
UCHWAŁA NR XXXIII.267.2012
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA

z dnia 26 czerwca 2012 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Placu 
Słowiańskiego 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 (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 - tekst jednolity z późn. zm.1) ), art. 20 ust. 1 w związku z art. 27 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 - 
tekst jednolity) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871) oraz po stwierdzeniu zgodności 
z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona 
Góra uchwalonego uchwałą nr XXVIII/392/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 19 sierpnia 2008r. – z późn. 
zm.2) uchwala się, co następuje: 

Rozdział 1.
Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Placu 
Słowiańskiego w Zielonej Górze dla obszaru ograniczonego: 

1) od północy – ul. Jedności; 

2) od zachodu – ul. Stanisława Moniuszki; 

3) od południa – ul. Aleją Konstytucji 3 Maja; 

4) od wschodu – granicą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia i miasta Zielona 
Góra, uchwalonego uchwałą nr LXIV/792/10 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 marca 2010r. 

2. Załącznikami niniejszej uchwały są: 

1) nr 1 – rysunek zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:1000, stanowiący 
integralną część uchwały; 

2) nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu; 

3) nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami 
o finansach publicznych. 

3. Niniejsza uchwała jest zgodna z uchwałą nr LXXI/855/10 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 czerwca 
2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
w rejonie Placu Słowiańskiego w Zielonej Górze . 

§ 2. 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 
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1) funkcjach i obiektach towarzyszących – należy przez to rozumieć elementy zagospodarowania terenu 
związane z funkcjonowaniem obiektu zgodnie z podstawowym przeznaczeniem, w tym: 

a) powierzchnie jezdne, postojowe, piesze i rowerowe, 

b) parkingi i garaże, 

c) zieleń, 

d) miejsca na odpady komunalne, ogrodzenia, małą architekturę, zadaszenia, tarasy, 

e) budowle terenowe, w tym: podjazdy, schody, rampy, place zabaw, oczka wodne, urządzenia ogrodowe, 

f) obiekty, sieci, przyłącza i urządzenia związane z uzbrojeniem terenu i infrastrukturą techniczną wraz 
z zagwarantowaniem do nich dostępności komunikacyjnej; 

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, która wyznacza obszar przeznaczony 
pod realizację zabudowy kubaturowej nadziemnej, przy czym: 

a) nie dotyczy ona elementów takich jak: schody, podesty, pochylnie, obiekty związane z infrastrukturą 
techniczną i obsługą komunikacji, obiekty, o których mowa w § 11 ust. 2 pkt 3 lit. b oraz w § 12 ust. 
2 pkt 3 lit. b, 

b) elementy takie jak: zadaszenia, fragmenty dachu, ocieplenie wraz z tynkiem mogą wystawać poza tę 
linię nie więcej niż 2,0 m; 

3) obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, na której należy zlokalizować elewację 
zabudowy kubaturowej na całej jej szerokości, o ile przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej, przy czym: 

a) nie dotyczy ona elementów takich jak: schody, podesty, pochylnie, obiekty związane z infrastrukturą 
techniczną i obsługą komunikacji, obiekty, o których mowa w § 11 ust. 2 pkt 3 lit. b oraz w § 12 ust. 
2 pkt 3 lit. b, 

b) elementy takie jak: zadaszenia, fragmenty dachu, ocieplenie wraz z tynkiem mogą wystawać poza tę 
linię nie więcej niż 2,0m; 

4) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy obowiązujących ustaw wraz z aktami 
wykonawczymi oraz akty prawne organów miasta; 

5) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć obowiązujące przeznaczenie wraz z funkcjami 
i obiektami towarzyszącymi, odnoszące się do min. 60% powierzchni każdej nieruchomości i powierzchni 
całkowitej wszystkich obiektów istniejących i projektowanych położonych w jej granicach; 

6) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć przeznaczenie, które może uzupełniać lub 
wzbogacać przeznaczenie podstawowe i nie może być realizowane bez przeznaczenia podstawowego; 

7) usługach lub zabudowie usługowej – należy przez to rozumieć usługi, w tym usługi publiczne, służące 
działalności z zakresu: 

a) handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży do 2000m², 

b) gastronomii, 

c) ochrony zdrowia, odnowy biologicznej, 

d) działalności biurowej, administracji i zarządzania, 

e) ubezpieczeń i finansów, 

f) zamieszkania zbiorowego, w tym hoteli, 

g) oświaty, nauki, w tym opieki nad dziećmi, szkolnictwo wyższe, kształcenia, 

h) opieki społecznej, 

i) kultury, 

j) kultu religijnego, 

k) drobnych usług takich jak fryzjerskie, kosmetyczne, pralnicze i inne oraz drobne usługi naprawcze 
sprzętu codziennego użytku z wyłączeniem wulkanizacji, napraw samochodów i motocykli; 
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8) wjazd na teren – należy przez to rozumieć wydzielony pomiędzy dwoma budynkami lub w parterze 
budynku przejazd łączący przestrzeń publiczną z wnętrzem kwartału; 

9) wskaźniku powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć parametr określony jako procent 
terenu, będący ilorazem sumy wszystkich powierzchni terenów biologicznie czynnych położonych 
w granicach nieruchomości do jej powierzchni, przemnożony przez 100; 

10) wskaźniku powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć parametr określony jako procent terenu, 
będący ilorazem sumy powierzchni zabudowy, liczonej na poziomie parteru w zewnętrznym obrysie 
murów wszystkich budynków położonych w granicach nieruchomości do jej powierzchni, przemnożony 
przez 100; 

11) zabudowie pierzejowej - należy przez to rozumieć ciąg frontowych elewacji budynków ustawionych 
w szeregu ze ścianami bocznymi przylegającymi bezpośrednio do siebie lub do granicy sąsiedniej działki 
budowlanej. 

2. Określenia stosowane w uchwale oznaczają: 

1) dach płaski –dach o spadku do 12º; 

2) kondygnacja –kondygnację nadziemną; 

3) planie – komplet ustaleń dotyczących obszaru objętego niniejszą zmianą miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Zielona Góra. 

§ 3. 1. Następujące oznaczenia na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 

1) granice obszaru objętego planem miejscowym; 

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 

3) symbole przeznaczenia terenów; 

4) obowiązujące linie zabudowy; 

5) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

6) przejścia piesze; 

7) wjazdy na teren; 

8) strefa zakazu nadbudowy; 

9) obszar historycznych założeń zielonych; 

10) obiekty ujęte w rejestrze zabytków; 

11) obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków; 

12) drzewo do zachowania. 

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

§ 4. 1. W granicach obszaru objętego planem nie występują tereny i obiekty podlegające ochronie, ustalone 
na podstawie przepisów odrębnych, w tym: 

1) tereny górnicze; 

2) obszary szczególnego zagrożenia powodzią; 

3) obszary osuwania się mas ziemnych; 

2. W planie nie wyznacza się obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów 
nieruchomości. 

§ 5. Ustalenia planu definiowane dla terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi obowiązują dla każdej 
nieruchomości położonej w jego granicach. 
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Rozdział 2.
Przeznaczenie terenów 

§ 6. W obszarze objętym planem wyznacza się tereny, wydzielone liniami rozgraniczającymi, dla których 
określa się kategorie przeznaczeń: 

1) M/U1 - M/U7 - tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej; 

2) U1 - U5 - tereny zabudowy usługowej; 

3) UP1 - UP3 - tereny zabudowy usług publicznych; 

4) ZP - teren zieleni urządzonej; 

5) ZU - teren zieleni urządzonej i parkingów podziemnych; 

6) KDZ - teren drogi publicznej zbiorczej; 

7) KDL - tereny drogi publicznej lokalnej; 

8) KDD - tereny drogi publicznej dojazdowej; 

9) KPJ1 - tereny publicznych ciągów pieszo- jezdnych; 

10) KPJ2 - teren ciągu pieszo- jezdnego; 

11) KPX1, KPX2 – tereny publicznych ciągów pieszych; 

12) KS – tereny parkingów naziemnych. 

Rozdział 3.
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

§ 7. 1. Ustala się następujące zasady w zakresie zagospodarowania terenu, zgodnie z którymi: 

1) nakazuje się, z zastrzeżeniem pozostałych ustaleń planu: 

a) zachowanie nieprzekraczalnych oraz obowiązujących linii zabudowy, oznaczonych na rysunku planu 
z możliwością indywidualnego ukształtowania narożników budynków, 

b) przesłonięcie od strony terenów publicznych obiektów dysharmonizujących z otoczeniem takich jak: 
wolnostojące garaże, śmietniki, stacje transformatorowe, poprzez wprowadzenie małej architektury, 
zieleni, lub nadanie im formy architektonicznej nawiązującej do otoczenia, 

c) realizację zabudowy, w tym nowej lub wymienianej zabudowy, w oparciu o ustalenia niniejszego planu; 

2) zakazuje się lokalizacji: 

a) magazynów, składów i baz, 

b) stacji paliw, 

c) blaszanych garaży, kontenerów, 

d) obiektów usługowych prowadzących handel hurtowy, 

e) wolnostojących parterowych obiektów usługowych takich, jak: kioski, stragany, przyczepy 
gastronomiczne, chyba że ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów stanowią inaczej; 

3) dopuszcza się, z zastrzeżeniem przepisów szczegółowych zawartych w rozdz.12: 

a) realizację kondygnacji podziemnych, 

b) realizację ogródków gastronomicznych, 

c) lokalizację sieci i obiektów infrastruktury technicznej, 

d) lokalizację funkcji i obiektów towarzyszących podstawowemu przeznaczeniu terenu, 

e) sytuowanie zabudowy bezpośrednio przy granicy nieruchomości oraz w odległości 1,5 m od niej, 
z zachowaniem przepisów odrębnych. 

2. W zakresie umieszczania reklam: 
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1) nakazuje się: 

a) zachować procent przesłonięcia elewacji, określony dla poszczególnych terenów w rozdz. 12, 

b) dostosować wielkość i formę do elewacji, w tym form metaloplastyki, pojedynczych liter na tle 
elewacji; 

2) zakazuje się lokalizacji reklam i elementów informacyjnych nie związanych z promocją miasta: 

a) których przynajmniej jeden z wymiarów przekracza 2,0 m, 

b) świetlnych emitujących zmienne obrazy, 

c) na obiektach, w sposób przesłaniający detal architektoniczny, wykusze, balkony, 

d) nad terenami przestrzeni publicznych, z wyjątkiem szyldów montowanych prostopadle i w sposób trwały 
do elewacji; 

3) dopuszcza się sytuowanie czasowych: 

a) dekoracji świątecznych, 

b) elementów informacyjnych promujących wydarzenia kulturalno- rozrywkowe organizowane w mieście. 

3. W zakresie realizacji ogródków gastronomicznych: 

1) nakazuje się: 

a) stosowanie ogrodzeń z drewna, stali, szkła, jako samonośne elementy segmentowe, o maksymalnej 
wysokości do 0,90m, 

b) stosowanie konstrukcji i elementów wyposażenia z materiałów naturalnych, w tym stali, szkła, 
w estetycznej formie, dostosowanej do historycznego otoczenia, 

c) ujednolicenie w obrębie jednego ogródka kolorystyki i wyglądu poszczególnych elementów 
wyposażenia, z zastosowaniem materiałów naturalnych, np.: tkaniny, wikliny, drewna, metalu, rattanu; 

2) zakazuje się: 

a) lokalizacji ogródków w miejscach kolidujących z ruchem pieszym lub kołowym, 

b) sytuowania w ramach ogródków obiektów kubaturowych, w tym toalet przenośnych; 

3) dopuszcza się: 

a) lokalizację ogródków wyłącznie w sezonie letnim, tj. w okresie od 1 kwietnia do 31 października danego 
roku, 

b) sytuowanie urządzeń dla obsługi ogródka. 

§ 8. Obszar objęty planem wskazuje się jako obszar zabudowy śródmiejskiej, w rozumieniu przepisów 
dotyczących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Rozdział 4.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

§ 9. 1. Ustala się ogólne zasady obowiązujące w obszarze objętym planem, zgodnie z którymi: 

1) zakazuje się: 

a) lokalizacji inwestycji stanowiących przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na 
środowisko, z wyłączeniem inwestycji celu publicznego, 

b) wprowadzania funkcji pogarszających jakość środowiska oraz powodujących zjawiska lub stany 
utrudniające życie lub dokuczliwe dla otoczenia takie, jak: hałas, wibracje, zanieczyszczenia wody, 
powietrza i gruntu, a także związanych ze składowaniem, gromadzeniem lub przetwarzaniem odpadów, 

c) lokalizowania obiektów i urządzeń, których uciążliwość wykracza poza granice terenu, do którego jej 
właściciele lub użytkownicy posiadają tytuł prawny, za wyjątkiem inwestycji celu publicznego, 

d) realizacji obiektów bez wyposażenia ich w niezbędną infrastrukturę techniczną; 
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2) dopuszcza się realizację przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko, w ramach 
określonych w planie przeznaczeń oraz funkcji i obiektów im towarzyszących. 

2. W zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami ustala się stosowanie w celach grzewczych 
paliw ekologicznie czystych takich jak: gaz, lekki olej opałowy, energia elektryczna, z dopuszczeniem innych 
technologii oraz paliw, pod warunkiem spełnienia poziomów emisji określonych przepisami odrębnymi. 

3. W zakresie ochrony przed hałasem, wyznaczone w planie tereny kwalifikuje się jako tereny w strefie 
śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców z dopuszczalnym poziomem hałasu określonym 
w przepisach odrębnych. 

4. W zakresie ochrony powierzchni ziemi oraz ochrony środowiska przed odpadami: 

1) nakazuje się: 

a) przy realizacji robót ziemnych związanych z budową, zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi organicznej, jej 
odpowiednie zdeponowanie oraz ponowne wykorzystanie, 

b) gromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych zgodnie z regulacjami obowiązującymi w mieście 
Zielona Góra; 

2) dopuszcza się wykorzystanie dla potrzeb niwelacji terenu mas ziemnych, stanowiących grunt rodzimy, 
usuwany lub przemieszczany, w związku z realizacją elementów zagospodarowania terenu, z zastrzeżeniem 
przepisów o ograniczeniu zmian naturalnego ukształtowania. 

5. W zakresie ochrony wód przed zanieczyszczeniem: nakazuje się zabezpieczyć tereny przed przenikaniem 
zanieczyszczeń z powierzchni komunikacyjnych utwardzonych takich, jak: jezdnie oraz parkingi. 

6. W zakresie ochrony terenów zieleni i wartości krajobrazowych, nakazuje się zachować, z zastrzeżeniem 
przepisów odrębnych: 

1) wskazane graficznie na rysunku planu drzewo zlokalizowane na terenie M/U7; 

2) istniejący drzewostan zlokalizowany na terenie ZP. 

Rozdział 5.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

§ 10. 1. Obszar objęty planem zlokalizowany jest na terenie: 

1) zespołu urbanistyczno- krajobrazowego miasta Zielona Góra, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 75; 

2) określonym jako stanowisko archeologiczne, oznaczone w ewidencji konserwatorskiej jako Zielona Góra, 
Plac Słowiański nr 17 (62-14/30, cmentarz dat. XVII-XIX w., przedmieście). 

2. Dla obszaru, o których mowa w ust. 1: 

1) nakazuje się: 

a) uzgodnienie wszelkich inwestycji z właściwym organem ochrony zabytków, 

b) stosowanie ceramicznej dachówki karpiówki na dachach stromych, 

c) ochronę i rewaloryzację charakterystycznego ukształtowania i rozplanowania układu urbanistycznego 
oraz wszystkich elementów wchodzących w skład układu, w szczególności ulic i placów, zieleni, 
zabudowy, małej architektury, 

d) zapewnienie przez inwestora badań archeologicznych na etapie wyprzedzającym realizację inwestycji, 
wymagającej prac ziemnych, 

e) zharmonizowanie formy elementów małej architektury, nawierzchni, zewnętrznego oświetlenia ulic 
i budynków, 

f) stosowanie na nawierzchniach materiałów naturalnych, w szczególności granitu, cegły, w tym 
zachowanie istniejących historycznych nawierzchni, z możliwością ich przełożenia i wykorzystania 
uzyskanego materiału w tym samym miejscu, 

g) uporządkowanie i zagospodarowanie wnętrz kwartałów, w tym wprowadzanie zieleni, także pnącej, 
utwardzenie nawierzchni, 
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h) maskowanie urządzeń telekomunikacyjnych poprzez dostosowanie ich formy do krajobrazu i otoczenia, 

i) lokalizację zewnętrznych urządzeń technicznych w szczególności takich jak: instalacje, rury gazowe, 
urządzenia klimatyzacyjne, anteny odbiorcze, itp. w pierwszej kolejności w miejscach niewidocznych od 
strony przestrzeni publicznych, natomiast w przypadku braku technicznych takich możliwości dopuszcza 
się ich umieszczanie pod warunkiem, że nie naruszą formy oraz układu kompozycyjnego i detali 
architektonicznych tych budynków, 

j) zachowanie w budynkach istniejących przejazdów bramowych; 

2) zakazuje się: 

a) prowadzenia działań mogących powodować degradację walorów historycznych i krajobrazowych 
obszaru oraz obiektów zabytkowych zlokalizowanych w jego granicach, 

b) realizacji zabudowy i zagospodarowania terenu zaburzających ład przestrzenny oraz powodujących 
obniżenie estetyki miejsca odbiegających swoim charakterem, materiałami budowlanymi od otoczenia, 

c) stosowania materiałów zewnętrznych niezgodnych z charakterem historycznej zabudowy, m.in. blachy 
falistej, dachówkopodobnej, okładzin PCV, wprowadzania ogrodzeń z prefabrykowanych elementów 
betonowych, siatki metalowej, blachy, itp.; 

3) dopuszcza się: 

a) grodzenie wewnętrznych dziedzińców z zapewnieniem dostępności dla każdego sąsiadującego z nim 
obiektu, 

b) likwidację istniejących we wnętrzach kwartałów oficyn, jeżeli nie przedstawiają wartości kulturowych, 

c) iluminacje stałe przestrzeni publicznych lub poszczególnych obiektów oraz iluminacje okolicznościowe, 
związane ze świętami lub wydarzeniami kulturalnymi. 

§ 11. 1. Wskazuje się następujące obiekty ujęte w rejestrze zabytków: 

1) dom przy ul. Jedności 4, nr rej. 3309; 

2) kamienica przy ul. Jedności 12, nr rej. 1791; 

3) kamienica przy ul. Jedności 16a, dawniej ul. Jedności 14, nr rej. 1885; 

4) budynek Sądu Wojewódzkiego przy Pl. Słowiańskim 1, nr rej. L-75; 

5) budynek dawnego gimnazjum im. Fryderyka Wilhelma IV przy Pl. Słowiańskim 6, nr rej. L-126/A; 

6) budynek dawnej Resursy przy Pl. Słowiańskim 9, nr rej. L-258/A. 

2. O ile przepisy szczegółowe zawarte w rozdz. 12 nie stanowią inaczej, dla obiektów ujętych w rejestrze 
zabytków: 

1) nakazuje się: 

a) zachowanie historycznych form budynków, 

b) w przypadku remontu: 

- utrzymanie istniejącej formy lub przywrócenie, w miarę możliwości, historycznej formy elewacji, 

- stosowanie kolorystyki, faktur i detalu architektonicznego elewacji zgodnych ze stylem 
poszczególnych obiektów, w tym wprowadzenie kolorów w oparciu o badania konserwatorskie, 

c) w przypadku wymiany stolarki okiennej i drzwiowej dostosowanie nowej do historycznej formy 
obiektu, 

d) w przypadku wymiany dachów, zachowanie lub przywracanie historycznego pokrycia, 

e) w przypadku losowego zniszczenia obiektu, przy jego odbudowie, zachowanie poprzedniej lokalizacji, 
linii zabudowy, ilości kondygnacji i wysokości, spadku i wysokości dachu, podziałów elewacji; 

2) zakazuje się ocieplenia zewnętrznego budynków; 

3) dopuszcza się: 
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a) wprowadzenie odmiennych niż historyczne funkcji budynku, zgodnie z ustaleniami niniejszego planu, 

b) dobudowę od strony wnętrz kwartałów wind, klatek schodowych oraz innych elementów technicznych, 
ułatwiających użytkowanie obiektów, niezależnie od ustanowionego zakazu rozbudowy w rozdz. 12, na 
warunkach indywidualnie ustalonych z właściwymi służbami ochrony zabytków. 

§ 12. 1. Wskazuje się następujące obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków: 

1) dom (dawny hotel) ul. Jedności10; 

2) dom, ul. Jedności 16; 

3) dom, ul. Jedności 16b; 

4) dom, ul. Jedności 18; 

5) dom, ul. Jedności 20; 

6) dom, ul. Jedności 22; 

7) dom, ul. Jedności 22a; 

8) dom, ul. Jedności 22b; 

9) dom, ul. Jedności 24; 

10) dom, ul. Jedności 26; 

11) dom, ul. Jedności 28; 

12) budynek, ul. Plac Słowiański 4; 

13) budynek sądu, ul. Plac Słowiański 5; 

14) obiekt dobudowany do budynku resursy, ul. Plac Słowiański 9; 

15) budynek ul. Plac Słowiański 10; 

16) dom, ul. Plac Słowiański 11; 

17) budynek ul. Plac Słowiański 12; 

18) dom, ul. Aleja Konstytucji 3 Maja 1; 

19) dom, ul. Aleja Konstytucji 3 Maja 3; 

20) dom, ul. Aleja Konstytucji 3 Maja 5; 

21) dom, ul. Aleja Konstytucji 3 Maja 9; 

22) dom, ul. Aleja Konstytucji 3 Maja 11; 

23) dom, ul. Aleja Konstytucji 3 Maja 13; 

24) dom, ul. Aleja Konstytucji 3 Maja 15. 

2. O ile przepisy szczegółowe zawarte w rozdz. 12 nie stanowią inaczej, dla obiektów ujętych w gminnej 
ewidencji zabytków: 

1) nakazuje się: 

a) zachowanie lub przywracanie historycznych form budynków, w tym form dachów, 

b) w przypadku remontu elewacji: 

- utrzymanie istniejącej formy lub przywrócenie, w miarę możliwości, historycznej kompozycji 
elewacji, 

- utrzymanie istniejącej formy lub przywrócenie pierwotnych podziałów, skali otworów okiennych 
i zewnętrznych drzwiowych oraz ich rozmieszczenia, przy czym dopuszcza się zmianę historycznej 
formy stolarki okiennej pod warunkiem kompleksowej wymiany okien na elewacji budynku, 
w dostosowaniu do historycznej formy obiektu, 
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c) stosowanie kolorystyki, faktur i detalu architektonicznego elewacji zgodnych ze stylem poszczególnych 
obiektów; 

2) zakazuje się ocieplania zewnętrznego budynków o elewacjach z cegły licowej; 

3) dopuszcza się: 

a) wprowadzenie odmiennych niż historyczne funkcji budynku, zgodnie z ustaleniami niniejszego planu, 

b) dobudowę od strony wnętrz kwartałów wind, klatek schodowych oraz innych elementów technicznych, 
ułatwiających użytkowanie obiektów, niezależnie od ustanowionego zakazu rozbudowy w rozdz. 12, na 
warunkach indywidualnie ustalonych z właściwymi służbami ochrony zabytków. 

3. Dla obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków, które zostaną: 

1) skreślone z gminnej ewidencji zabytków - ustalenia ust. 2 nie obowiązują; 

2) wpisane do rejestru zabytków - obowiązują ustalenia §11. 

§ 13. Wyznacza się strefę ochrony historycznych założeń zielonych, określoną graficznie na rysunku planu, 
dla której nakazuje się realizację ujednoliconych stylistycznie elementów małej architektury, elementów 
użytkowych i dekoracyjnych, a w szczególności lamp oświetleniowych, słupów ogłoszeniowych, ławek, koszy 
na śmieci. 

Rozdział 6.
Zasady wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 

§ 14. 1. Do przestrzeni publicznych w planie zalicza się tereny: 

1) komunikacji, oznaczone symbolami: KPX1, KPX2, KPJ1, KDZ, KDL, KDD; 

2) zieleni urządzonej, oznaczony symbolem ZP. 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, usług publicznych oraz zieleni urządzonej i parkingów 
podziemnych nakazuje się: 

1) likwidację barier technicznych i architektonicznych poprzez stosowanie rozwiązań umożliwiających 
korzystanie z nich osobom z różnego typu niepełnosprawnością; 

2) realizację przejść pieszych z różnicami poziomów niwelowanymi pochylniami; 

3) realizację elementów użytkowych, w szczególności lamp oświetleniowych, słupów ogłoszeniowych, ławek, 
koszy na śmieci, nawierzchni na wydzielonych ciągach pieszych, w sposób nieutrudniający poruszania się 
osobom niewidomym oraz niedowidzącym; 

4) dostosowanie obiektów użyteczności publicznej dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Rozdział 7.
Szczególne warunki zasady i warunki scalenia i podziału nieruchomości 

§ 15. 1. Ustala się zasady i warunki scalenia i podziału nieruchomości: 

1) każda powstająca w wyniku podziału działka stanowi nową nieruchomość, którą należy wydzielać zgodnie 
z ustaleniami niniejszego planu oraz przepisami odrębnymi; 

2) dla wszystkich powstałych w wyniku podziału samodzielnych działek budowlanych należy zapewnić 
dostęp do infrastruktury technicznej i do dróg lub publicznych ciągów pieszych i pieszo - jednych; 

3) należy uwzględnić istniejące i projektowane uzbrojenie techniczne, z zachowaniem pasów 
eksploatacyjnych według zasad określonych przez dysponentów sieci; 

4) minimalna powierzchnia wydzielanych działek dla terenu ZU: 3000,0 m²; 

5) zakazuje się dzielenia terenu oznaczonego symbolem ZP; 

6) o ile przepisy szczegółowe zawarte w rozdz. 12 nie stanowią inaczej dopuszcza się: 

a) wydzielanie działek z terenów o innym przeznaczeniu, pod warunkiem niekolidowania z ruchem 
pieszym i kołowym: 

- pod poszerzenie dróg i ciągów pieszo- jezdnych, 
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- pod realizację infrastruktury technicznej z jednoczesnym zapewnieniem dojazdu do ich obsługi, 

- pod realizację dróg wewnętrznych, o których mowa w lit.b, 

b) obsługę komunikacyjną nieruchomości za pośrednictwem dróg wewnętrznych, nieoznaczonych 
graficznie na rysunku planu, pod warunkiem realizowania drogi: 

- posiadającej minimalną szerokość - 6,0 m, oraz 

- zakończonej placem do zawracania umożliwiającym poruszanie się pojazdom służb publicznych, 

c) wydzielanie działek w celu regulacji granic pomiędzy nieruchomościami, w ramach terenu o tej samej 
kategorii przeznaczenia, 

d) włączenie działek, które nie mogą samodzielnie realizować wymogów przeznaczeń podstawowych do 
nieruchomości sąsiednich o tym samym przeznaczeniu, lub do przestrzeni publicznych. 

2. Nie określa się parametrów dotyczących: 

1) minimalnych powierzchni wydzielanych działek dla terenów innych niż ZU; 

2) minimalnych lub maksymalnych szerokości frontów działek; 

3) kąta położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego. 

Rozdział 8.
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy 

§ 16. 1. Dla istniejących i projektowanych sieci, należy zapewnić strefy techniczne i pasy eksploatacyjne 
o szerokościach uzależnionych od średnicy i typu sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi i ustaleniami 
właściwego dysponenta sieci. 

2. W granicach pasów eksploatacyjnych: 

1) zakazuje się: 

a) lokalizacji obiektów kubaturowych, 

b) reklam i elementów wymagających fundamentowania, 

c) nasadzeń trwałych; 

2) dopuszcza się realizację: 

a) komunikacji i infrastruktury technicznej, 

b) miejsc parkingowych, 

c) obiektów małej architektury nietrwale związanej z gruntem, 

d) zieleni niskiej. 

Rozdział 9.
Zasady modernizacji, rozbudowy, budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

§ 17. 1. Ustala się obsługę komunikacyjną obszaru objętego planem poprzez: 

1) drogi publiczne zlokalizowane poza granicami opracowania: 

a) ul. Aleja Konstytucji 3 Maja, 

b) ul. Stanisława Moniuszki, 

c) ul. Jedności, 

d) ul. Plac Słowiański; 

2) drogi publiczne częściowo ujęte w planie: 

a) dojazdową, oznaczoną symbolem KDD, 

b) lokalną, oznaczoną symbolem KDL, 

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 10 – Poz. 1516



c) zbiorczą, oznaczoną symbolem KDZ; 

3) publiczne ciągi pieszo- jezdne, oznaczone symbolem KPJ1; 

4) ciąg pieszo- jezdny, oznaczony symbolem KPJ2; 

5) przejazd zrealizowany w granicach terenu KPX1. 

2. Dla terenów ujętych w planie, o których mowa w ust 1 pkt 2-4 nakazuje się zachowanie minimalnej 
szerokości terenów określonej na rysunku planu. 

3. W zakresie systemu parkowania: 

1) ustala się: 

a) dla terenów usługowych U2 i U4 minimalny wskaźnik miejsc postojowych, określony w rozdziale 12, 

b) w przypadku realizacji w granicach planu miejsc parkingowych dla przeznaczenia usługowego, ustala się 
lokalizację w ramach budowanych parkingów minimum 1 miejsca parkingowego dla osoby 
niepełnosprawnej na każde rozpoczęte 10 miejsc, przy czym obowiązek realizacji pierwszego miejsca 
następuje powyżej 10 stanowisk parkingowych; 

2) dla terenów innych niż wymienione w pkt 1 lit. a nie określa się minimalnego wskaźnika miejsc 
postojowych. 

4. Dopuszcza się obsługę komunikacyjną nieruchomości poprzez drogi wewnętrzne, o których mowa w § 
15 ust. 1 pkt 6. 

§ 18. 1. Ustala się ogólne zasady uzbrojenia terenów objętych planem: 

1) sieci infrastruktury technicznej należy w pierwszej kolejności prowadzić w liniach rozgraniczających drogi 
poza jezdniami, natomiast w przypadku braku takiej możliwości dopuszcza się ich lokalizację pod jezdnią 
lub na terenach innych, z uwzględnieniem umieszczenia docelowo wszystkich projektowanych sieci; 

2) ustala się zaopatrzenie w sieci infrastruktury technicznej, w zależności od potrzeb, na zasadach określonych 
przez dysponentów oraz zgodnie z przepisami odrębnymi; 

3) wzdłuż istniejących i projektowanych przebiegów sieci i przyłączy należy zachować strefy techniczne lub 
pasy eksploatacyjne o których mowa w § 16; 

4) przy projektowaniu nowych inwestycji należy unikać kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną, a w 
przypadku kolizji, należy istniejącą sieć przenieść zgodnie z warunkami określonymi w przepisach 
odrębnych, po uzgodnieniu z właściwym dysponentem sieci; 

5) nakazuje się sytuowanie liniowych elementów infrastruktury technicznej pod ziemią; 

6) dopuszcza się: 

a) zmianę przebiegu i parametrów obiektów i sieci infrastruktury technicznej, w tym także na terenie 
prywatnym, na zasadach określonych przez dysponentów oraz zgodnie z przepisami odrębnymi, 

b) realizację inwestycji infrastruktury technicznej, które wynikają z zapisów planu lub przepisów 
odrębnych a nie wynikają z rysunku planu, 

c) realizację obiektów, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w granicach innych terenów na 
wydzielonych działkach pod warunkiem zapewnienia dojazdu do ich obsługi. 

2. W zakresie zapotrzebowania w wodę nakazuje się: 

1) pełne pokrycie z istniejącej lub rozbudowywanej miejskiej sieci wodociągowej; 

2) zapewnienie wymaganego zaopatrzenia wodnego do celów przeciwpożarowych, zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 

3. W zakresie odprowadzania ścieków bytowych, komunalnych i gospodarczych ustala się odprowadzenie 
ścieków sanitarnych do miejskiej kanalizacji sanitarnej, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

4. W zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych: 

1) nakazuje się: 
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a) odprowadzanie wód do istniejącego i rozbudowywanego systemu kanalizacji deszczowej, po ich 
wstępnym podczyszczeniu, 

b) odprowadzanie wód z parkingów wydzielonych, placów manewrowych, postojowych do kanalizacji 
deszczowej, po ich uprzednim podczyszczeniu i spełnieniu wymogów przepisów odrębnych, 

c) kształtowanie powierzchni działek w sposób zabezpieczający sąsiednie tereny i drogi przed spływem 
wód opadowych; 

2) dopuszcza się: 

a) odprowadzanie wód do kanalizacji ogólnospławnej, zgodnie z warunkami określonymi przez zarządcę 
sieci, 

b) budowę podziemnych zbiorników przetrzymujących oraz zastosowanie innych rozwiązań technicznych 
pozwalających na spowolnienie zrzutu wody do kanalizacji. 

5. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów: 

1) nakazuje się: 

a) usuwanie odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi, ze szczególnym 
uwzględnieniem segregacji odpadów komunalnych u źródła ich powstania, 

b) wyposażenie terenów ciągów pieszych i pieszo – jezdnych w urządzenia do gromadzenia odpadów, 
dostosowane do technologii ich wywozu i utylizacji; 

2) dopuszcza się lokalizowanie miejsc gromadzenia odpadów zarówno w formie wolnostojących pojemników 
na odpady, z zapewnieniem segregacji i obsługi komunikacyjnej, jak i w pomieszczeniach wbudowanych. 

6. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się zapotrzebowanie z dystrybucyjnej sieci gazowej. 

7. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się, w zależności od potrzeb i możliwości, dostawę ciepła dla 
celów grzewczych i bytowych oraz technologicznych z miejskiej sieci ciepłowniczej, poprzez sukcesywną 
rozbudowę drugorzędnych sieci cieplnych na obszarze planu, z zastrzeżeniem, iż dopuszcza się wykorzystanie 
alternatywnych źródeł ciepła, w tym niekonwencjonalnych źródeł energii cieplnej. 

8. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną: 

1) nakazuje się zasilanie terenów objętych planem z istniejącej sieci elektroenergetycznej, poprzez rozbudowę 
sieci niskiego i średniego napięcia; 

2) dopuszcza się budowę stacji transformatorowych pod warunkiem zapewnienia dojazdu do ich obsługi. 

9. W zakresie budowy sieci teletechnicznych i innych: 

1) nakazuje się zapewnienie dostępu do istniejącej, projektowanej i rozbudowywanej sieci; 

2) dopuszcza się: 

a) utrzymanie istniejących urządzeń oraz lokalizowanie nowych, w tym także urządzeń z zakresu 
telekomunikacji, 

b) realizację nowych sieci i obiektów telekomunikacyjnych, a także innych sieci takich, jak: sieci 
szerokopasmowe, internet, telewizja kablowa itp., zgodnie z przepisami odrębnymi. 

Rozdział 10.
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów 

§ 19. O ile pozostałe ustalenia planu nie stanowią inaczej, na obszarze objętym planem, do czasu realizacji 
przeznaczenia zgodnego z ustaleniami planu, dopuszcza się: 

1) utrzymanie dotychczasowego sposobu użytkowania terenu, w tym także przebudowę istniejącej zabudowy, 
parkingów oraz innych elementów zagospodarowania; 

2) wykorzystanie terenu jako: 

a) zieleń urządzoną, 

b) parking naziemny, z zastrzeżeniem ustaleń szczegółowych dla terenu ZU; 
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3) realizację obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej oraz obiektów stanowiących zaplecze budowlane 
dla realizowanej inwestycji, z zastrzeżeniem ustaleń szczegółowych dla terenu ZU oraz ZP. 

Rozdział 11.
Stawki procentowe 

§ 20. Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30% wzrostu wartości nieruchomości. 

Rozdział 12.
Szczegółowe ustalenia oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 

terenów 

§ 21. 1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem M/U1 , dla którego ustala się 
przeznaczenie podstawowe: 

1) zabudowa mieszkaniowa; 

2) zabudowa usługowa; 

3) zabudowa mieszkaniowo- usługowa. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1: 

1) zakazuje się: 

a) przesłaniania reklamami i elementami informacyjnymi, więcej niż 10% powierzchni elewacji frontowej 
budynków, 

b) realizacji garaży; 

2) dopuszcza się: 

a) zmianę sposobu użytkowania obiektów gospodarczych na obiekty o funkcji użytkowej, 

b) realizację lukarn, wolich oczek oraz innych elementów doświetlających wnętrze ostatniej kondygnacji, 

c) wprowadzanie nowych form architektonicznych na elewacjach w wyniku przebudowy lub wykonania 
nowych wejść, pod warunkiem dostosowania ich do skali i formy budynku. 

3. Określa się następujące parametry i wskaźniki zabudowy: 

1) indywidualny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej; 

2) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy- 100%; 

3) dla budynku zlokalizowanego przy ul. Jedności 28: 

a) zakazuje się nadbudowy oraz zmian kąta nachylenia połaci dachowych, w części oznaczonej graficznie 
jako obiekt ewidencyjny, 

b) dopuszcza się rozbudowę, 

c) określa się: 

- maksymalną wysokość zabudowy części rozbudowywanej- 2 kondygnacje, 

- w zakresie geometrii dachów: dachy płaskie albo dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci od 35º 
do 50º; 

4) dla budynków zlokalizowanych przy ul. Jedności 24 oraz ul. Jedności 26: 

a) zakazuje się rozbudowy, 

b) dopuszcza się nadbudowę, 

c) określa się maksymalną wysokość zabudowy: 

- okap nie wyższy niż wysokość okapu budynku przy ul. Jedności 28, 

- najwyższy punkt dachu nie może przewyższać wysokością kalenicy budynku przy ul. Jedności 28. 
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§ 22. 1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem M/U2 , dla którego ustala się 
przeznaczenie podstawowe: 

1) zabudowa mieszkaniowa; 

2) zabudowa usługowa; 

3) zabudowa mieszkaniowo- usługowa. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1: 

1) zakazuje się; 

a) przesłaniania reklamami i elementami informacyjnymi, więcej niż 10% powierzchni elewacji frontowej 
budynków, 

b) realizacji garaży; 

2) dopuszcza się: 

a) zmianę sposobu użytkowania obiektów gospodarczych na obiekty o funkcji użytkowej, 

b) w obiektach nie ujętych w rejestrze zabytków: 

- realizację lukarn, wolich oczek oraz innych elementów doświetlających wnętrze ostatniej 
kondygnacji, 

- wprowadzanie nowych form architektonicznych na elewacjach, w tym zadaszeń stref wejściowych, 
w wyniku przebudowy lub wykonania nowych wejść, pod warunkiem dostosowania ich do skali 
i formy budynku. 

3. Określa się następujące parametry i wskaźniki zabudowy: 

1) indywidualny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej; 

2) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy- 100%; 

3) dla budynku zlokalizowanego przy ul. Jedności 22: 

a) zakazuje się rozbudowy, 

b) dopuszcza się nadbudowę, 

c) określa się: 

- najwyższy punkt dachu budynku nie może przewyższać wysokością kalenicy budynku przy ul. 
Jedności 28 oraz okap nie może przewyższać wysokością okapu budynku przy ul. Jedności 20, 

- geometrię dachu: dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu połaci od 35º do 50º; 

4) dla budynku zlokalizowanego przy ul. Jedności 22a: 

a) dopuszcza się: 

- rozbudowę, 

- nadbudowę, 

b) określa się: 

- maksymalną wysokość zabudowy: kalenica budynku nie może przewyższać wysokością kalenicy 
budynku przy ul Jedności 22b, 

- geometrię dachu: dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu połaci od 35º do 50º; 

5) dla budynku zlokalizowanego przy ul. Jedności 20: 

a) zakazuje się rozbudowy, 

b) dopuszcza się nadbudowę wyłącznie w zakresie zmian geometrii dachu, 

c) określa się: 
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- maksymalną wysokość zabudowy: nowoprojektowana kalenica nie może przewyższać wysokością 
kalenicy budynku przy ul. Jedności 28, 

- geometrię dachu: dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu połaci od 35º do 50º; 

6) dla budynków zlokalizowanych przy ul. Jedności 18, ul. Jedności 22b: zakazuje się: 

a) rozbudowy, 

b) nadbudowy, 

c) zmian geometrii połaci dachowych; 

7) dla budynku zlokalizowanego przy ul. Jedności 16: 

a) dopuszcza się: 

- rozbudowę, 

- nadbudowę, 

b) określa się: 

- maksymalną wysokość zabudowy: najwyższy punkt dachu nie może przewyższyć wysokością 
kalenicy budynku przy ul. Jedności 18, 

- geometrię dachu: dach płaski albo dwu lub wielospadowy o nachyleniu połaci od 35º do 50º; 

8) dla budynku zlokalizowanego przy ul. Jedności 16b: 

a) dopuszcza się: 

- rozbudowę, 

- nadbudowę, 

b) określa się: 

- maksymalną wysokość zabudowy: najwyższy punkt dachu nie może przewyższyć wysokością okapu 
budynku przy ul. Jedności 16, 

- geometrię dachu: dach płaski albo dwu lub wielospadowy o nachyleniu połaci od 35º do 50º; 

9) dla budynków zlokalizowanych przy ul. Jedności 16a, ul. Jedności 12 oraz ul. Jedności 10: 

a) zakazuje się nadbudowy w tym także zmian geometrii połaci dachowych, 

b) dopuszcza się rozbudowę budynków, 

c) określa się: 

- maksymalną wysokość zabudowy części rozbudowywanej: 4,0 m, 

- geometrię dachu części rozbudowywanej: dach płaski albo dwu lub wielospadowy o nachyleniu połaci 
od 35º do 50º; 

10) w przypadku budowy obiektu przy budynku posiadającym adres ul. Jedności 16b, po jego zachodniej 
stronie, określa się: 

a) maksymalną wysokość zabudowy: 3 kondygnacje, 

b) geometrię dachu: dach płaski albo dwu lub wielospadowy o nachyleniu połaci od 35º do 50º. 

§ 23. 1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem M/U3 , dla którego ustala się 
przeznaczenie podstawowe: 

1) zabudowa mieszkaniowa; 

2) zabudowa usługowa; 

3) zabudowa mieszkaniowo- usługowa. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1: 
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1) zakazuje się przesłaniania reklamami i elementami informacyjnymi, więcej niż 10% powierzchni elewacji 
budynku; 

2) dopuszcza się: 

a) realizację lukarn, wolich oczek oraz innych elementów doświetlających wnętrze ostatniej kondygnacji, 

b) wprowadzanie nowych form architektonicznych na elewacjach, w tym zadaszeń stref wejściowych, 
w wyniku przebudowy lub wykonania nowych wejść, pod warunkiem dostosowania ich do skali i formy 
budynku. 

3. Określa się następujące parametry i wskaźniki zabudowy: 

1) indywidualny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej; 

2) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy- 100%; 

3) zakazuje się: 

a) rozbudowy, 

b) nadbudowy, 

c) zmian geometrii połaci dachowych. 

§ 24. 1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem M/U4 , dla którego ustala się 
przeznaczenie podstawowe: 

1) zabudowa mieszkaniowa; 

2) zabudowa usługowa; 

3) zabudowa mieszkaniowo- usługowa. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, zakazuje się przesłaniania reklamami, w tym elementami 
informacyjnymi, więcej niż 10% powierzchni elewacji budynków. 

3. Określa się następujące parametry i wskaźniki zabudowy: 

1) indywidualny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej; 

2) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy- 100%; 

3) dla budynków zlokalizowanych przy ul. Jedności 4 i ul. Jedności 4a zakazuje się: 

a) rozbudowy, 

b) nadbudowy, 

c) zmian geometrii dachu; 

4) dla budynku dobudowanego do budynku przy ul. Jedności 4a: 

a) zakazuje się rozbudowy, 

b) dopuszcza się nadbudowę w celu zmiany geometrii dachu, 

c) nakazuje się dostosowanie formy i wysokości dachu do obiektu sąsiedniego przylegającego. 

§ 25. 1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem M/U5 , dla którego ustala się 
przeznaczenie podstawowe: 

1) zabudowa mieszkaniowa; 

2) zabudowa usługowa; 

3) zabudowa mieszkaniowo- usługowa; 

4) parkingi, w tym także wielopoziomowe. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, zakazuje się: 

1) przesłaniania reklamami, w tym elementami informacyjnymi, więcej niż 10% powierzchni elewacji 
frontowej budynków; 
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2) obsługi komunikacyjnej terenu poprzez drogę publiczną zbiorczą oznaczoną w planie symbolem KDZ. 

3. Określa się następujące parametry i wskaźniki zabudowy: 

1) indywidualny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej; 

2) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy- 100%; 

3) wysokość zabudowy: 

a) dla budynków w zabudowie pierzejowej lub będących rozbudową budynku zlokalizowanego na terenie 
U1- od 3 do 5 kondygnacji, 

b) dla pozostałych obiektów, nie wymienionych w lit a: od 2 do 3 kondygnacji; 

4) geometrię dachu: dach dostosowany formą do obiektu zlokalizowanego na terenie U1 albo dwu lub 
wielospadowy o nachyleniu połaci od 35º do 50º. 

§ 26. 1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem M/U6 , dla którego ustala się 
przeznaczenie podstawowe: 

1) zabudowa mieszkaniowa; 

2) zabudowa usługowa; 

3) zabudowa mieszkaniowo- usługowa. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1: 

1) nakazuje się zachowanie wyznaczonego planem wjazdu na teren, a w przypadku planowanej zabudowy 
uwzględnienie przejazdu bramowego; 

2) zakazuje się przesłaniania reklamami, w tym elementami informacyjnymi, więcej niż 10% powierzchni 
elewacji frontowych budynków; 

3) dopuszcza się: 

a) realizację lukarn, wolich oczek oraz innych elementów doświetlających wnętrze ostatniej kondygnacji, 

b) wprowadzanie nowych form architektonicznych na elewacjach, w tym zadaszeń stref wejściowych, 
w wyniku przebudowy lub wykonania nowych wejść, pod warunkiem ich dostosowania do skali i formy 
budynku, 

c) realizację od strony zaplecza budynków gospodarczych i garaży. 

3. Określa się następujące parametry i wskaźniki zabudowy: 

1) indywidualny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej; 

2) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy- 100%; 

3) dla budynku zlokalizowanego przy ul. Aleja Konstytucji 3 Maja 1: 

a) dopuszcza się: 

- rozbudowę, 

- nadbudowę, 

b) określa się: 

- maksymalną wysokość zabudowy: 3 kondygnacje, 

- geometrię dachu: dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu połaci od 35º do 50º; 

4) dla budynków zlokalizowanych przy, ul. Aleja Konstytucji 3 Maja 3, ul. Aleja Konstytucji 3 Maja 5 

a) zakazuje się: 

- nadbudowy, 

- zmian geometrii połaci dachowych, 

b) dopuszcza się rozbudowę budynków, 
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c) określa się: 

- maksymalną wysokość zabudowy części rozbudowywanej: 2 kondygnacje, 

- geometrię dachu: dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu połaci od 35º do 50º; 

5) dla obiektów gospodarczych i garaży, określa się: 

a) wysokość zabudowy: 1 kondygnacja, 

b) geometrię dachu: dachy płaskie. 

§ 27. 1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem M/U7 , dla którego ustala się 
przeznaczenie podstawowe: 

1) zabudowa mieszkaniowa; 

2) zabudowa usługowa; 

3) zabudowa mieszkaniowo- usługowa. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1: 

1) zakazuje się przesłaniania reklamami i elementami informacyjnymi, więcej niż 10% powierzchni elewacji 
frontowych budynków; 

2) dopuszcza się: 

a) realizację lukarn, wolich oczek oraz innych elementów doświetlających wnętrze ostatniej kondygnacji, 

b) wprowadzanie nowych form architektonicznych na elewacjach, w tym zadaszeń stref wejściowych, 
w wyniku przebudowy lub wykonania nowych wejść, pod warunkiem ich dostosowania do skali i formy 
budynku, 

c) realizację od strony zaplecza budynków gospodarczych i garaży, nawiązujących formą i wykończeniem 
do budynków mieszkalnych. 

3. Określa się następujące parametry i wskaźniki zabudowy: 

1) indywidualny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej; 

2) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy- 100%; 

3) dla budynków zlokalizowanych przy ul. Aleja Konstytucji 3 Maja 7, ul. Aleja Konstytucji 3 Maja 11, ul. 
Aleja Konstytucji 3 Maja 13, Aleja Konstytucji 3 Maja 15: 

a) zakazuje się: 

- nadbudowy, 

- zmian kąta nachylenia połaci dachowych, 

b) dopuszcza się rozbudowę budynku, 

c) ustala się: 

- maksymalną wysokość zabudowy części rozbudowywanej: 4 kondygnacje bez możliwości 
przekroczenia wysokości obiektu rozbudowywanego, 

- geometrię dachu: dach płaski; 

4) dla budynków zlokalizowanych przy ul. Plac Słowiański 12a, ul. Plac Słowiański 11 zakazuje się: 

a) rozbudowy, 

b) nadbudowy, 

c) zmian kąta nachylenia połaci dachowych; 

5) dla budynku przylegającego do budynku przy ul. Plac Słowiański 12a, 

a) dopuszcza się: 

- rozbudowę, 
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- nadbudowę, 

b) określa się: 

- maksymalną wysokość zabudowy: 3 kondygnacje, bez możliwości przewyższenia wysokością 
budynku przy ul. Plac Słowiański 12a 

- geometrię dachu: dach płaski albo dwu lub wielospadowy o nachyleniu połaci od 35º do 50º; 

6) dla budynku zlokalizowanego przy ul. Aleja Konstytucji 3 Maja 9: 

a) dopuszcza się: 

- rozbudowę, 

- nadbudowę, 

b) określa się: 

- maksymalną wysokość zabudowy: 4 kondygnacje bez możliwości przewyższenia budynku przy ul. 
Aleja Konstytucji 3 Maja 11, 

- geometrię dachu: dach indywidualny; 

7) dla obiektów gospodarczych i garaży określa się: 

a) wysokość zabudowy: 1 kondygnacja, 

b) geometrię dachu: dachy płaskie. 

§ 28. 1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami U1 , U3 , U5 , dla których ustala się 
przeznaczenie: 

1) podstawowe: zabudowa usługowa; 

2) uzupełniające: lokale mieszkalne, lokalizowane na wyższych kondygnacjach niż parter. 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, zakazuje się przesłaniania reklamami i elementami 
informacyjnymi, więcej niż 10% powierzchni elewacji budynków, za wyjątkiem ściany budynku 
zlokalizowanej na granicy z terenem M/U6. 

3. Określa się następujące parametry i wskaźniki zabudowy: 

1) indywidualny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej; 

2) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 100%; 

3) dla budynku zlokalizowanego przy ul. Aleja Konstytucji 3 Maja 1a: 

a) dopuszcza się: 

- rozbudowę budynku, 

- nadbudowę, 

- wprowadzanie nowych form architektonicznych na elewacjach, w tym zadaszeń stref wejściowych, 
w wyniku przebudowy lub wykonania nowych wejść, pod warunkiem dostosowania ich do skali 
i formy budynku, 

- przesłonięcie reklamami i znakami informacyjnymi całości ściany graniczącej z terenem M/U5, 

b) określa się: 

- maksymalną wysokość zabudowy: 5 kondygnacji, 

- geometrię dachu: dachy płaskie albo dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci od 35º do 50º; 

4) dla budynku zlokalizowanego przy ul Plac Słowiański 9 zakazuje się: 

a) rozbudowy, 

b) nadbudowy, 

c) zmian kąta nachylenia połaci dachowych; 
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5) dla budynku zlokalizowanego przy ul Plac Słowiański 12: 

a) zakazuje się: 

- nadbudowy, 

- zmian kąta nachylenia połaci dachowych, 

b) dopuszcza się rozbudowę budynku, 

c) określa się: 

- zachowanie elewacji z cegły, 

- maksymalną wysokość zabudowy części rozbudowywanej: 1 kondygnacja, 

- geometrię dachu: dachy płaskie albo dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci od 35º do 50º. 

§ 29. 1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem U2 , dla którego ustala się 
przeznaczenie: 

1) podstawowe: zabudowa usługowa; 

2) uzupełniające: lokale mieszkalne lokalizowane na wyższych kondygnacjach niż parter. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1: 

1) nakazuje się: 

a) uwzględnienie terenu pod infrastrukturę techniczną, w przypadku gdy projektowana zabudowa 
skutkować będzie likwidacją istniejącego transformatora, 

b) organizację miejsc postojowych, przyjmując minimalny wskaźnik: 

- 1 miejsce na każde rozpoczęte 100,0 m² powierzchni użytkowej usług, natomiast w przypadku 
realizacji usług handlu 1 miejsce na każde rozpoczęte 50,0m² powierzchni sprzedaży, 

- w przypadku realizacji mieszkań, dodatkowo 1 miejsce na każdy lokal mieszkalny, 

- w przypadku usług gastronomii 1 miejsce postojowe na 6 miejsc konsumpcyjnych; 

2) zakazuje się: 

a) przesłaniania reklamami i elementami informacyjnymi, więcej niż 10% powierzchni elewacji 
budynków, 

b) lokalizacji garaży; 

3) dopuszcza się: 

a) bilansowanie miejsc postojowych z miejscami parkingowymi podziemnymi zrealizowanymi na terenie 
ZU, 

b) zmianę lokalizacji, przebudowę lub wbudowanie istniejących obiektów infrastruktury technicznej 
w budynek. 

3. Określa się następujące parametry i wskaźniki zabudowy: 

1) indywidualny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej; 

2) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy- 100%; 

3) maksymalną wysokość zabudowy: 5 kondygnacji i nie wyższą niż 26,0 m; 

4) geometrię dachu: dachy indywidualne. 

§ 30. 1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem U4 , dla którego ustala się 
przeznaczenie: 

1) podstawowe: 

a) zabudowa usługowa, 

b) parkingi; 
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2) uzupełniające: lokale mieszkalne lokalizowane na wyższych kondygnacjach niż parter. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1: 

1) nakazuje się: 

a) organizację miejsc postojowych, przyjmując minimalny wskaźnik: 

- 1 miejsce na każde rozpoczęte 50,0 m² powierzchni użytkowej usług, natomiast w przypadku 
realizacji usług handlu 1 miejsce na każde rozpoczęte 50,0m² powierzchni sprzedaży, 

- w przypadku realizacji mieszkań, dodatkowo 1 miejsce na każdy lokal mieszkalny, 

- w przypadku usług gastronomii 1 miejsce postojowe na 6 miejsc konsumpcyjnych, 

b) zachowanie wyznaczonego planem wjazdu na teren, a w przypadku planowanej zabudowy 
uwzględnienie przejazdu bramowego; 

2) zakazuje się przesłaniania reklamami i elementami informacyjnymi, więcej niż 10% powierzchni elewacji 
budynków; 

3) dopuszcza się: 

a) wprowadzanie nowych form architektonicznych na elewacjach, w tym zadaszeń stref wejściowych, 
w wyniku przebudowy lub wykonania nowych wejść, pod warunkiem ich dostosowania do skali i formy 
budynku, 

b) bilansowanie miejsc postojowych z miejscami parkingowymi podziemnymi zrealizowanymi na terenie 
ZU, 

c) realizację od strony wnętrz kwartałów budynków gospodarczych i garaży. 

3. Określa się następujące parametry i wskaźniki zabudowy: 

1) indywidualny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej; 

2) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy- 100%; 

3) dla budynku zlokalizowanego przy ul. Plac Słowiański 10: 

a) zakazuje się: 

- nadbudowy obiektu w części określonej rysunkiem planu, 

- likwidacji komina, 

b) dopuszcza się wyburzenie części obiektu nieoznaczonej graficznie jako obiekt ewidencyjny, 

c) określa się: 

- wysokość zabudowy: od 2 do 3 kondygnacji nie wyższą niż 18,0 m, 

- geometrię dachu: dach indywidualny, 

- zachowanie elewacji z cegły; 

4) dla pozostałych obiektów, nie wymienionych w pkt 3 ustala się: 

a) wysokość zabudowy: 2 kondygnacje, 

b) geometrię dachu: dachy indywidualne. 

§ 31. 1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolam UP1 , UP3 , dla których ustala się 
przeznaczenie: 

1) podstawowe: usługi publiczne z zakresu administracji; 

2) uzupełniające: usługi. 

2. Dla terenów, o których mowa w ust.1, zakazuje się: 

1) lokalizacji wolnostojących reklam i elementów informacyjnych, niezwiązanych z promocją miasta; 

2) przesłaniania reklamami i elementami informacyjnymi, więcej niż 5% powierzchni elewacji budynków. 
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3. Określa się następujące parametry i wskaźniki zabudowy. 

1) indywidualny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej; 

2) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy- 100%; 

3) dla budynku zlokalizowanego przy ul. Plac Słowiański 6, zakazuje się: 

a) rozbudowy, 

b) nadbudowy, 

c) zmian geometrii połaci dachowych; 

4) dla budynku zlokalizowanego przy ul. Plac Słowiański 1: 

a) zakazuje się: 

- nadbudowy, 

- zmian geometrii połaci dachowych, 

b) dopuszcza się: 

- rozbudowę, 

- wprowadzanie nowych form architektonicznych na elewacjach, w tym zadaszeń stref wejściowych, 
w wyniku przebudowy lub wykonania nowych wejść, pod warunkiem ich dostosowania do skali 
i formy budynku, 

c) ustala się: 

- maksymalną wysokość zabudowy części rozbudowywanej: 1 kondygnacja, 

- geometrię dachu części rozbudowywanej: dachy indywidualne. 

§ 32. 1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem UP2 , dla którego ustala się 
przeznaczenie: 

1) podstawowe: usługi publiczne z zakresu administracji; 

2) uzupełniające: usługi. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust.1: 

1) nakazuje się zachowanie swobodnego przejścia pieszego, a w przypadku planowanej zabudowy realizację 
nieograniczonego przejścia bramowego; 

2) zakazuje się: 

a) wolnostojących reklam i elementów informacyjnych niezwiązanych z promocją miasta, 

b) ocieplania zewnętrznego budynku oznaczonego jako obiekt ewidencyjny, 

c) przesłaniania reklamami i elementami informacyjnymi, więcej niż 5% powierzchni elewacji budynków; 

3) dopuszcza się: 

a) wprowadzenie korekty wyznaczonego w planie przebiegu przejścia pieszego przy jednoczesnym 
zachowaniu docelowego połączenia terenu KPJ1 z terenem ZU, 

b) wprowadzanie nowych form architektonicznych na elewacjach, w tym zadaszeń stref wejściowych, 
w wyniku przebudowy lub wykonania nowych wejść, pod warunkiem ich dostosowania do skali i formy 
budynku. 

3. Określa się następujące parametry i wskaźniki zabudowy. 

1) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 5%; 

2) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 90%; 

3) dla budynku zlokalizowanego przy ul. Plac Słowiański 5: 

a) zakazuje się nadbudowy, 
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b) dopuszcza się rozbudowę, 

c) określa się: 

- maksymalną wysokość zabudowy części rozbudowywanej: 5 kondygnacji, bez możliwości 
przekroczenia wysokości obiektu rozbudowywanego, 

- geometrię dachu: dachy płaskie; 

4) dla budynku zlokalizowanego przy ul. Plac Słowiański 2: 

a) zakazuje się nadbudowy, 

b) dopuszcza się rozbudowę, 

c) określa się: 

- maksymalną wysokość zabudowy części rozbudowywanej: 7 kondygnacji, bez możliwości 
przekroczenia wysokości obiektu rozbudowywanego, 

- geometrię dachu: dachy płaskie. 

§ 33. 1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem ZP , dla którego ustala się 
przeznaczenie: 

1) podstawowe: zieleń urządzona; 

2) uzupełniające: 

a) place gier i zabaw, tereny rekreacyjne, 

b) ścieżki piesze i rowerowe. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust.1: 

1) nakazuje się: 

a) realizację ogólnodostępnych terenów zielonych, 

b) stosowanie jednakowych elementów małej architektury oraz elementów wyposażenia powtarzalnego, 
takiego, jak: ławki, latarnie, kosze na śmieci, donice kwietnikowe, barierki, słupki rozgraniczenie ruchu 
rowerowego od pieszego, 

c) utrzymanie istniejącej zieleni wysokiej, z zachowaniem przepisów odrębnych; 

2) zakazuje się realizacji: 

a) dróg wewnętrznych, z zastrzeżeniem dróg przeciwpożarowych do obiektów bezpośrednio sąsiadujących 
z terenem, 

b) zabudowy kubaturowej, 

c) obiektów infrastruktury technicznej, 

d) kondygnacji podziemnych, 

e) reklam i elementów informacyjnych; 

3) dopuszcza się lokalizację ogródków gastronomicznych wyłącznie dla terenów przylegających do terenu 
ZP. 

§ 34. 1. Wyznacza się teren zieleni urządzonej i parkingów podziemnych oznaczony na rysunku planu 
symbolem ZU , dla którego ustala się przeznaczenie: 

1) podstawowe: 

a) place publiczne, 

b) tereny zieleni urządzonej, 

c) parkingi podziemne; 

2) uzupełniające: 
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a) place gier i zabaw, tereny rekreacyjne, 

b) ścieżki piesze i rowerowe, 

c) usługi handlu, myjnie samochodowe, wymiana opon, realizowane wyłącznie w kondygnacjach 
podziemnych i maksymalnie do 20% powierzchni parkingu podziemnego. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust.1: 

1) nakazuje się: 

a) stosowanie jednakowych elementów małej architektury oraz elementów wyposażenia powtarzalnego, 
takiego jak ławki, latarnie, kosze na śmieci, donice kwietnikowe, barierki, słupki, 

b) rozgraniczenie ruchu rowerowego od pieszego, 

c) realizację: 

- ogólnodostępnych terenów zielonych, 

- wykonanie stropodachu w formie zieleni urządzonej, 

- maksymalnie 3 kondygnacji parkingów podziemnych, 

d) utrzymanie wyznaczonych w planie przejść pieszych; 

2) określa się: 

a) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej bez realizacji parkingów podziemnych- 60%, 

b) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej w przypadku realizacji parkingu podziemnego – 
20%; 

3) zakazuje się: 

a) realizacji dróg wewnętrznych, z wyjątkiem dróg przeciwpożarowych do obiektów bezpośrednio 
sąsiadujących z terenem, 

b) lokalizacji: 

- obiektów tymczasowych, z wyjątkiem realizowanych na czas wydarzeń kulturalno- rozrywkowych, 

- naziemnych obiektów infrastruktury technicznej, 

- reklam i elementów informacyjnych niezwiązanych z promocją miasta, za wyjątkiem lokalizowanych 
w kondygnacjach podziemnych, 

c) przebudowy istniejących parkingów naziemnych jeżeli w ramach funkcji podstawowej zostanie 
zrealizowany parking podziemny; 

4) dopuszcza się: 

a) sytuowanie wolnostojących obiektów służących informacji o mieście, zabytkach i informacji 
turystycznej o wysokości nie większej niż 3,0 m i o powierzchni nie przekraczającej 30,0 m², 

b) organizację imprez masowych w granicach pokrywających się z liniami rozgraniczającymi teren, 

c) realizację klatek schodowych do parkingu. 

§ 35. 1. Wyznacza się tereny o przeznaczeniu podstawowym: 

1) drogi publiczne: 

a) zbiorcza oznaczona na rysunku planu symbolem KDZ , 

b) lokalna oznaczona na rysunku planu symbolem KDL , 

c) dojazdowa oznaczona na rysunku planu symbolem KDD ; 

2) publiczne ciągi pieszo- jezdne oznaczonych na rysunku planu symbolem KPJ1 ; 

3) ciąg pieszo- jezdny oznaczony na rysunku planu symbolem KPJ2 . 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1: 
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1) zakazuje się realizacji zabudowy i obiektów kubaturowych, w tym także tymczasowych, za wyjątkiem 
obiektów infrastruktury technicznej, pod warunkiem, że planowana infrastruktura nie koliduje z ruchem 
drogowym i pieszym; 

2) dopuszcza się: 

a) realizację ścieżek rowerowych, 

b) rozbudowę oraz przebudowę istniejących obiektów infrastruktury technicznej. 

§ 36. Wyznacza się tereny o przeznaczeniu podstawowym: publiczne ciągi piesze, oznaczone na rysunku 
planu symbolami KPX1 i KPX2 , dla których: 

1) nakazuje się utrzymanie przejścia pieszego, 

2) zakazuje się lokalizacji: 

a) obiektów kubaturowych, 

b) reklam i elementów informacyjnych niezwiązanych z promocją miasta; 

3) dopuszcza się: 

a) realizację ścieżek rowerowych na terenie KPX1, 

b) realizację poprzez teren oznaczony w planie symbolem KPX1 przejazdu łączącego ul. Jedności 
z terenem o symbolu KPJ1, 

c) lokalizację na terenie oznaczonym w planie symbolem KPX2 obiektów związanych z informacją 
turystyczną i promocją miasta. 

§ 37. Wyznacza się tereny o przeznaczeniu podstawowym: parkingi naziemne, oznaczone na rysunku planu 
symbolem KS , dla których: 

1) zakazuje się lokalizacji: 

a) zabudowy kubaturowej, 

b) reklam i elementów informacyjnych niezwiązanych z promocją miasta; 

2) dopuszcza się realizację: 

a) ścieżek rowerowych, 

b) dróg, w tym także dróg publicznych. 

Rozdział 13.
Przepisy końcowe 

§ 38. Traci moc uchwała nr XXIV/214/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie 
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia Zielonej Góry (Dz. Urz. 
Woj. Lubus. Nr 64, poz. 1061- z późn. zm.3) ). 

§ 39. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra. 

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

 

Wiceprzewodniczący Rady 

Jacek Budziński
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1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 
1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, 
z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 
r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567. 

2) Uchwała zmieniona uchwałą nr III/19/10 z 21 grudnia 2010r. 
3) Uchwała zmieniona uchwałą nr LXIV/792/10 z 30 marca 2010r. 
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załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIII.267.2012
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 26 czerwca 2012 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE

o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Placu Słowiańskiego 

w Zielonej Górze

obejmującego obszar ograniczony:
1) od północy – ul. Jedności;
2) od zachodu – ul. Stanisława Moniuszki;
3) od południa – ul. Aleją Konstytucji 3 Maja;
4) od wschodu – granicą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia i miasta 
Zielona Góra, uchwalonego uchwałą nr LXIV/792/10 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 marca 
2010r. 

 Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, do wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 22 marca 2012 r. do 16 kwietnia 

2012 r. wymienionego wyżej projektu zmiany planu miejscowego, w ustalonym nieprzekraczalnym 

terminie ustalonym na 02 maja 2012r wpłynęła jedna uwaga, którą rozstrzyga się w następujący 

sposób. 

Uwaga złożona dnia 27 kwietnia 2012 roku przez Małgorzatę i Mieczysława Lucinkiewicz, 

dotyczy wprowadzenia korekty linii zabudowy dla obiektu położonego przy ul. Aleja Konstytucji 3 Maja 

9. W uzasadnieniu podano, iż przedmiotowy budynek, wpisany do ewidencji zabytków, aktualnie jest 

w złym stanie technicznym. Rozbudowa lub nadbudowa będzie wiązała się z rozbiórką budynku. 

Zdaniem wnioskodawców budowa nowego obiektu na wysokość czterech kondygnacji z utrzymaniem 

obecnej linii zabudowy spowoduje przesłonięcie budynków przy ul. Aleja konstytucji 3 Maja 7 i 11. 

Przy takiej rozbudowie budynek przy ul. Aleja Konstytucji 3 Maja 9 utraci charakter budynku 

zabytkowego i wystająca bryła budynku będzie stanowić dysharmonię z linią zabudowy sąsiednich 

budynków.

Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona w całości. 

Uzasadnienie: Wyznaczona w planie miejscowym obowiązująca linia zabudowy została 

wyznaczona z uwzględnieniem lokalizacji budynków wpisanych do ewidencji zabytków położonych 

przy ul. Aleja Konstytucji 3 Maja 1, 3, 5 oraz Aleja Konstytucji 3 Maja 9 i stanowi kontynuację już 

istniejącej zabudowy postawionej bezpośrednio na granicy z działką drogową Jedynie bryła budynku 

położonego przy ul. Aleja Konstytucji 3 Maja 7 jest cofnięta o ok. 0,5 m względem historycznych 

obiektów. Projekt planu uwzględnia natomiast wyrównanie tej różnicy i wprowadza linię zabudowy 

także bezpośrednio przy granicy. Podkreślić również należy, iż obszar objęty planem znajduje się 

w granicach zespołu urbanistyczno- krajobrazowego miasta Zielona Góra, wpisanego do rejestru 

zabytków pod nr 75, w którym nowe zamierzenia inwestycyjne są silnie uwarunkowane pod względem 

lokalizacji, stylu oraz rodzaju stosowanych materiałów do zabudowy historycznej. Mając na uwadze, 

iż projekt uzyskał pozytywne uzgodnienia od instytucji uprawnionych, w tym od Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków w zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 

kultury współczesnej, cofnięcie linii zabudowy uznaje się działanie dysharmonizujące oraz 

bezzasadne.

Mając na uwadze powyższe uwagi nie uwzględnia się.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY 

J a c e k  B u d z i ń s k i
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załącznik nr 3 do uchwały nr XXXIII.267.2012
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 26 czerwca 2012 r

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE 

INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ 

DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, 

ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH
dotyczy zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Placu Słowiańskiego 

w Zielonej Górze

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), określa się następujący sposób realizacji 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych miasta oraz zasady ich 

finansowania.

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb 

mieszkańców, zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 

2001 r. Nr 142, poz. 1591 – tekst jednolity z późn. zm.), obejmują budowę dróg publicznych wraz z ich 

oświetleniem i powiązanych z nimi sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Pozostałe zadania własne gminy z zakresu infrastruktury technicznej, określone w art. 7 ust. 1 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jak:

a) zaopatrzenie w energię elektryczną,

b) zaopatrzenie w energię cieplną,

c) zaopatrzenie w gaz,

podlegają dodatkowo regulacjom ustawy Prawo energetyczne. Zaopatrzenie w te media realizują 

przedsiębiorstwa energetyczne. Wskazane w ustawie Prawo energetyczne zadania własne miasta, 

finansowane z jego budżetu, obejmują wykonanie oświetlenia dróg, tych których miasto jest zarządcą, 

czyli dróg miejskich.

2. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, zaliczonych do zadań 

własnych miasta, zapisanych w planie miejscowym, podlega przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), przy czym:

a) limity wydatków budżetowych określone w Wieloletniej prognozie Finansowej Miasta Zielona 

Góra są ujęte każdorazowo w budżecie miasta na dany rok,

b) istnieją możliwości ubiegania się o dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE (w zakresie 

budowy ulic oraz uzbrojenia pozostającego w gestii miasta) i/lub współfinansowania tych 

inwestycji z zainteresowanym inwestorem.
WICEPRZEWODNICZĄCY RADY 

J a c e k  B u d z i ń s k i
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