 
B1/3 MN2 UU, MN1 IIK - - OP1 
B1/4 PU UU IIIK - - OP1 
B1/5 MN1 - IIK - - OP1 
B1/6 MN2 UU, MN1 IIIK - - OP1 
B1/7 PU UU IIIK - - OP1 
B1/8 PU UU IIIK - - OP1 
B1/9 MN1 - IIK - - OP1, SOC 
B1/10 MN2 UU, MN1 IIK - - OP1 
B1/11 UP - indywidualnie - - OP1 
B1/12 MN2 UU, MN1 IIK - - OP1,SOC 
B1/13 ZP - - - - OP1, SOC 
B1/14 MN2 UU, MN1 IIK - - OP1 
B1/15 UU MN1, MN2 IIIK - - OP1, SOC 
B1/16 MN1 - IIK - - OP1, SOC 
B1/17 PU UU IIIK - - OP1, SOC 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Lubuskiego Nr 108 – 5606 –                                               Poz. 1443 
 

B1/18 MN1 - IIK - - OP1 
B1/19 MN2 UU, MN1 IIIK - - OP1 
B1/20 ZP - - - - OP1 
B1/21 PU - IIIK - - OP1 
B1/22 MN2 UU, MN1 IIK - - OP1 

B1.1-B1.6 KDD - - - - OP1 
B1.1 KDW - - - - OP1. 
 

§ 30. Dla jednostki urbanistycznej o symbolu B2 
obowiązują ustalenia szczegółowe dla poszczegól-

nych terenów, wyznaczonych w granicach jednostki 
urbanistycznej: 

 

Symbol 

terenu 

Przeznaczenie 

podstawowe 

Przeznacze-

nie zamienne 

Nieprzekra-

czalna wyso-

kość zabu-

dowy w gra-

nicach terenu 

Informacja  

o występują-
cych w grani-

cach terenu 

budynkach 

objętych 
ochroną 

Informacja  

o występują-
cym w grani-

cach terenu 

obowiązują-
cym charak-

terze zabu-

dowy 

Informacja  

o występują-
cych w grani-

cach terenu 

strefach 

1 2 3 4 5 6 7 

B2/1 ZC - - - - OP1 
B2/2 ZP - - - - OP1, SOC,Z 
B2/3 ZL - - - - OP1, SOC,Z 
B2/4 ZP - - - - OP1, SOC 
B2/5 TIW - indywidualnie - - OP1, SOC 
B2/6 ZL - - - - OP1, SOC 
B2/7 WR - - - - OP1. 
 

§ 31. Dla jednostki urbanistycznej o symbolu B3 
obowiązują ustalenia szczegółowe dla poszczegól-

nych terenów, wyznaczonych w granicach jednostki 
urbanistycznej: 

 

Symbol 

terenu 

Przeznacze-

nie podsta-

wowe 

Przeznaczenie 

zamienne 

Nieprzekra-

czalna wyso-

kość zabudo-

wy w grani-

cach terenu 

Informacja  

o występują-
cych w grani-

cach terenu 

budynkach 

objętych 
ochroną 

Informacja  

o występują-
cym w grani-

cach terenu 

obowiązują-
cym charak-

terze zabu-

dowy 

Informacja  

o występują-
cych w grani-

cach terenu 

strefach 

1 2 3 4 5 6 7 

B3/1 MN1 - IIK - - OP1 
B3/2 MN2 MN1, UU IIIK - - OP1. 

 
§ 31. Dla poszczególnych terenów dróg układu 

podstawowego i uzupełniającego obowiązują usta-
lenia szczegółowe: 
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Symbol 

terenu 

Przeznacze-

nie podsta-

wowe 

Przeznacze-

nie zamienne 

Nieprzekra-

czalna wyso-

kość zabudo-

wy w grani-

cach terenu 

Informacja  

o występują-
cych w grani-

cach terenu 

budynkach 

objętych 
ochroną 

Informacja  

o występują-
cym w grani-

cach terenu 

obowiązują-
cym charakte-

rze zabudowy 

Informacja  

o występują-
cych w gra-

nicach tere-

nu strefach 

1 2 3 4 5 6 7 

Drogi układu podstawowego 
1. KDZ - - - - OP1 
9. KDZ - - - - OP1 

Drogi układu uzupełniającego 
4. KDL - - - - OP1 
5. KDL - - - - OP1 
6. KDL - - - - OP1 
7. KDL - - - - OP1 
8. KDL - - - - OP1 
2. KDD - - - - OP1 
3. KDD - - - - OP1. 

 

Rozdział 6 

Rodzaje przeznaczeń, szczegółowe ustalenia i pa-
rametry 

§ 33. Wyznacza się tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej - MN1 z przynależnym zago-
spodarowaniem terenu, dla których ustala się na-
stępujące zasady zagospodarowania terenów: 

1) nakazy:  

a) obowiązujące parametry zabudowy: 

- procent terenów zabudowanych, Pz do 
50%,  

- procent terenów biologicznie czynnych, 
Pb od 30%, 

- wskaźnik intensywności zabudowy, Iz do 
0,6, 

b) dachy w budynkach nowych i przebudowy-
wanych, z uwzględnieniem § 6 i 7:  

- mieszkalnych - dwu- lub wielospadowe  
o nachyleniu od 20o do 45o głównych po-
łaci dachu, dla dachów mansardowych 
nachylenie połaci do 80o, 

- przeznaczonych dla działalności gospo-
darczej, pomocniczych lub gospodar-
czych, w tym garażowych - indywidualnie, 

c) zieleń rekreacyjna i towarzysząca obiektom 
budowlanym; 

2) zakazy: 

a) budowy na działce garaży wolnostojących 
powyżej dwóch stanowisk, przy czym zakaz 
ten nie obowiązuje w przypadku występo-
wania w granicach działki większej ilości 
samodzielnych lokali mieszkalnych lub lokali 
użytkowych, 

b) lokalizacji garaży i wiat garażowych bezpo-
średnio w granicy linii rozgraniczającej drogę 

publiczną i w odległości mniejszej niż 5m od 
tej linii; 

3) dopuszczenia: 

a) możliwość prowadzenia funkcji usługowej 
oraz nieuciążliwej działalności gospodarczej 
niezwiązanej z rolnictwem, zarówno w po-
mieszczeniach zintegrowanych z budynkiem 
jak i w wolnostojącym budynku, pod warun-
kiem iż: 

- wielkość i gabaryty działki będą gwaran-
tować właściwą obsługę funkcji dopusz-
czonych w zakresie: dojazdów, dostaw, 
miejsc parkingowych, składowania odpa-
dów itp., 

- prowadzona działalność gospodarcza nie 
będzie przedsięwzięciem mogącym po-
tencjalnie znacząco oddziaływać na śro-
dowisko, 

b) możliwość lokalizacji dodatkowego pomoc-
niczego budynku lub pomieszczeń innych, 
niezwiązanych z przeznaczeniem podstawo-
wym i dopuszczonym, takich jak wolnosto-
jący lub przybudowany garaż, o powierzchni 
całkowitej do 30m², wysokości budynku do 
5m, dachu o nachyleniu połaci kształtowa-
nym indywidualnie, 

c) dachy mansardowe dopuszczone w jednost-
kach urbanistycznych A10, A11 i B1. 

§ 34. Wyznacza się tereny zabudowy mieszka-
niowo - usługowej jednorodzinnej - MN2, to jest 
zabudowy mieszkaniowej oraz zabudowy mieszka-
niowo - usługowej z dopuszczeniem takich usług jak 
handel, hotele, gastronomia i inne, wraz z przyna-
leżnym zagospodarowaniem terenu, dla których 
ustala się następujące zasady zagospodarowania 
terenów: 

1) nakazy:  

a) obowiązujące parametry zabudowy:  
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- procent terenów zabudowanych, Pz do 
60%, 

- procent terenów biologicznie czynnych, 
Pb od 30%, 

- wskaźnik intensywności zabudowy, Iz do 
0,8; 

b) dachy w budynkach nowych i przebudowy-
wanych, z uwzględnieniem § 6 i 7:  

- mieszkalnych lub mieszkalno - usługo-
wych - dwu lub wielospadowe o nachyle-
niu od 20o do 45o głównych połaci dachu, 
dla dachów mansardowych nachylenie 
połaci do 80o, 

- przeznaczonych dla działalności gospo-
darczej, pomocniczych lub gospodar-
czych, w tym garażowych - indywidualnie, 

c) zieleń rekreacyjna i towarzysząca obiektom 
budowlanym; 

2) zakazy: 

a) budowy na działce garaży wolnostojących 
powyżej dwóch stanowisk, przy czym zakaz 
ten nie obowiązuje w przypadku występo-
wania w granicach działki większej ilości 
samodzielnych lokali mieszkalnych lub lokali 
użytkowych, 

b) lokalizacji garaży i wiat garażowych bezpo-
średnio w granicy linii rozgraniczającej drogę 
publiczną i w odległości mniejszej niż 5m od 
tej linii; 

3) dopuszczenia: 

a) prowadzenia działalności gospodarczej nie-
związanej z rolnictwem, zarówno w po-
mieszczeniach zintegrowanych z budynkiem 
jak i w wolnostojącym budynku, pod warun-
kiem iż: 

- łączna powierzchnia całkowita przezna-
czona na działalność nie przekroczy 100% 
powierzchni całkowitej funkcji mieszkal-
nych, 

- wielkość i gabaryty działki będą gwaran-
tować właściwą obsługę funkcji uzupełnia-
jących w zakresie: dojazdów, dostaw, 
miejsc parkingowych, składowania odpa-
dów itp.,   

- prowadzona działalność gospodarcza nie 
będzie przedsięwzięciem mogącym poten-
cjalnie znacząco oddziaływać na środowi-
sko, 

b) lokalizacji dodatkowego pomocniczego bu-
dynku lub pomieszczeń innych, niezwiąza-
nych z przeznaczeniem podstawowym i do-
puszczonym, takiego jak wolnostojący lub 
przybudowany garaż, o powierzchni całko-
witej do 30m², wysokości budynku do 5m, 
dachu o nachyleniu połaci kształtowanym 
indywidualnie, 

c) realizacji dachów mansardowych w jednost-

kach urbanistycznych A10 i B1.  

§ 35. 1. Wyznacza się tereny zabudowy zagro-
dowej i produkcji rolniczej - MN3 z przynależnym 
zagospodarowaniem terenu, dla których ustala się 
następujące zasady zagospodarowania terenów: 

1) nakazy:  

a) obowiązujące parametry zabudowy:  

- procent terenów zabudowanych, Pz do 
60%, 

- procent terenów biologicznie czynnych, 
Pb od 30%, 

- wskaźnik intensywności zabudowy, Iz do 
0,8; 

b) dachy w budynkach nowych i przebudowy-
wanych, z uwzględnieniem § 6 i 7:  

- mieszkalnych lub mieszkalno - usługo-
wych - dwu- lub wielospadowe o nachy-
leniu od 20o do 45o głównych połaci da-
chu, 

- przeznaczonych dla działalności gospo-
darczej, pomocniczych lub gospodar-
czych, w tym garażowych i gospodar-
czych - jedno, dwuspadowe lub wielospa-
dowe, o nachyleniu kształtowanym indy-
widualnie, 

c) zieleń rekreacyjna i towarzysząca obiektom 
budowlanym; 

2) zakazy: 

a) budowy na działce garaży wolnostojących 
powyżej dwóch stanowisk, przy czym zakaz 
nie obowiązuje w przypadku występowania 
w granicach działki większej ilości samo-
dzielnych lokali mieszkalnych lub lokali użyt-
kowych, 

b) lokalizacji garaży i wiat garażowych bezpo-
średnio w granicy linii rozgraniczającej drogę 
publiczną i w odległości mniejszej niż 5 m od 
tej linii; 

3) dopuszczenia: 

a) prowadzenia nieuciążliwej działalności go-
spodarczej niezwiązanej z rolnictwem, za-
równo w pomieszczeniach zintegrowanych  
z budynkiem jak i w wolnostojącym budyn-
ku, pod warunkiem iż: 

- wielkość i gabaryty działki będą gwaran-
tować właściwą obsługę funkcji uzupełnia-
jących w zakresie: dojazdów, dostaw, 
miejsc parkingowych, składowania odpa-
dów itp.,   

- prowadzona działalność gospodarcza nie 
będzie przedsięwzięciem mogącym poten-
cjalnie znacząco oddziaływać na środowi-
sko, 

b) lokalizacji dodatkowego pomocniczego bu-
dynku lub pomieszczeń innych, niezwiąza-
nych z przeznaczeniem podstawowym i do-
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puszczonym, takiego jak wolnostojący lub 
przybudowany garaż, o powierzchni całko-
witej do 30m², wysokości budynku do 5m, 
dachu o nachyleniu połaci kształtowanym 
indywidualnie, 

c) realizacji dachów mansardowych w jednost-
kach urbanistycznych A11 i B1.  

§ 36. Wyznacza się tereny zabudowy usługowej - 
UU, takiej jak: obiekty handlowe handlu detaliczne-
go, gastronomia, biura, usługi różne, w tym rzemio-
sło nieprodukcyjne, z przynależnym zagospodaro-
waniem terenu, dla których ustala się następujące 
zasady zagospodarowania terenów: 

1) nakazy:  

a) obowiązujące parametry zabudowy: 

- procent terenów zabudowanych Pz do 
70%, 

- procent terenów biologicznie czynnych Pb 
od 10%, 

- wskaźnik intensywności zabudowy, Iz do 
1,5, 

b) dachy - indywidualne dostosowane do cha-
rakteru miejsca i zabudowy sąsiedniej,   

c) forma obiektów indywidualna dostosowana 
do charakteru funkcji i podkreślająca walory 
miejsca, 

d) obowiązek kompleksowego zagospodaro-
wania nieruchomości od strony drogi w po-
staci: rozwiązań terenowych, nawierzchni, 
elementów małej architektury, zieleni towa-
rzyszącej; 

2) zakazy: 

a) lokalizacji garaży bezpośrednio w granicy  
z drogami publicznymi, 

b) realizacji zagospodarowania i zabudowy 
tymczasowej; 

3) dopuszczenie lokalizacji usług administracji, 
kultury, oświaty oraz gabinetów lekarskich i za-
biegowych wraz z dopuszczonymi dla nich lo-
kalami mieszkalnymi, z zachowaniem dla nich 
wymogów ochrony przed hałasem oraz przepi-
sów odrębnych. 

§ 37. Wyznacza się tereny zabudowy usług pu-
blicznych - UP takiej, jak: obiekty oświaty: szkoły, 
przedszkola, obiekty kultury, obiekty sportowe, 
obiekty kultu religijnego, z przynależnym zagospo-
darowaniem terenu, dla których ustala się następu-
jące zasady zagospodarowania terenów: 

1) nakazy:  

a) obowiązujące parametry zabudowy: 

- procent terenów zabudowanych Pz do 
70%, 

- procent terenów biologicznie czynnych Pb  
od 15%, 

 

- wskaźnik intensywności zabudowy, Iz do 
1,5, 

b) dachy - indywidualne dostosowane do cha-
rakteru miejsca i zabudowy sąsiedniej,   

c) forma obiektów indywidualna dostosowana 
do charakteru funkcji i podkreślająca walory 
miejsca, 

d) obowiązek kompleksowego zagospodaro-
wania nieruchomości od strony drogi w po-
staci: rozwiązań terenowych, nawierzchni, 
elementów małej architektury, zieleni towa-
rzyszącej; 

2) zakazy: 

a) lokalizacji garaży bezpośrednio w granicy  
z drogami publicznymi, 

b) realizacji zagospodarowania i zabudowy 
tymczasowej; 

3) dopuszczenia: 

a) lokalizacji lokali usług administracji, gabine-
tów lekarskich i zabiegowych, z zachowa-
niem dla nich wymogów ochrony przed ha-
łasem oraz przepisów odrębnych, 

b) lokalizacji lokali mieszkalnych, z zachowa-
niem dla nich wymogów ochrony § 14,  
a także przepisów odrębnych. 

§ 38. Wyznacza się tereny zabudowy usługowo - 
produkcyjnej - PU, takiej jak: istniejąca i projektowa-
na zabudowa usługowa, usługi magazynowo - skła-
dowe samodzielne lub zintegrowane z obiektami 
produkcyjnymi, handel hurtowy, obiekty produkcyj-
ne, z przynależnym zagospodarowaniem terenu, dla 
których ustala się następujące zasady zagospoda-
rowania terenów: 

1) nakazy:  

a) zachowania istniejących i wkomponowanie 
nowoprojektowanych indywidualnych bu-
dynków w otaczającą zabudowę i zieleń,   

b) obowiązujące parametry zabudowy: 

- procent terenów zabudowanych Pz do 
60%, 

- procent terenów biologicznie czynnych Pb  
od 20%, 

- wskaźnik intensywności zabudowy, Iz  do 
1,0, 

c) dachy i forma dachów - indywidualne, do-
stosowane do charakteru miejsca,   

d) kompleksowego zagospodarowania nieru-
chomości w formie: rozwiązań terenowych, 
nawierzchni, elementów małej architektury, 
infrastruktury technicznej, zieleni towarzy-
szącej; 

2) zakazy: 

a) budowy nowych wolnostojących garaży po-
jedynczych, 
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b) lokalizacji garaży bezpośrednio w granicy li-
nii rozgraniczającej drogę publiczną; 

3) dopuszczenia:  

a) lokalizacji lokali mieszkalnych, pod warunkiem 
zagwarantowania im obsługi komunikacyjnej 
w zakresie parkingów, z zachowaniem dla 
nich wymogów ochrony § 14, a także przepi-
sów odrębnych, 

b) lokalizacji przeznaczeń UU,  

c) realizacja zieleni rekreacyjnej i towarzyszącej 
obiektom budowlanym wraz z elementami 
małej architektury. 

§ 39. Wyznacza się tereny rolne - R, z przynależ-
nym zagospodarowaniem terenu, dla których ustala 
się następujące zasady zagospodarowania terenów: 

1) nakazy: 

a) ochrony istniejącej zieleni śródpolnej,   

b) utrzymania zieleni wysokiej; 

2) zakaz lokalizacji budynków i budowli, za wyjąt-
kiem dopuszczonych; 

3) dopuszczenia: 

a) realizacji zabudowy mieszkaniowej, pod wa-
runkiem utrzymania ustaleń odnośnie podzia-
łu i parametrów jak dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej MN1, 

b) realizacji ścieżek pieszych i rowerowych,  

c) lokalizacji obiektów tymczasowych, 

d) realizacji dróg wewnętrznych. 

§ 40. Wyznacza się tereny lasów - ZL, tj. lasy 
wraz z występującymi polanami, drogami i ścieżka-
mi śródleśnymi, stałymi i sezonowymi wodami po-
wierzchniowymi, istniejące obiekty infrastruktury 
technicznej oraz tereny obsługi gospodarki leśnej,  
z przynależnym zagospodarowaniem terenu, dla 
których ustala się następujące zasady zagospoda-
rowania terenów: 

1) nakazy: 

a) ochrony lasów stanowiących naturalne 
fragmenty rodzimej przyrody, zgodnie  
z przepisami odrębnymi, 

b) nowych zalesień nieużytków oraz innych 
gruntów nadających się pod zalesienia, wy-
znaczonych lub nie wyznaczonych graficznie 
w planie, zgodnie z wymogami przepisów 
odrębnych, 

c) uzupełnienia drzewostanu poprzez urozma-
icenie szaty roślinnej i rozwój ekosystemu 
leśnego,  

d) ochrony istniejącej flory i fauny, 

e) utrzymania istniejącego systemu meliora-
cyjnego, 

f) wyznaczenia  terenów użytkowanych sezo-
nowo jako tereny sportowo - rekreacyjne; 

2) zakaz zabudowy, z wyjątkiem dopuszczonej na 
podstawie przepisów odrębnych; 

3) dopuszczenia: 

a) funkcji rekreacyjno - turystycznych, w tym 
tras turystycznych i rowerowych, ścieżek 
dydaktycznych i miejsc widokowych, 

b) przeznaczenia terenów dla obsługi produkcji 
w gospodarstwach leśnych,  

c) utrzymania istniejących lub realizacja no-
wych obiektów produkcyjnych lub mieszkal-
nych związanych bezpośrednio z gospodar-
ką  leśną, budynki do wysokości II/K, z do-
puszczeniem realizacji wewnątrz posesji ga-
rażu i obiektów gospodarczych, wraz z ziele-
nią przydomową, 

d) rozbudowy systemu melioracyjnego. 

§ 41. Wyznacza się tereny zieleni urządzonej - 
ZP, w tym: parki, skwery, zieleńce, place zabaw dla 
dzieci, zieleń przywodna, z przynależnym zagospo-
darowaniem terenu, dla których ustala się następu-
jące zasady zagospodarowania terenów: 

1) nakazy: 

a) realizacji ogólnodostępnych terenów zielo-
nych indywidualnie projektowanych, których 
rozwiązania należy dostosować do specyfiki 
miejsca oraz przeznaczenia terenów sąsied-
nich,   

b) utrzymania zieleni wysokiej ze względu na 
jej walory krajobrazowe, 

c) kompleksowego zagospodarowania w po-
staci: rozwiązań terenowych, nawierzchni, 
elementów małej architektury itp., 

d) zachowania i ochrony zieleni przywodnej  
w terenach oznaczonych symbolami 
A7/16.ZP, A7/18.ZP, A7/24.ZP, A7/26.ZP, 
A7/35.ZP, A7/5.ZP, A7/37.ZP; 

2) zakazy: 

a) lokalizacji innych niż dopuszczone funkcji 
mogących pogorszyć walory rekreacyjne te-
renu, 

b) lokalizacji budynków i budowli, za wyjątkiem 
dopuszczonych; 

3) dopuszczenia: 

a) realizacji ścieżek pieszych i rowerowych, pla-
ców zabaw, terenowych urządzeń rekreacyj-
nych i sportowych, np. korty, skate parki, 
ścieżki zdrowia, ogródki jordanowskie, a tak-
że ogrody tematyczne, 

b) lokalizacji budynków pomocniczych nie 
podpiwniczonych, o wysokości budynku do 
4m i powierzchni zabudowy do 30m², peł-
niących wyłącznie funkcje administracyjno - 
socjalne dla dopuszczonych funkcji rekre-
acyjno - sportowych,   

c) lokalizacji obiektów tymczasowych, takich 
jak: kawiarnie letnie, ekspozycje terenowe, 
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pod warunkiem wykonania projektu zago-
spodarowania terenu, w którym określone 
zostaną podstawowe parametry obiektów 
oraz wskazana lokalizacja, 

d) grodzenia terenów z jednoczesnym zagwa-
rantowaniem im ogólnodostępności, 

e) grodzenia terenu oznaczonego symbolem 
B2/4.ZP z możliwością wykorzystania jako zie-
leń przydomowa, pod warunkiem nie koli-
dowania z infrastrukturą techniczną oraz jej 
strefami ochronnymi i obsługi technicznej, 

f) realizacji dróg wewnętrznych.  

§ 42. 1. Dla przeznaczenia zamiennego - tereny  
sportowo rekreacyjne - US, takie jak otwarte tereny 
sportowe i rekreacyjne, w tym np.: boiska, korty, 
ujeżdżalnie, z przynależnym zagospodarowaniem 
terenu, ustala się następujące zasady zagospodaro-
wania terenów: 

1) nakazy: 

a) forma obiektów i budowli indywidualna, do-
stosowana do charakteru  funkcji, 

b) kompleksowe zagospodarowanie terenu  
w postaci: rozwiązań terenowych, na-
wierzchni, elementów małej architektury, 
zieleni towarzyszącej, w tym jego odgrodze-
nie od terenów przyległych; 

2) zakaz lokalizacji obiektów utrudniających reali-
zację lub pogarszających walory użytkowe 
przeznaczenia podstawowego;  

3) dopuszczenia: 

a) organizacji imprez masowych w granicach 
terenu,  

b) lokalizacji budynków - lokali usługowych, 
handlowych, administracyjnych, małej ga-
stronomii  
i budynków pomocniczych związanych z ob-
sługą terenów o łącznej powierzchni całko-
witej do 100m², wysokości budynku do 8m  
i dachach indywidualnych, 

c) w granicach konkretnego terenu łączna po-
wierzchnia całkowita budynków usługowych 
i pomocniczych nie może przekroczyć 
200,0m², 

d) lokalizacji obiektów okazjonalnych, tymcza-
sowych, nietrwale związanych z gruntem, 
towarzyszących lub związanych z funkcjami 
wypoczynku i rekreacji, przy pełnym zacho-
waniu warunków technicznych dla ich lokali-
zacji i użytkowania,    

e) realizacji ścieżek zdrowia, placów zabaw. 

§ 43. Wyznacza się tereny cmentarzy - ZC,  
z przynależnym zagospodarowaniem terenu, dla 
których ustala się następujące zasady zagospoda-
rowania terenów: 

1) nakazy: 

a) utrzymania istniejącego cmentarza w grani-

cach wyznaczonego terenu,   

b) utrzymania istniejącej i realizacja nowej zie-
leni indywidualnie projektowanej, w szcze-
gólności  zieleni wysokiej, 

c) kompleksowego zagospodarowania w po-
staci: rozwiązań terenowych, nawierzchni, 
elementów małej architektury,  zieleni towa-
rzyszącej itp., 

d) trwałego ogrodzenia nieruchomości,  

e) realizacji infrastruktury technicznej parko-
wej, lampy parkowe; 

2) zakazy: 

a) lokalizacji budynków i budowli, za wyjątkiem 
dopuszczonych, 

b) budynków i budowli związanych z funkcjami 
kremacji; 

3) dopuszczenie nowej zabudowy o przeznacze-
niach towarzyszących ZC, np.: kaplice, admini-
stracja cmentarza, sanitariaty, pomieszczenia 
gospodarcze, do dwóch kondygnacji, z dopusz-
czeniem indywidualnych form dachów, lokal-
nych dominant i powierzchni zabudowy do  
200m2. 

§ 44. Wyznacza się tereny wód powierzchnio-
wych - WS, w tym wody otwarte tj.: strumienie, po-
toki, rowy, zbiorniki retencyjne, wyznaczane w gra-
nicach użytku lub zgodnie z przebiegiem w terenie,  
z przynależnym zagospodarowaniem terenu, dla 
których ustala się następujące zasady zagospoda-
rowania terenów: 

1) nakazy: 

a) ochrona co najmniej w granicy własności te-
renów wód otwartych płynących i stojących 
oraz terenów  przyległych niezależnie od 
form własności, zgodnie z przepisami od-
rębnymi, 

b) zachowanie i utrzymanie flory i fauny o cha-
rakterze siedlisk naturalnych i pół natural-
nych; 

2) zakazy: 

a) budowy obiektów i budowli, z wyjątkiem 
budowli związanych z utrzymaniem i obsłu-
gą zbiornika retencyjnego oraz mostów  
i kładek, 

b) odprowadzania wód deszczowych bez 
wstępnego podczyszczania; 

3) dopuszczenie regulacji cieków wodnych w spo-
sób nie powodujący utraty ich naturalnego cha-
rakteru. 

§ 45. Wyznacza się tereny zbiorników retencyj-
nych i odprowadzania wód deszczowych do gruntu  
- WR, w tym: rowy, zbiorniki retencyjne, obszary 
odprowadzania wód deszczowych do gruntu, wy-
znaczane w granicach użytku lub zgodnie z przebie-
giem w terenie, z przynależnym zagospodarowa-
niem terenu, dla których ustala się następujące za-
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sady zagospodarowania terenów: 

1) nakazy: 

a) ochrona i utrzymanie co najmniej w granicy 
własności terenów, zgodnie z przepisami 
odrębnymi, 

b) zachowanie i utrzymanie flory i fauny o cha-
rakterze siedlisk naturalnych i pół natural-
nych;  

2) zakaz budowy obiektów i budowli, z wyjątkiem 
budowli i urządzeń związanych z utrzymaniem  
i obsługą zbiornika retencyjnego. 

§ 46. Wyznacza się tereny infrastruktury tech-
nicznej wodociągów i kanalizacji - TIW, to jest obiek-
ty  
i budowle takie jak: ujęcia i zbiorniki, przepompow-
nie, budynki i budowle wodociągów, z przynależ-
nym zagospodarowaniem terenu, dla których ustala 
się następujące zasady zagospodarowania terenów: 

1) nakazy: 

a) obowiązują indywidualne parametry zabu-
dowy i zagospodarowania terenu, 

b) zagwarantowania dostępu - dojazdu dla ob-
sługi technicznej terenu i zagospodarowa-
nia, 

c) odgrodzenia od terenów sąsiednich; 

2) dopuszczenia: 

a) realizacji powierzchni jezdnych i pieszych, 

b) realizacji infrastruktury technicznej, wraz  
z zagwarantowaną do niej dostępnością, 
związaną z obsługą terenu. 

§ 47. Wyznacza się tereny infrastruktury tele-
technicznej - TIT, to jest obiekty i budowle, takie jak: 
stacje telefonii komórkowej, maszty telefonii komór-
kowej, z przynależnym zagospodarowaniem terenu, 
dla których ustala się następujące zasady zagospo-
darowania terenów: 

1) nakazy: 

a) obowiązują indywidualne parametry zabu-
dowy i zagospodarowania terenu, 

b) zagwarantowania dostępu - dojazdu dla ob-
sługi technicznej terenu i zagospodarowa-
nia, 

c) odgrodzenia terenów od terenów sąsied-
nich; 

2) dopuszczenie realizacji powierzchni jezdnych  
i pieszych. 

Rozdział 7 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mów komunikacji 

§ 48. Dla wszystkich terenów dróg publicznych 
KD, niezależnie od klasy technicznej, obowiązują 
ogólne ustalenia: 

1) nakaz działań zmierzających do jednorodnego 
zagospodarowania w granicach linii rozgrani-

czających podstawowego i uzupełniającego 
układu drogowego, obowiązujący wszystkich 
inwestorów;  

2) zakaz nowej zabudowy wewnątrz linii rozgrani-
czających drogi, z wyłączeniem obiektów bu-
dowlanych dopuszczonych na mocy przepisów 
odrębnych, w tym wiat i zadaszeń lokalizowa-
nych w miejscach przystanków komunikacji 
zbiorowej; 

3) dopuszczenia: 

a) uzupełniające przeznaczenia lub sposoby 
zagospodarowania: zieleń towarzysząca bu-
dowlom, w tym zieleń izolacyjna, elementy 
uzbrojenia i wyposażenia technicznego tere-
nu, 

b) w granicach obszaru przestrzeni publicznych 
lokalizacja elementów małej architektury, 
innych niż reklamy i elementy informacji wi-
zualnej, 

c) realizacji dróg wewnętrznych na zasadach 
zawartych w § 53. 

§ 49. Wyznacza się tereny dróg układu podsta-
wowego, do których należą ulice, lub ich fragmenty: 
1.KDZ - droga powiatowa (ul. Poznańska), 9.KDZ - 
fragment pasa drogowego drogi wojewódzkiej  
Nr 281 (ul. Batorego), dla których obowiązują nastę-
pujące ustalenia szczegółowe: 

1) przeznaczenie podstawowe: KDZ - droga zbior-
cza; 

2) przeznaczenia dopuszczone: 

a) ścieżki piesze i rowerowe, 

b) zieleń w tym izolacyjna, 

c) uzbrojenie techniczne - zgodnie z przepisami 
odrębnymi;  

3) ustalenia: 

a) dla drogi zbiorczej 1.KDZ szerokość drogi  
w liniach rozgraniczających min. 20m,  

b) obowiązek realizacji w granicach linii roz-
graniczających urządzeń i budowli zabezpie-
czających przyległe tereny przed hałasem 
komunikacyjnym, w tym ekranów akustycz-
nych i pasów zieleni ochronnej pełniącej 
jednocześnie funkcje krajobrazowe,  

c) dopuszczenie pozanormatywnych odległości 
pomiędzy projektowanymi skrzyżowaniami 
w trybie przepisów odrębnych. 

§ 50. 1. Wyznacza się w granicach poszczegól-
nych jednostek przestrzennych tereny dróg układu 
uzupełniającego, do których należą ulice, lub ich 
fragmenty: 

1) tereny drogowe położone w granicach jednost-
ki przestrzennej A: 4.KDL, 5.KDL, 6.KDL, 7.KDL, 
8.KDL, 3.KDD; 

2) tereny drogowe położone w granicach jednost-
ki przestrzennej B: 2.KDD. 
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2. Dla wszystkich terenów dróg wymienionych  
w ust.1 obowiązują następujące ustalenia  szczegó-
łowe: 

1) przeznaczenia podstawowe: 

a) KDL - ulica lokalna, 

b) KDD - ulica dojazdowa; 

2) przeznaczenia dopuszczone: 

a) ścieżki piesze i rowerowe, 

b) zieleń w tym izolacyjna, 

c) uzbrojenie techniczne - zgodnie z przepisami 
odrębnymi; 

3) ustalenia: 

a) szerokości drogi w liniach rozgraniczających  
dla projektowanych i istniejących dróg lo-
kalnych min. 12m i min. 10m dla dróg do-
jazdowych, z zachowaniem przepisów od-
rębnych, 

b) dopuszcza się w trybie przepisów odrębnych 
utrzymanie lokalnych przewężeń pomiędzy 
liniami rozgraniczającymi tereny drogowe, 

c) dopuszcza się wprowadzenie indywidual-
nych rozwiązań zieleni wysokiej. 

§ 51. Wyznacza się w granicach poszczególnych 
jednostek urbanistycznych, tereny dróg układu  ob-
sługowego, do których należą ulice lub ich fragmen-
ty, przedstawione graficznie na rysunku planu i wy-
szczególnione w § od 17 do 31, w poszczególnych 
tabelach w kolumnie 2, dla których obowiązują na-
stępujące ustalenia: 

1) przeznaczenie podstawowe: KDD - ulica dojaz-
dowa; 

2) przeznaczenia dopuszczone: 

a) przestrzenie publiczne w tym: ścieżki piesze  
i rowerowe, 

b) zieleń w tym izolacyjna, 

c) uzbrojenie techniczne - zgodnie z przepisami 
odrębnymi; 

3) ustalenia: 

a) dla dróg dojazdowych układu obsługowego 
wyznacza się graficznie szerokości drogi  
w liniach rozgraniczających 10m, z zacho-
waniem przepisów odrębnych, 

b) dopuszcza się w trybie przepisów odrębnych 
utrzymanie lokalnych przewężeń pomiędzy 
liniami rozgraniczającymi tereny drogowe, 

c) wprowadza się indywidualne rozwiązania 
zieleni wysokiej. 

§ 52. Wyznacza się w granicach poszczególnych 
jednostek urbanistycznych tereny dróg publicznych 
pieszych - KDX, wraz z zagospodarowaniem i budow-
lami im przynależnymi, dla których obowiązują na-
stępujące ustalenia:  

1) teren o dominacji ruchu pieszego, w tym: pla-

ce, ścieżki piesze, ścieżki rowerowe; 

2) integracja zagospodarowania z istniejącymi  
i planowanymi odcinkami układu drogowego 
oraz przyległymi terenami; 

3) integracja zagospodarowania z terenami przy-
ległymi, szczególnie gdy pełnią one funkcje 
usługowe; 

4) stosowanie indywidualnych rozwiązań w zakre-
sie: nawierzchni, obiektów małej architektury, 
lokalnych zadaszeń lub przykryć, zieleni urzą-
dzonej, oświetlenia; 

5) zakaz zabudowy niezwiązanej z infrastrukturą 
drogową i techniczną. 

§ 53. Wyznacza się w granicach poszczególnych 
jednostek urbanistycznych tereny dróg wewnętrz-
nych - KDW, do których należą drogi wewnętrzne,  
w tym zagospodarowanie i budowle im przynależne, 
wyznaczane lub nie wyznaczane graficznie na ry-
sunku planu, dla których obowiązują następujące 
ustalenia:  

1) szerokości linii rozgraniczających ustalane in-
dywidualnie, w miarę możliwości odpowiada-
jące drogom publicznym dojazdowym; 

2) dopuszczenie w terenach zabudowanych tycze-
nia nowych dróg w dostosowaniu do istnieją-
cych podziałów własnościowych i stanu zago-
spodarowania; 

3) zakaz zabudowy niezwiązanej z infrastrukturą 
drogową i techniczną. 

Rozdział 8 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mów infrastruktury technicznej i gospodarowania  

odpadami 

§ 54. 1. Określa się zasady obsługi w zakresie in-
frastruktury technicznej tj.: sieci, obiektów technolo-
gicznych i inżynierskich oraz urządzeń i instalacji, 
dla których nie wyznaczono samodzielnych terenów  
w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 10 wymienionych  
w § 4 ust. 2, a które położone są w granicach innych 
wyodrębnionych w planie terenów o różnym prze-
znaczeniu, w tym w terenach drogowych, zgodnie  
z ustaleniami ust. 2 - 12. 

2. Dla wszystkich rodzajów infrastruktury tech-
nicznej obowiązują następujące ustalenia ogólne: 

1) dopuszcza się utrzymanie istniejących i realiza-
cję nowych elementów infrastruktury technicz-
nej w granicach linii rozgraniczających drogi; 

2) dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach 
ich utrzymanie i realizację poza ww. liniami pod 
warunkiem, iż planowane przebiegi - trasy lub 
lokalizacje, nie kolidują w granicach tych tere-
nów z pozostałymi ustaleniami planu; 

3) przebiegi sieci, lokalizacja nowych budowli in-
żynierskich itp. inwestycji, które nie posiadają 
swojego jednoznacznego graficznego oznacze-
nia w rysunku planu, a określone są lub wyni-
kają z tekstu uchwały, są zgodne z planem  
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i mogą być realizowane na bieżąco zgodnie  
z potrzebami wnioskodawców oraz możliwo-
ściami poszczególnych dysponentów i użytkow-
ników uzbrojenia, przy zachowaniu pozostałych 
ustaleń planu; 

4) wszelkie istniejące przebiegi tras sieci mają 
charakter orientacyjny i odnoszą się wyłącznie 
do podstawowych systemów zasilania i obsłu-
gi; 

5) wydzielanie niezależnych nieruchomości dla 
inwestycji liniowych lub obiektów technolo-
gicznych możliwe jest niezależnie od ustaleń 
szczegółowych dla poszczególnych terenów, 
jeśli tego wymagają aktualnie obowiązujące 
przepisy odrębne i nie naruszone są pozostałe 
ustalenia planu; 

6) w przypadkach planowania jakichkolwiek prac 
związanych z remontem, przebudową lub bu-
dową nowych elementów infrastruktury tech-
nicznej należy zachować strefy ochronne od po-
zostałych elementów uzbrojenia, budynków, 
budowli i zagospodarowania, zgodnie z przepi-
sami odrębnymi;  

7) przebudowy i modernizacje systemów infra-
struktury technicznej należy realizować wy-
przedzająco lub równolegle z zagospodarowa-
niem obszaru przestrzeni publicznej, lub za-
gwarantować jej pełne odtworzenie; 

8) dla istniejących sieci, dla których w planie wy-
znaczono graficznie zasięgi stref ochronnych  
i stref obsługi technicznej, w których obowiązu-
je ograniczenie prawa swobodnego dyspono-
wania terenem w zakresie wynikającym z prze-
pisów odrębnych, w przypadku potwierdzenia 
przez dysponentów i użytkowników sieci o zła-
godzeniu ograniczeń - zmniejszeniu zasięgu 
strefy, dopuszcza się zagospodarowanie pozy-
skanych terenów zgodnie z ich przeznaczeniem 
w planie, zachowując tym samym zgodność 
planowanego przedsięwzięcia z planem. 

3. Dla wszystkich terenów - działek, ustala się,  
w zależności od potrzeb wyposażenie w sieci:  

1) TIw - wodociągową;  

2) TIe - elektroenergetyczną;  

3) TIk - kanalizację sanitarną i deszczową;   

4) TIc - ciepłowniczą;  

5) TIg - gazową; 

6) TIt - teletechniczną; 

7) TIi - inne nie wymienione z nazwy 

wraz ze związanymi z nimi urządzeniami wynikają-
cymi z przepisów odrębnych.  

4. W zależności od specyfiki funkcji poszczegól-
nych terenów - działek, realizację w ich granicach 
przeznaczeń ustalonych planem uzależnia się od 
możliwości: 

1) zapewnienia dla nich dostawy wody zgodnie  
z ustaleniami ust. 6 i energii elektrycznej, zgod-

nie z ustaleniami ust. 7; 

2) rozwiązania dla nich problemów gospodarki 
ściekowej, zgodnie z ustaleniami ust. 8; 

3) rozwiązania dla nich problemów w zakresie do-
stawy energii cieplnej, zgodnie z ustaleniami 
ust. 9. 

5. Dla poszczególnych terenów - działek, realiza-
cja w ich granicach przeznaczeń ustalonych planem 
winna stymulować rozwój:  

1) sieci teletechnicznych, zgodnie z ustaleniami 
ust. 11; 

2) sieci innych nie wymienionych, zgodnie z usta-
leniami ust. 12. 

6. W zakresie sieci wodociągowej TIw ustala się 
zasady modernizacji, rozbudowy i budowy: 

1) rozbudowę systemu wodociągów z zagwaran-
towaniem w pierwszym rzędzie docelowego za-
potrzebowania na wodę dla celów bytowo - 
komunalnych; 

2) dopuszczenia użytkowania studni - lokalnie,  
w odległości większej niż 500m od granic terenu 
cmentarza ZC, pod warunkiem zbadania przy-
datności ujęć dla celów technologicznych, 
p.poż.; 

3) zapewnienia zaopatrzenia w wodę do celów 
przeciwpożarowych, zewnętrznego gaszenia 
pożarów, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

7. W zakresie sieci elektroenergetycznej TIe usta-
la się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy: 

1) realizacja linii kablowych, z jednoczesnym do-
puszczeniem utrzymania i rozbudowy napo-
wietrznych oraz ziemnych linii elektroenerge-
tycznych; 

2) lokalizacja nowych stacji transformatorowych 
na działkach wydzielonych, będących we wła-
daniu dostawcy energii, w terenach zielonych, 
bądź w granicach terenów o pozostałych prze-
znaczeniach; 

3) dopuszczenie budowy oraz rozbudowy i mo-
dernizacji sieci rozdzielczej średniego i niskiego 
napięcia. 

8. W zakresie sieci kanalizacyjnej TIk ustala się 
zasady modernizacji, rozbudowy i budowy: 

1) zakaz odprowadzania i gromadzenia ścieków  
w zbiornikach bezodpływowych, w zasięgu zre-
alizowanego systemu sieci kanalizacyjnej; 

2) dla przeznaczeń UP zakaz realizacji nowych 
obiektów lub przebudowa istniejących bez 
uprzedniego uzbrojenia terenu w zakresie go-
spodarki wodno - ściekowej, gwarantującego 
ochronę wód podziemnych; 

3) odprowadzania ścieków opadowych i roztopo-
wych z ulic publicznych do kanalizacji deszczo-
wej, z dopuszczeniem rozwiązań tymczasowych 
w formie odprowadzenia wód deszczowych do 
rowów, pod warunkiem spełnienia wymogów 
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przepisów odrębnych; 

4) odprowadzania ścieków opadowych i roztopo-
wych z parkingów wydzielonych, placów ma-
newrowych, postojowych i magazynowo skła-
dowych do kanalizacji deszczowej, po spełnie-
niu wymogów przepisów odrębnych. 

9. W zakresie dostaw ciepła TIc ustala się zasady 
modernizacji, rozbudowy i budowy: 

1) wskazana budowa sieci ciepłowniczej; 

2) dopuszcza się indywidualne ekologiczne syste-
my grzewcze wykorzystujące m. in. energię elek-
tryczną, olej, gaz; 

3) zakaz stosowania lokalnych systemów ogrze-
wania o sprawności energetycznej poniżej 80%. 

10. W zakresie sieci gazowej TIg ustala się zasa-
dy modernizacji, rozbudowy i budowy: 

1) utrzymanie i rozbudowa rozdzielczej sieci ga-
zowej średniego i niskiego ciśnienia; 

2) zaopatrzenie w gaz z dystrybucyjnej sieci ga-
zowej na warunkach wydanych przez operatora 
sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

3) strefy ochronne dla urządzeń gazowniczych, uza-
leżnione od roku ich budowy oraz przepisów,  
w trybie których urządzenia zostały wykonane, 
zgodnie z przepisami odrębnymi. 

11. W zakresie sieci telekomunikacyjnej TIt usta-
la się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy: 

1) możliwość lokalizacji nowych stacji i urządzeń 
nadawczych, stacji bazowych telefonii komór-
kowej, w tym stacji radiowych i centrali tele-
komunikacyjnych, z wyłączeniem terenów prze-
znaczonych dla zabudowy typu MN1, MN2, 
MN3, UU, UP oraz w bezpośrednim ich sąsiedz-
twie, to jest w odległości mniejszej niż 30m li-
czonej w poziomie od granicy działki oraz na 
działkach lub na obiektach, które podlegają 
ochronie ze względów konserwatorskich, kra-
jobrazowych i przyrodniczych, przy zachowaniu 
wszystkich wymogów lokalizacyjnych i formal-
no prawnych związanych z ich realizacją; 

2) dopuszczenie lokalizacji nowych stacji bazo-
wych telefonii komórkowych na działkach  
i obiektach, na których w dniu wejścia w życie 
planu urządzenia takie się już znajdowały. 

12. Ustalenia planu dopuszczają możliwość re-
alizacji sieci innych TIi, takich jak: telewizja kablowa, 
alarmowa, internetowa.  

§ 55. W zakresie gospodarowania odpadami 
ustala się: 

1) dla całego obszaru objętego planem obowiązu-
je zakaz składowania i utylizacji odpadów;  

2) dopuszczenie krótkoterminowego gromadzenia 
odpadów komunalnych w granicach działek, na 
których są wytwarzane; 

3) dla prowadzenia prawidłowej gospodarki odpa-
dami wprowadza się wymóg dla planowanych, 

w tym terenie nowych funkcji: minimalizacji 
ilości wytwarzania odpadów, segregacji ze 
szczególnym uwzględnieniem odpadów nie-
bezpiecznych, zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami odrębnymi; 

4) nakaz wyposażenia dróg oraz terenów pieszych 
w urządzenia do gromadzenia odpadów, do-
stosowane do technologii ich wywozu i utyliza-
cji; 

5) zakaz prowadzenia gospodarki odpadami mo-
gącej mieć negatywny wpływ na wody po-
wierzchniowe. 

Rozdział 9 

Szczegółowe zasady ochrony środowiska przyrod-
niczego i krajobrazu kulturowego 

§ 56. W granicach obszaru objętego planem,  
z uwagi na wymogi ochrony środowiska przyrodni-
czego i krajobrazu kulturowego wyznacza się:  

1) strefę OP1 - strefa Głównego Zbiornika Wód 
Podziemnych GZWP 150, obejmująca teren  
w granicach opracowania, nie wyznaczana gra-
ficznie na rysunku planu, w zasięgu której 
obowiązują nakazy, zakazy, dopuszczenia  
i ograniczenia wynikające z przepisów odręb-
nych; 

2) pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej wy-
znaczone graficznie na rysunku planu, dla któ-
rych obowiązują:  

a) nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia 
wynikające z przepisów odrębnych,  

b) wyznaczenie i ogrodzenie pomników  przy-
rody w terenie,  

c) zakaz jakiejkolwiek ingerencji człowieka in-
nej niż gwarantującej zachowanie pomnika. 

Rozdział 10 

Szczegółowe zasady ochrony dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

§ 57. 1. W planie, z uwagi na wymogi ochrony 
dziedzictwa kulturowego i zabytków wyznacza się 
obiekty wpisane do ewidencji zabytków OE, ozna-
czone graficznie na rysunku:  

1) OE1 - Budynek gospodarczy, ul. Błotna 1, mur., 
pocz. XX w.; 

2) OE2 - Budynek gospodarczy, ul. Błotna 1, mur., 
XIX/XX w.; 

3) OE3 - Szkoła, ul. Bukowa 1, mur., pocz. XX w.; 

4) OE4 - Dom z budynkiem gospodarczym, ul. Bu-
kowa 5, ceg., 2 poł. XIX w.; 

5) OE5 - Dom z budynkiem gospodarczym, ul. Bu-
kowa 11, mur., poł. XIX w.; 

6) OE6 - Stodoła, ul. Chłodna 3, szach./glin.,  
k. XIX w. ; 

7) OE7 - Dom, ul. Chłodna 3, mur., poł. XIX w. ; 

8) OE8 - Dom, ul. Chłodna 5, mur./ceg.,  
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poł. XIX w.; 

9) OE9 - Dom, ul. Dębowa 1, mur., k. XIX w.; 

10) OE10 - Stodoła, ul. Dębowa 1, szach./glin./mur., 
poł. XIX w.; 

11) OE11 - Chlewik, ul. Dębowa 13, ceg., k. XIX w.; 

12) OE12 - Dom, ul. Dębowa 13, mur., poł. XIX w.; 

13) OE13 - Dom, ul. Dębowa 14, lata 30 - te XX w.; 

14) OE14 - Dom z budynkiem gospodarczym,  
ul. Grzybowa 15, ceg./kam., pocz. XIX w.; 

15) OE15 - Dom, ul. Grzybowa 90, mur., poł. XIX 
w.; 

16) OE16 - Dom, ul. Łężycka 1, mur., pocz. XX w.; 

17) OE17 - Szopa, ul. Łężycka 1 szach, k. XIX w.; 

18) OE18 - Chlewik, ul. Łężycka 1, szach./glin., k. 
XIX w.; 

19) OE19 - Budynek gospodarczy, ul. Łężycka 1, 
mur., pocz. XX w.; 

20) OE20 - Dom, ul. Łężycka 10, mur., I poł. XIX w.; 

21) OE21 - Dom, ul. Łężycka 4,  mur., I poł. XIX w.; 

22) OE22 - Chlewik, ul. Łężycka 5, ceg., poł. XIX w.; 

23) OE23 - Budynek gospodarczy, ul. Łężycka 7, 
ceg.,  poł. XIX w.; 

24) OE24 - Dom z budynkiem gospodarczym,  
ul. Malinowa 13, ceg., poł. XIX w.;  

25) OE25 - Stodoła, ul. Malinowa 3, ceg., 2  
poł. XIX w.; 

26) OE26 - Dom, ul. Malinowa 3, ceg, poł. XIX w.; 

27) OE27 - Dom, ul. Malinowa 4, mur, 2 poł. XIX w.; 

28) OE28 - Dom z budynkiem gospodarczym,  
ul. Malinowa 5, ceg.,  poł. XIX w.; 

29) OE29 - Dom, ul. Malinowa 6, mur., 2 poł. XIX 
w.; 

30) OE30 - Dom, ul. Malinowa 8, mur., poł. XIX w.; 

31) OE31 - Dom, ul. Poznańska 1, mur., poł. XIX w.; 

32) OE32 - Dom, ul. Poznańska 10,  mur.,  
poł. XIX w.; 

33) OE33 - Dom, ul. Poznańska 4, mur., 2 poł. XIX 
w.; 

34) OE34 - Dom, ul. Poznańska 8, mur., poł. XIX w.; 

35) OE35 - Dzwonnica, ul. Truskawkowa, ceg.,  
2 poł. XIX w.; 

36) OE36 - Dom, ul. Truskawkowa 1, mur., poł. XIX 
w.; 

37) OE37 - Stodoła, ul. Truskawkowa 3, szach./glin., 
2 poł. XIX.; 

38) OE38 - Dom, ul. Truskawkowa 7 mur, XIX/ 
XX w.; 

39) OE39 - Dom, ul. Truskawkowa 8, mur., 4 ćw. 
XIX w.; 

40) OE40 - Dom, ul. Truskawkowa 10, mur., XIX/ 
XX w.; 

41) OE41 - Dom, ul. Truskawkowa 16, mur., pocz. 
XX w.; 

42) OE42 - Stodoła, ul. Truskawkowa 17, szach./ 
glin., k. XIX w.; 

43) OE43 - Dom, ul. Truskawkowa 20, mur., pocz. 
XX w.; 

44) OE44 - Dom, ul. Truskawkowa 22, mur.,  
k. XIX w.; 

45) OE45 - Dom, ul. Truskawkowa 23, mur., 2 poł. 
XIX w.; 

46) OE46 - Dom, ul. Truskawkowa 24, mur., XIX/XX 
w.; 

47) OE47 - Dom, ul. Truskawkowa 26, mur., pocz. 
XIX w.; 

48) OE48 - Dom, ul. Truskawkowa 28, mur., pocz. 
XIX w.; 

49) OE49 - Dom, ul. Truskawkowa 29, szach./glin.,  
2 poł. XIX w.; 

50) OE50 - Dom wraz z budynkiem gospodarczym, 
ul. Truskawkowa 34, ceg., 2 poł. XIX w.; 

51) OE51 - Dom, ul. Truskawkowa 38, mur.,  
k. XIX w.; 

52) OE52 - Dom, ul. Truskawkowa 41, mur., poł. 
XIX w.; 

53) OE53 - Dom, ul. Truskawkowa 42, mur., poł. 
XIX w. 

2. Dla obiektów chronionych na mocy planu, 
wpisanych do ewidencji zabytków obowiązują: 

1) nakazy: 

a) zachowania, ochrony i konserwacji obiek-
tów, 

b) zachowania obiektów w dobrym stanie 
technicznym i estetycznym, 

c) utrzymania lub przywrócenie w miarę możli-
wości historycznej kompozycji elewacji, skali 
otworów okiennych i drzwiowych oraz ich 
rozmieszczenia, 

d) utrzymania kolorystyki i detalu elewacji 
zgodnych z charakterem poszczególnych 
obiektów,  

e) w przypadku remontu dachu stosowania 
pokryć dachowych historycznie występują-
cych w terenie - dachówki ceramicznej; 

2) zakazy: 

a) stosowania okładzin z sidingu,  

b) lokalizowania elementów dekomponujących 
elewacje, zwłaszcza od strony ulicy, to jest 
dużych tablic reklamowych,  instalacji, rur 
gazowych, urządzeń klimatyzacyjnych, anten 
odbiorczych, 

c) umieszczania na elewacjach reklam wielko-
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gabarytowych, 

d) lokalizowania nowych obiektów, w szczegól-
ności garaży i budynków gospodarczych, od 
frontowej strony posesji; 

3) dopuszczenia: 

a) prac konserwatorskich i robót budowlanych 
zmieniających wygląd i rozplanowanie ele-
wacji,  

b) stosowania reklam na elewacjach pod wa-
runkiem dostosowania ich formy do kompo-
zycji elewacji,  

c) lokalizowania szafek gazowych i elektrycz-
nych na elewacjach frontowych, pod warun-
kiem ich scalenia kolorystycznego z fasadą, 
w miejscach, w których nie naruszają one 
układu kompozycyjnego i detalu architekto-
nicznego; 

4) wszystkie prace konserwatorskie i roboty bu-
dowlane w zakresie budowy, przebudowy, re-
moncie lub rozbiórce, dotyczące obiektów wpi-
sanych do ewidencji zabytków nieruchomych, 
winny uzyskać uzgodnienie właściwego kon-
serwatora zabytków. 

3. W obszarze oznaczonym graficznie na rysunku 
planu wyznacza się strefę M - historycznych założeń 
zabudowy mieszkaniowej, w której obowiązują:  

1) zachowanie układu oraz kształtu ulic;  

2) dostosowanie się nową zabudową do wielko-
ści, charakteru i przeznaczenia zabudowy są-
siedniej; 

3) nakaz utrzymania kolorystyki i detalu elewacji 
zgodnych z charakterem sąsiadujących obiek-
tów wpisanych do ewidencji zabytków; 

4) zakaz stosowania okładzin z sidingu; 

5) zakaz umieszczania na elewacjach reklam wiel-
kogabarytowych; 

6) nakaz utrzymania starodrzewu. 

4. W obszarze oznaczonym graficznie na rysunku 
planu wyznacza się strefę Z - historycznych założeń 
zielonych, w której obowiązują:  

1) nakaz zachowania historycznej kompozycji zie-
leni; 

2) nakaz zachowania i odtworzenia historycznego 
układu alei i ścieżek; 

3) utrzymanie i ochrona starodrzewu;  

4) zakaz przekształcania założenia w sposób zacie-
rający walory kulturowe, historyczne i krajobra-
zowe. 

5. W obszarze całego obszaru planu ustala się,  
w przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robót 
budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do któ-
rego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, 
obowiązek: 

1) wstrzymania wszelkich robót mogących uszko-
dzić lub zniszczyć odkryty przedmiot; 

2) zabezpieczenia, przy użyciu niezbędnych środ-
ków, tego przedmiotu i miejsca jego odkrycia; 

3) niezwłocznego zawiadomienia wojewódzkiego 
konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to moż-
liwe prezydenta miasta; 

4) postępowania zgodnie z przepisami odrębny-
mi. 

Rozdział 11 

Zasady zagospodarowania i zabudowy w granicach 
obszarów, ustalonych na podstawie przepisów od-

rębnych 

§ 58. 1. Wyznacza się strefę SOC - z uwagi na 
spełnienie warunku podłączenia wszystkich budyn-
ków mieszkalnych do istniejącej sieci wodociągowej 
w promieniu 150m od granic terenu cmentarza  stre-
fę pięćdziesięciometrowej ochrony sanitarnej cmen-
tarza odnoszącą się do gruntów położonych w odle-
głości do 50m od granic terenu cmentarza oznaczo-
nego symbolem ZC, w zasięgu której obowiązują:  

1) całkowity zakaz lokalizowania nowych obiektów 
mieszkalnych, zakładów produkujących artyku-
ły żywnościowe, zakładów żywienia zbiorowe-
go bądź zakładów przechowujących artykuły 
żywnościowe oraz studni, źródeł i strumieni 
służących do czerpania wody pitnej i potrzeb 
gospodarczych; 

2) dopuszcza się utrzymanie istniejących budyn-
ków - z ich przeznaczeniem, z możliwością 
utrzymania ich we właściwym stanie technicz-
nym, bez prawa przebudowy i odbudowy, 
zmiany przeznaczenia budynku lub poszczegól-
nych lokali na funkcje wymienione w pkt 1;  

3) dopuszcza się przeznaczenie gruntów położo-
nych w tej strefie pod zieleń izolacyjną, infra-
strukturę techniczną i komunikacyjną. 

2. W celu zapewnienia właściwych warunków 
sanitarnych w odległości nie mniejszej niż 500m od 
granic terenu cmentarza oznaczonego symbolem 
ZC, obowiązują:  

1) zakaz korzystania z ujęć wody o charakterze 
zbiorników wodnych, służących jako źródło za-
potrzebowania sieci wodociągowej w wodę do 
picia i potrzeb gospodarczych; 

2) zakaz budowy i użytkowania indywidualnych 
ujęć wody; 

3) nakaz podłączenia do sieci wodociągowej. 

Rozdział 12 

Zasady realizacji celów publicznych 

§ 59. 1. W obszarach przestrzeni publicznych re-
alizowane są cele publiczne, związane z:  

1) istniejącym i projektowanym układem dróg 
publicznych o symbolach KDZ, KDL, KDD, do-
stosowanym do docelowego zagospodarowa-
nia oraz rzeczywistych związków i relacji wy-
stępujących pomiędzy terenami o różnych 
przeznaczeniach; 
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2) układem pieszych dróg o symbolu KDX, takich 
jak: place, skwery, ścieżki. 

2. W obszarach przestrzeni publicznych, tere-
nach usług publicznych UP i zieleni urządzonej ZP 
oraz w obiektach i urządzeniach związanych z ob-
sługą ludności nakazuje się zapewnienie dostępno-
ści osobom niepełnosprawnym. 

3. Dla realizacji uzbrojenia i wyposażenia tech-
nicznego obszaru objętego planem, plan rezerwuje 
tereny położone wewnątrz linii rozgraniczających 
tereny dróg, w tym dróg pieszych, a także wskazuje 
inne obszary objęte zasięgami stref obsługi tech-
nicznej istniejących lub planowanych sieci, obiektów 
i urządzeń infrastruktury technicznej.   

Rozdział 13 

Zasady scalania i podziału nieruchomości 

§ 60. 1. W granicach całego obszaru objętego 
planem podziały i scalenia geodezyjne należy reali-
zować w dostosowaniu do potrzeb zainteresowa-
nych stron, zgodnie z:  

1) przepisami odrębnymi; 

2) zasadami i ustaleniami zdefiniowanymi dla po-
szczególnych przeznaczeń, w tym szerokościami 
działek i ich powierzchniami;  

3) uwzględnieniem dopuszczonych w planie od-
stępstw od ww. parametrów; 

4) pozostałymi ustaleniami tekstowymi uchwały. 

2. Szczegółowe zasady i warunki łączenia i po-
działu nieruchomości w granicach wszystkich tere-
nów należących do dróg publicznych zostały w pla-
nie określone graficznie i tekstowo, przy czym wy-
dzielenia części działek przejmowanych pod drogi 
publiczne winny następować zgodnie z projektem 
planowanej nowej lub przebudowywanej drogi pu-
blicznej, z uwzględnieniem jej istniejących i plano-
wanych elementów technicznego uzbrojenia terenu, 
z zastrzeżeniem przepisów odrębnych. 

3. Wydzielanie terenów dróg należy realizować 
zgodnie z ustaleniami rysunku planu oraz odpo-
wiednimi ustaleniami tekstowymi uchwały.  

4. Ustala się następujące zasady wydzielania 
nowych działek budowlanych:  

1) dla terenów o przeznaczeniach MN1 i MN2 
działka winna spełniać wymogi minimalnych 
szerokości i powierzchni:  

a) dla zabudowy wolnostojącej: min 18m i min 
600m2 , 

b) dla zabudowy bliźniaczej: min 12m i min 
450m2,  

c) dla zabudowy szeregowej i atrialnej: min 7m 
i min 300m2; 

2) dla terenów o przeznaczeniu MN3 przyjmuje się 
minimalne szerokości i powierzchnie, odpo-
wiednio: 18m i 1000m²; 

3) dla terenów o przeznaczeniach UU, UP działka 
winna spełniać wymogi minimalnych szeroko-
ści  
i powierzchni odpowiednio: 15m i 500m², z wy-
jątkiem samodzielnych działek położonych bez-
pośrednio przy liniach rozgraniczających drogi 
publiczne; 

4) dla terenów o przeznaczeniu PU przyjmuje się 
minimalne szerokości i powierzchnie, odpo-
wiednio: 15m i 1000m². 

3. W przypadku tyczenia w terenie wyznaczo-
nych w planie linii rozgraniczających, dla terenów  
i terenów dróg, z uwagi na grafikę i przyjętą w ry-
sunku planu odpowiednią grubość linii, za punkt 
odniesienia tyczenia przyjmuje się środek osi danej 
linii rozgraniczającej. 

Rozdział 14 

Stawki procentowe, na podstawie których ustala 
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

§ 61. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się 
stawkę opłat od wzrostu wartości nieruchomości  
z tytułu uchwalenia planu w wysokości 5%. 

Rozdział 15 

Ustalenia końcowe 

§ 62. Tracą moc ustalenia uchwały  
Nr XLVI/425/05 Rady Miasta w Zielonej Górze z dnia 
28 czerwca 2005r. w sprawie uchwalenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 
osiedla Chynów, Osiedla Kolorowego oraz polany 
położonej w obrębie ewidencyjnym Nr 9 w Zielonej 
Górze (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskie-
go z dnia 9 września 2005r. Nr 58, poz. 1181).  

§ 63. Wykonanie uchwały powierza się Prezy-
dentowi Miasta Zielona Góra. 

§ 64. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego i podlega publikacji  
w Biuletynie Informacji Publicznej miasta Zielona 
Góra. 

Przewodniczący Rady 
Adam Urbaniak 

___________________________________________ 
1Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszo-
ne w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,  
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, 
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, 
poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007r. Nr 48, 
poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180,  
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz. 420. 
2Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r. 
Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, 
poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007r.  
Nr 127, poz. 880 oraz z 2008r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227,  
Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413. 
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Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr LI/660/09 

Rady Miasta Zielona Góra 

z dnia 25 sierpnia 2009r. 
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Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr LI/660/09 

Rady Miasta Zielona Góra 

z dnia 25 sierpnia 2009r. 
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Załącznik Nr 2 

do uchwały Nr LI/660/09 

Rady Miasta Zielona Góra 

z dnia 25 sierpnia 2009r. 
 

Rozstrzygnięcie 
dotyczące sposobu realizacji zapisanych w planie 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, któ-
re należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich 

finansowania, zgodnie z przepisami o finansach  
publicznych 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) 
rozstrzyga się, co następuje: 

1. Przewiduje się poniesienie nakładów na infra-
strukturę techniczną, w tym budowę i modernizację:  

1) dróg publicznych; 

2) sieci kanalizacji sanitarnej; 

3) sieci kanalizacji deszczowej; 

4) sieci wodociągowej. 

2. Wykonanie zadań, o których mowa w ust. 1 fi-
nansowane będzie w szczególności ze środków wła-
snych miasta według harmonogramów planowa-
nych do realizacji inwestycji oraz zadań wprowa-
dzanych w kolejnych latach do budżetu przez Radę 
Miasta Zielona Góra. 

3. Dopuszcza się możliwość finansowania wyżej 
wskazanych zadań inwestycyjnych z innych źródeł.  

Załącznik Nr 3 

do uchwały Nr LI/660/09 

Rady Miasta Zielona Góra 

z dnia 25 sierpnia 2009r. 

 
Rozstrzygnięcie 

o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wy-
łożonego do publicznego wglądu projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego osiedla Chynów, Osiedla Kolorowego oraz 
polany położonej w obrębie ewidencyjnym Nr 9  

w Zielonej Górze 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) rozstrzyga 
się wniesione uwagi w sposób następujący: 

W ustalonym terminie do wyłożonego do publicz-
nego wglądu projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego osiedla Chynów, 
Osiedla Kolorowego oraz polany położonej w obrę-
bie ewidencyjnym Nr 9 w Zielonej Górze wpłynęło 
sześć uwag, złożonych na piśmie przez zaintereso-
wanych. Trzy ze złożonych uwag rozpatrzono pozy-
tywnie, w związku z czym wprowadzono zmiany do 
ustaleń planu, a trzy pozostałe uwagi rozpatrzono 
negatywnie, a tym samym nie uwzględniono w pro-
jekcie planu miejscowego, co zostało ujęte w załą-
czonej liście uwag nieuwzględnionych. 

W stosunku do uwag rozpatrzonych w całości  
i w części negatywnie przyjęto następujące stanowi-
sko: 

1. Uwaga złożona w dniu 4 czerwca 2009r. przez 
Jolantę i Tomasza Mania oraz Ryszarda i Elż-
bietę Szymkowiak. 

Nieruchomości objęte uwagą: działki Nr 332/1  
i 362/13 przy ul. Dębowej, położone na terenach 
oznaczonych w projekcie planu symbolami 
A11/10.PU, A11/11.PU. 

Składający uwagę żądają zaprzestania prowadzenia 
produkcji i zbadania zgodności z prawem funkcjo-
nowania zakładu H. Sypniewski, zlokalizowanego 
przy ul. Dębowej 20 i 41, w szczególności pod kątem 
uciążliwości dla mieszkańców oraz zgodności z pla-
nem miejscowym. 

Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: W terenach A11/10.PU i A11/11.PU 
znajduje się istniejący i funkcjonujący zakład,  
w związku z czym projekt planu miejscowego nie 
wyznacza nowego przeznaczenia, a jedynie sankcjo-
nuje stan istniejący. Zgodnie z zapisami projektu 
planu możliwa jest tam „taka działalność gospodar-
cza, której uciążliwość nie wykracza poza granice 
działki, do której jej właściciele lub użytkownicy po-
siadają prawo dysponowania, a także taką, która nie 
jest przedsięwzięciem mogącym zawsze znacząco 
oddziaływać środowisko, zgodnie z przepisami od-
rębnymi”. Jednocześnie zakazuje się wprowadzania 
w sąsiedztwie terenów mieszkaniowych nowych 
funkcji uciążliwych dla otoczenia, pogarszających 
jakość środowiska, a także lokalizowania urządzeń  
i obiektów, których uciążliwość wykracza poza gra-
nice działki, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Uwaga złożona w dniu 2 lipca 2009r. przez 
Władysławę Pietraszkiewicz. 

Nieruchomości objęte uwagą: działka Nr 531 obręb 
11 położona na terenie oznaczonym w projekcie pla-
nu symbolem B2/4.ZP. 

Składająca uwagę podnosi o zmianę zapisu dla te-
renu B2/4.ZP z zieleni urządzonej na zabudowę 
mieszkaniową.   

Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: Teren B2/4.ZP obejmuje obszar poło-
żony w zasięgu 50 metrowej strefy sanitarnej cmen-
tarza, w zasięgu której obowiązuje zakaz sytuowania 
nowej zabudowy mieszkaniowej oraz strefy ochron-
nej magistrali wodociągowej 500 i sieci elektro-
energetycznej 110kV. Obydwie strefy nie predesty-
nują wspomnianego obszaru do przeznaczenia go 
na cele mieszkaniowe. Niemniej jednak, ze względu 
na aktualny stan prawny (fragment terenu jest dzier-
żawiony), zmieniono zapisy planu, tak by możliwe 
było użytkowanie części terenu objętego uwagą jako 
zieleń przydomowa. 

3. Uwaga złożona w dniu 7 lipca 2009r., przez ITE 
Sp. z o. o., ul. Szkolna 11, 62-002 Suchy Las: 

Nieruchomości objęte uwagą stanowią całość ob-
szaru objętego ustaleniami planu. 
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Składający uwagę podnosi o dodatkowe dopuszcze-
nie w planie bezprzewodowej infrastruktury tech-
nicznej wyłącznie na obiektach kubaturowych na 
terenach oznaczonych w projekcie planu symbola-
mi: PU, UU, UP. 

Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: Zapisy projektu planu ograniczają 
możliwości sytuowania stacji bazowych telefonii 
komórkowych: „zakazuje się lokalizowania nowych 
stacji bazowych telefonii komórkowej, w tym takich, 
dla których jest wymagane lub może być wymagane 
sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzię-
cia na środowisko oraz urządzeń nadawczych, stacji 
radiowych i centrali telekomunikacyjnych,  
a także budowli technicznych w granicach terenów 
przeznaczonych dla zabudowy typu MN1, MN2, 

MN3, UU, UP, oraz w bezpośrednim ich sąsiedztwie, 
to jest w odległości mniejszej niż 30m liczonej  
w poziomie od granicy działki, z jednoczesnym za-
chowaniem odległości wynikających z przepisów 
odrębnych”.  

Z zapisów tych jednoznacznie wynika, iż w terenach 
oznaczonych symbolami PU możliwa jest lokalizacja 
stacji bazowych pod warunkiem spełnienia pozosta-
łych zapisów. Brak możliwości wprowadzenia zapi-
su: „o dopuszczenie bezprzewodowej infrastruktury 
technicznej” ze względu na niejednoznaczność 
sformułowania i prawdopodobieństwo wprowadze-
nia w błąd. 
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Lista nieuwzględnionych uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Chy-

nów, Osiedla Kolorowego oraz polany położonej w obrębie ewidencyjnym Nr 9 w Zielonej Górze 

 

 

 

Lp. 

Data  

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 

organizacyjnej  

i adres zgłaszającego 
uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 
dotyczy uwa-

ga 

Ustalenia projektu planu dla nierucho-

mości, której dotyczy uwaga 

Rozstrzygnięcie Prezyden-

ta Miasta w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie Rady 
Miasta załącznik do 

uchwały Nr LI/659/09  
z dnia 25 sierpnia 2009r. 

Uwagi 

Uwaga 

uwzględ-

niona 

Uwaga 

nieuwzględ-

niona  

Uwaga 

uwzględ-

niona 

Uwaga 

nieuwzględ-

niona  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 4 czerwca 
2009r. 

Mania Jolanta  
i Tomasz  
 
Szymkowiak Ryszard 
i Elżbieta  
 

Żądanie zaprzestania prowadzenia pro-
dukcji i zbadania zgodności z prawem 
funkcjonowania zakładu, w szczególności 
pod kątem uciążliwości dla mieszkańców 
oraz zgodności z planem miejscowym. 

dz. Nr 332/1, 
362/13 

ul. Dębowa 

A11/10.PU i A11/11.PU - tereny zabudo-
wy usługowo-produkcyjnej, takiej, jak: 
istniejąca i projektowana zabudowa 
usługowa, usług magazynowo - składo-
wych samodzielnych lub zintegrowa-
nych z obiektami produkcyjnymi, handel 
hurtowy, obiekty produkcyjne,  
z przynależnym zagospodarowaniem 
terenu; 

- w całości - w całości  

2. 2 lipca 
2009r. 

Pietraszkiewicz 
Władysława  
 

Wniosek o zmianę zapisu dla terenu 
B2/4.ZP z zieleni urządzonej na zabudowę 
mieszkaniową. 

dz. Nr 531 
obręb 11 

B2/4.ZP - tereny zieleni urządzonej,  
w tym parki, skwery, zieleńce, place 
zabaw dla dzieci, zieleni przywodnej,  
z przynależnym zagospodarowaniem 
terenu; 

- w całości - w całości  

3. 7 lipca 
2009r.  

ITE Sp. z o.o. 
ul. Szkolna 11 
62-002 Suchy Las 

Wniosek o dodatkowe dopuszczenie  
w planie bezprzewodowej infrastruktury 
technicznej wyłącznie na obiektach 
kubaturowych na terenach oznaczonych 
symbolami: PU, UU, UP.  

- w granicach opracowania  
PU - tereny zabudowy usługowo  
      - produkcyjnej, 
UU - tereny zabudowy usługowej, 
UP - tereny zabudowy usługowej  
      - tereny usług publicznych. 

- w całości - w całości  

 

 


