
UCHWAŁA NR 0007.374.2013
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE

z dnia 17 grudnia 2013 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębie 
geodezyjnym Cigacice, w obrębie geodezyjnym Górki Małe oraz w obrębie geodezyjnym Górzykowo

Na podstawie art.18 ust. 2  pkt 5  ustawy z dnia 8  marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. 
poz. 594 z późn. zm.), art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.),  uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębie 
geodezyjnym Cigacice, w obrębie geodezyjnym Górki Małe oraz w obrębie geodezyjnym Górzykowo, 
uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Sulechowie Nr XXXVI/343/2006 z dnia 17 stycznia 2006r. 
(Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 15, poz. 375), zmienionego uchwałami Nr IX/102/2007 z dnia 21 sierpnia 
2007r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 113, poz. 1488) i Nr IX/103/2007 z dnia 21 sierpnia 2007r. 
(Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 110, poz. 1449), w zakresie działek oznaczonych w ewidencji gruntów 
i budynków numerami: 

1) 154, 135/7, 135/8, 135/23, 135/24, 296/1, 296/2, 296/3, 60/2, 60/4 – obręb Górzykowo, 

2) 153 – obręb Górki Małe, w granicach wykazanych na załączniku graficznym do niniejszej uchwały, za 
wyjątkiem działek nr 94 i 95 – obręb Górki Małe, dla których załącznik graficzny pozostaje bez zmian.

2. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są: 

1) załącznik graficzny, obejmujący działkę nr ewidencyjny 153 – obręb Górki Małe, w skali 1:1000 – 
załącznik Nr 1, 

2) załącznik graficzny, obejmujący działkę nr ewidencyjny 154 – obręb Górzykowo, w skali 1:1000 – 
załącznik Nr 2, 

3) załącznik graficzny, obejmujący działki nr ewidencyjny 135/7, 135/8, 135/23, 135/24 – obręb Górzykowo, 
w skali 1:1000 – załącznik Nr 3, 

4) załącznik graficzny, obejmujący działki nr ewidencyjny 296/1, 296/2, 296/3 – obręb Górzykowo, w skali 
1:1000 – załącznik Nr 4, 

5) załącznik graficzny, obejmujący działki nr ewidencyjny 60/2, 60/4 – obręb Górzykowo, w skali 1:1000 – 
załącznik Nr 5, 

6) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań 
własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania – załącznik Nr 6, 

7) rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu – załącznik Nr 7.
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3.  Wskazane wyżej numery działek z ewidencji gruntów i budynków nie są ustaleniami zmiany planu.

Rozdział 2.
Ustalenia zmiany planu 

§ 2. 1. W uchwale, o której mowa w §1 ust. 1, wprowadza się następujące zmiany: 

1) w §8 ust. 5  otrzymuje brzmienie:

„5.  W celu określenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku wyznacza się tereny objęte 
ochroną przed hałasem, zgodnie z przepisami o ochronie środowiska: 

1) tereny o symbolu MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

2) tereny o symbolu MN,U – tereny mieszkaniowo-usługowe.”;

2) w §8 dodaje się ust. 9  w brzmieniu:

„9.  Zgłoszeniu do właściwego organu nadzoru nad lotnictwem wojskowym podlegają wszystkie stałe 
lub tymczasowe obiekty budowlane o wysokości 50 m i więcej.”;

3) w §9: 

a) ust.2 otrzymuje brzmienie:

„2.  Ujawnione przedmioty o cechach zabytku należy uwzględnić przy zabudowie i zagospodarowaniu 
terenu oraz postępować zgodnie z przepisami o ochronie zabytków.”,

b) dodaje się ust. 3  i 4  w brzmieniu:

„3.  Obejmuje się ochroną zabytek archeologiczny – stanowisko archeologiczne - grodzisko, wykazane 
na rysunku planu-stanowiącym załącznik Nr 4. 

4.  Zabytek archeologiczny, o którym mowa w ust. 3, należy uwzględnić przy zabudowie 
i zagospodarowaniu terenu i postępować zgodnie z przepisami o ochronie zabytków.”;

4) po §35 dodaje się §35a w brzmieniu: "§35a 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN,U 
ustala się przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi.

2.  W ramach funkcji usługowej ustala się: usługi zdrowia, usługi oświaty, usługi rzemieślnicze, usługi 
administracji, doradztwa, biura, agencje, usługi gastronomii, hotelarstwo. 

3.  Dopuszcza się lokalizowanie funkcji usługowej w pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku 
mieszkalnego. 

4. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się: 

1) maksymalną wysokość zabudowy dla budynku mieszkalnego: 

a) 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe, 

b) 5,0m do najwyższego gzymsu/okapu, 

c) 11,0m do głównej kalenicy dachu,

2) maksymalną wysokość zabudowy dla budynku o funkcji usługowej: 

a) 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe 

b) 5,0m do najwyższego gzymsu/okapu, 

c) 9,0m do głównej kalenicy dachu,

3) dachy dwuspadowe, wielospadowe, symetryczne, zakazuje się stosowania dachów kopertowych bez 
kalenicy, dopuszcza się lukarny, 

4) kąt nachylenia głównych połaci dachu: 

a) dla budynku mieszkalnego 35°–50°, 

b) dla budynku o funkcji usługowej 25°–45°,

5) maksymalną szerokość elewacji frontowej: 
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a) dla budynku mieszkalnego 22,0m, 

b) dla budynku o funkcji usługowej 30,0m,

6) dopuszczenie przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniejących obiektów, na warunkach określonych 
w niniejszej uchwale.

5. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 

1) intensywność zabudowy: 

a) minimalną 3%, 

b) maksymalną 30%,

2) minimalną powierzchnię biologicznie czynną 40%, 

3) dopuszczenie lokalizowania infrastruktury technicznej.

6.  W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się dojazd do terenu od dróg wewnętrznych dojazdowych 
o symbolach KDWD5 i KDWD6. 

7. W zakresie parkowania pojazdów ustala się: 

1) wskaźniki minimalnej liczby miejsc postojowych: 

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – na jeden budynek mieszkalny minimum 1  miejsce 
postojowe, w tym garaż, w obrębie własnej nieruchomości, 

b) dla obiektów usługowych oraz innych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 
minimum 1  miejsce postojowe na każde rozpoczęte 30m2 powierzchni użytkowej przeznaczonej pod 
usługi,

2) obowiązek lokalizowania miejsc postojowych w granicach własnych nieruchomości.

8. Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej 1000m2."

5) w §37 ust. 2: 

a) w pkt 5  kropkę zastępuje się przecinkiem, 

b) dodaje się pkt 6  w brzmieniu:

„6)  bazy transportowe.”;

6) w §39 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Ustalenia dotyczące terenów P, których podstawowym przeznaczeniem jest zabudowa techniczno-
produkcyjna, w zakresie którego mieszczą się: obiekty produkcyjne, składowe i magazynowe, bazy 
transportowe, dla których ustala się:”;

7) w §52 ust. 2  pkt 11 dodaje się lit. i w brzmieniu:

„i)  KDW – istniejące drogi wewnętrzne.”;

8) w §54 ust. 2  otrzymuje brzmienie:

„2.  Parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu: teren o minimalnych wymiarach 4,0x5,0m, 
z dojazdem 3,5-metrową jezdnią utwardzoną, dla stacji słupowych teren o wymiarach 2,5x3,0m.”,

Rozdział 3.
Stawki procentowe 

§ 3. Ustala się 30%-ową stawkę, służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art.36 ust.4 ustawy z dnia 
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
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Rozdział 4.
Przepisy końcowe 

§ 4. Traci moc w części objętej niniejszą uchwałą uchwała Rady Miejskiej w Sulechowie Nr 
XXXVI/343/2006 z dnia 17 stycznia 2006r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części terenów w obrębie geodezyjnym Cigacice, w obrębie geodezyjnym Górki Małe oraz 
w obrębie geodezyjnym Górzykowo (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 15, poz. 375), zmienionego uchwałami Nr 
IX/102/2007 z dnia 21 sierpnia 2007r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 113, poz. 1488) i Nr IX/103/2007 z dnia 
21 sierpnia 2007r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 110, poz. 1449). 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Jan Rerus
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Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 0007.374.2013 

Rady Miejskiej w Sulechowie 

z dnia 17 grudnia 2013 r. 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

w sprawie realizacji zadań, z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania, 
zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębie 
geodezyjnym Cigacice, w obrębie geodezyjnym Górki Małe oraz w obrębie geodezyjnym Górzykowo

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.), art.7 ust.1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 216, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 
o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 ze zm.), Rada Miejska w Sulechowie rozstrzyga co 
następuje: 

1.  Sposób realizacji zapisanych w wymienionym wyżej planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą o zadań własnych gminy, odbywać się będzie wg obowiązujących przepisów 
szczególnych, z terminem realizacji uzależnionym od pozyskania środków finansowych. 

2. Finansowanie inwestycji wymienionych w pkt. 1 odbywać się będzie zgodnie z przepisami o finansach 
publicznych i zamówieniach publicznych, z możliwością wykorzystania środków: 

a) z budżetu gminy, zgodnie z uchwałą budżetową, 

b) środków pomocowych, 

c) kredytów i pożyczek, 

d) obligacji komunalnych, 

e) udziału inwestorów zewnętrznych w oparciu o odrębne porozumienia.
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Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 0007.374.2013 

Rady Miejskiej w Sulechowie 

z dnia 17 grudnia 2013 r. 

ROZSRZYGNIĘCIE 

o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu.

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. z 2012r., poz.647 z późn. zm.) stwierdza się, że do projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębie geodezyjnym Cigacice, w obrębie geodezyjnym 
Górki Małe oraz w obrębie geodezyjnym Górzykowo, wyłożonego wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko do publicznego wglądu w dniach od 3 października 2013r. do 24 października 2013r. ani osoby 
fizyczne i prawne ani jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej nie wniosły żadnych uwag, 
o których mowa w art. 17 pkt 11 cytowanej na wstępie ustawy.
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