
 
UCHWAŁA NR LIII/409/2014 

RADY MIEJSKIEJ W MYŚLIBORZU 

z dnia 12 maja 2014 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu położonego w obrębie 1, w rejonie ulicy Celnej w Myśliborzu. 

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

(Dz. U. z 2012 r. poz. 647) Rada Miejska w Myśliborzu uchwala, co następuje: 

Rozdział 1 

Ustalenia wstępne 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr XIII/70/2011 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Myślibórz w mieście 

Myślibórz w rejonie ul. Celnej, po stwierdzeniu iż plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Myślibórz zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Myśliborzu 

Nr LXV/511/2010 z dnia 28 czerwca 2010 r., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, 

zwany dalej „planem”. 

2. Plan obejmuje obszar w rejonie ul. Celnej w Myśliborzu o powierzchni 10,93 ha. 

3. Granice planu przedstawione zostały na rysunku planu w skali 1: 500 stanowiącym załącznik Nr 1 do ni-

niejszej uchwały. 

4. Przedmiotem planu są tereny o przeznaczeniu pod cmentarz komunalny, usługi, ogrody działkowe i zie-

leń publiczną oraz niezbędną infrastrukturę. 

5. Integralnymi częściami planu miejscowego są następujące załączniki do uchwały: 

1) załącznik nr 1 - rysunek planu w skali 1:500; 

2) załącznik nr 2 - wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Myślibórz; 

3) załącznik Nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 

należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania; 

4) załącznik Nr 4 - rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego 

wglądu projektu planu. 

6. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, poza którą niedopuszczalne jest sytu-

owanie budynków; linie zabudowy nie dotyczą obiektów małej architektury, podziemnych części budyn-

ków, znajdujących się całkowicie poniżej poziomu terenu, oraz elementów takich jak okapy, gzymsy, bal-

kony, galerie, werandy, tarasy lub schody zewnętrzne; 

2) linii rozgraniczającej - należy przez to rozumieć linię rozdzielającą tereny o różnych funkcjach i różnych 

zasadach zagospodarowania; 
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3) wskaźnik dopuszczalnej intensywności zabudowy „IZ”- należy przez to rozumieć stosunek całkowitej po-

wierzchni zabudowanej do całkowitej powierzchni terenu działki; 

4) wskaźnik maksymalnej dopuszczalnej powierzchni zabudowy „PZ” - należy przez to rozumieć stosunek 

maksymalnej powierzchni zabudowanej do całkowitej powierzchni terenu działki; 

5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna „TZ” - należy przez to rozumieć stosunek powierzchni tere-

nów nieutwardzonych w tym zielonych do całkowitej powierzchni terenu działki budowlanej; 

6) wysokość zabudowy „HZ” - należy przez to rozumieć wysokość zabudowy mierzoną od terenu przy wej-

ściu głównym do budynku do górnej krawędzi ściany zewnętrznej lub attyki dla budynków o dachach pła-

skich, do najwyżej położonej krawędzi dachu (kalenicy) lub najwyższego punktu zbiegu połaci dachowych 

dla budynków o dachach spadzistych, lub do najwyższego punktu w przypadku urządzeń, instalacji 

i elementów technicznych; 

7) kolumbarium jest to obiekt wolnostojący, parterowy niepodpiwniczony. Przeznaczony do składania urn 

z prochami; 

8) dach wysoki - należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia od 35º do 45º; 

9) dach płaski - należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia od 2º do 10º. 

Rozdział 2 

Ustalenia ogólne 

§ 2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

1. W zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy ustala się: 

1) zabudowę należy lokalizować zgodnie z liniami zabudowy określonymi na rysunku planu; 

2) linie zabudowy nie dotyczą schodów zewnętrznych, klatek schodowych lub wiatrołapów, okapów jeśli nie 

wykraczają one poza nią na odległość większą niż 1,2 m; 

3) należy uwzględnić potrzeby osób niepełnosprawnych w kształtowaniu zabudowy i urządzeń komunikacji; 

4) zakazuje się budowy ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych. 

2. W zakresie kształtowania przestrzeni publicznych: 

1) ustala się, że terenem przestrzeni publicznej w granicach planu jest teren drogi publicznej oznaczony sym-

bolem KDD1 i KDD2; 

2) zasady kształtowania przestrzeni publicznej określa się w ustaleniach szczegółowych. 

3. W zakresie zasad i warunków łączenia i podziału nieruchomości: 

1) Dopuszcza się łączenie i podział działek w obrębie jednostek: ZC2, U/ZC, KP1, KP2, KDD1, KDD2, ZP 

i ZD, uwzględniając parametry zawarte w ustaleniach szczegółowych; 

2) Zakazuje się łączenia i podziału działek w obrębie jednostki ZC1. 

4. W granicach planu nie wyznacza się terenów wymagających scalania i podziału nieruchomości. 

5. Na całym terenie objętym planem zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzeda-

ży powyżej 40 m² na jednej kondygnacji. 

6. Na wyznaczonych w planie terenach usługowych dopuszcza się wyłącznie umieszczanie szyldów. 

§ 3. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska i przyrody: 

1. Obszar znajduje się na terenie obszaru chronionego krajobrazu OChK „B” Myślibórz. Należy przestrze-

gać zakazów i odstępstw od zakazów wynikających z przepisów odrębnych (uchwały Nr XXXII/375/09 Sejmi-

ku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 r. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego 

Nr 66, poz. 1804 ze zm.) dla obszaru chronionego krajobrazu „B” Myślibórz. 

2. Gromadzenie i usuwanie odpadów należy organizować zgodnie z miejskim systemem gromadzenia od-

padów. 

3. Ustala się wymóg zachowania powierzchni biologicznie czynnej zachowując parametry określone w usta-

leniach szczegółowych. 

4. Teren opracowania miejscowego planu przestrzennego nie znajduje się w granicach terenów górniczych, 

zagrożonych powodzią, lub osuwania się mas ziemnych. 
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§ 4. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

1. W granicach terenu ZC1 i U/ZC ustala się obiekt zabytkowy - zaewidencjonowany historyczny cmentarz. 

2. Należy utrzymać zabytkowe cechy terenu, w tym: 

- historycznych granic cmentarza, 

- rozplanowania kwater, 

- wyposażenia grobów sprzed i po 1945 r. w tym ogrodzenie nagrobków, 

- bramy i ogrodzenia, 

- układu alejek, 

- układu i składu gatunkowego zieleni komponowanej. 

3. Dopuszcza się wykonanie przerw o szerokości od 1,2 m do 2,5 m w zabytkowym murze między terenem 

ZC1 i U/ZC w celu uzyskania kontynuacji alei spacerowych i przejazdowych. Dopuszcza się zamknięcie po-

wstałych przejść bramami, furtkami kutymi w kolorze czarnym. 

§ 5. Ustalenia dotyczące układu komunikacyjnego: 

1. Ustala się wykonanie parkingu ogólnodostępnego na terenach KP1 i KP2. 

2. Dopuszcza się lokalizowanie dróg wewnętrznych o minimalnej szerokości 4 m oraz alejek spacerowych 

na terenie jednostek ZC1, ZC2, ZP i ZD. 

§ 6. W zakresie obsługi infrastrukturalnej: 

1) dopuszcza się utrzymanie, rozbudowę, przebudowę, zmianę lokalizacji oraz likwidację istniejącej infra-

struktury technicznej; 

2) nakazuje się zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej o minimalnej DN32; 

3) nakazuje się odprowadzenie ścieków sanitarnych do sieci kanalizacji sanitarnej o minimalnej DN160 oraz 

docelowo do oczyszczalni ścieków; 

4) ustala się odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej o minimalnej 

DN160: 

a) do czasu realizacji sieci kanalizacji deszczowej, dopuszcza się odprowadzanie wód deszczowych i rozto-

powych do istniejącej sieci ogólnospławnej poza granicami planu, lub do gruntu; 

5) ustala się zaopatrzenie z sieci gazowej o minimalnej DN50; 

6) ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci 0,4 kV, lub projektowanej wychodzącej 

z istniejących stacji transformatorowych zlokalizowanych poza granicami planu: 

a) dopuszcza się zaopatrzenie w energię elektryczną z indywidualnych instalacji wykorzystujących odna-

wialne źródła energii, 

b) nakazuje się realizować nowe linie elektroenergetyczne, jako linie kablowe; 

7) ustala się zaopatrzenie w energię cieplną z sieci ciepłowniczej o minimalnej DN50: 

a) dopuszcza się stosowanie indywidualnych źródeł energii cieplnej; 

8) ustala się zaopatrzenie w usługi teletechniczne z sieci teletechnicznej lub z innych źródeł; 

9) ustala się korytarz techniczny dla istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15 kV w grani-

cach wyznaczonych na rysunku planu o szerokości 5,0 m licząc od osi linii w której zakazuje się nasadzeń 

drzew: 

a) przy zagospodarowaniu strefy należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z przebiegu linii średniego 

napięcia, zgodnie z przepisami odrębnymi, 

b) w przypadku skablowania linii, o której mowa w ust. 9, ustala się likwidację korytarza. 

Rozdział 3 

Ustalenia szczegółowe 

§ 7. 1. Ustala się teren cmentarza oznaczony na rysunku planu symbolem ZC1 (1,38 ha). 

2. Ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu: 

1) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury i pomników o wysokości do 3,0 m: 

a) ustala się minimalnie 10% powierzchni biologicznie czynnej; 
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2) ustala się nowe pochówki poza strefą ochrony sanitarnej zgodnie z załącznikiem graficznym: 

a) ustala się lokalizację lapidarium na terenie strefy ochronnej; 

3) ustala się zakaz wznoszenia budynków; 

4) ustala się zakaz lokalizacji stanowisk handlowych oraz innych obiektów tymczasowych; 

5) ustala się obowiązek realizacji zieleni izolacyjnej wzdłuż granic z obszarami o innej funkcji - minimalna 

szerokość pasa zieleni wynosi 3,0 m; 

6) ustala się zachowanie/odtworzenie istniejącego ogrodzenia i bram z zastosowaniem istniejących materia-

łów: cegła elewacyjna, kamień naturalny, kute elementy metalowe w kolorze czarnym; 

7) ustala się zakaz lokalizacji wszelkiego rodzaju urządzeń reklamowych; 

8) należy zachować istniejący układ alei, układ i skład gatunkowy zieleni komponowanej; 

9) ustala się zakaz łączenia i podziału terenu; 

10) ustalenia komunikacyjne i inżynieryjne: 

a) obsługa komunikacyjna zgodnie ze stanem istniejącym, 

b) dopuszcza się wewnętrzny ruch kołowy związany z pochówkiem i utrzymaniem cmentarza po trakcie 

alei, 

c) obsługa inżynieryjna wg ustaleń § 6. 

§ 8. 1. Ustala się teren cmentarza komunalnego oznaczony na rysunku planu symbolem ZC2 (5,17 ha). 

2. Ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu: 

1) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury i pomników o wysokości do 2,0 m: 

a) ustala się zakaz wznoszenia budynków, 

b) ustala się zakaz lokalizacji stanowisk handlowych oraz innych obiektów tymczasowych, 

c) ustala się minimalnie 20% powierzchni biologicznie czynnej, 

d) ustala się zakaz lokalizacji wszelkiego rodzaju urządzeń reklamowych, 

e) główne ciągi komunikacyjne w postaci alei należy realizować łącznie z zielenią z zachowaniem, co naj-

mniej 8 m szerokości. 

3. Ustala się zakaz podziału nieruchomości z dopuszczeniem łączenia z terenami przyległymi w celu po-

większenia terenu cmentarza. 

4. Ustalenia komunikacyjne i inżynieryjne: 

1) obsługa komunikacyjna zgodnie ze stanem istniejącym; 

2) dopuszcza się wewnętrzny ruch kołowy związany z pochówkiem i utrzymaniem cmentarza po trakcie alei; 

3) obsługa inżynieryjna wg ustaleń § 6. 

5. Na całym obszarze jednostki ZC2 dopuszcza się możliwość łączenia działek. 

§ 9. 1. Ustala się teren zieleni urządzonej, jako rezerwy pod cmentarz, oznaczony na rysunku planu symbo-

lem ZP (2,42 ha). 

2. Ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu: 

1) ustala się wykonanie zieleni urządzonej, zimozielonej średniowysokiej w pasie wzdłuż granic terenu; 

2) ustala się zakaz lokalizacji stanowisk handlowych oraz stałych obiektów lub tymczasowych; 

3) ustala się zakaz lokalizacji wszelkiego rodzaju urządzeń reklamowych; 

4) w przypadku realizacji cmentarza, główne ciągi w postaci alei należy realizować łącznie z zielenią z za-

chowaniem, co najmniej 6 m szerokości alei. 

3. Ustalenia komunikacyjne i inżynieryjne: 

1) obsługa komunikacyjna z istniejącej drogi wojewódzkiej oraz KDD2; 

2) obsługa inżynieryjna wg ustaleń § 6. 

§ 10. 1. Ustala się teren cmentarza komunalnego oraz usług towarzyszących oznaczony na rysunku planu 

symbolem U/ZC (0,14 ha), teren objęty ochroną konserwatorską. 

2. Ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu: 

1) dopuszcza się zmianę sposobu użytkowania, przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku; 

2) nakazuje się utrzymanie formy istniejącego budynku; 
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3) ustala się maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy PZ=0,6; 

4) ustala się wskaźnik intensywności zabudowy IZmin=0,2 IZmax= 0,8; 

5) ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej TZ=30%; 

6) ustala się wysokość zabudowy stałej do jednej kondygnacji nadziemnej w tym jednej w dachu lecz nie wię-

cej niż: HZ=12 m n.p.t.; 

7) typ dachu projektowanej rozbudowy - dwuspadowy, symetryczny, wysoki, kryty dachówką ceramiczną 

w kolorze nawiązującym do istniejącego budynku; dopuszcza się dachy płaskie; 

8) forma architektury projektowanej rozbudowy - nawiązująca do zabudowy istniejącej; dopuszczalna wyso-

kość dla dominanty przy budynku sakralnym wynosi 15,0 m; 

9) materiały elewacyjne - naturalne, występujące w istniejącym otoczeniu: kamień naturalny, cegła elewacyjna, 

w kolorze nawiązującym do istniejącego budynku, tynk w kolorach stonowanych, drewno elewacyjne w kolorze 

ciemnym; 

10) przy zagospodarowaniu obszaru U/ZC należy uwzględnić, co najmniej jedno miejsce do zgromadzeń o mi-

nimalnej powierzchni 200 m². 

3. Ustalenia komunikacyjne i inżynieryjne: 

1) obsługa komunikacyjna z istniejącej drogi wojewódzkiej; 

2) obsługa inżynieryjna wg ustaleń § 6. 

§ 11. 1. Ustala się tereny parkingów na których dopuszcza się lokalizację toalet publicznych, oznaczone na 

rysunku planu symbolem KP1 (0,54 ha) i KP2 (0,19 ha). 

2. Ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu: 

1) podstawowym przeznaczeniem terenu jest lokalizacja parkingu wielostanowiskowego do obsługi terenu ZC 

oraz lokalizacja usług nieuciążliwych związanych z obsługą terenu ZC; 

2) ustala się obowiązek lokalizacji ogólnodostępnego ustępu,: 

a) ustala się stałą jedną kondygnację nadziemną, 

b) wysokość kalenicy do 6,0 m, 

c) wysokość dolnej krawędzi dachu do 3 m, 

d) maksymalna powierzchnia zabudowy - 12 m², 

e) typ dachu - dwuspadowy, wysoki, 

f) materiał dachu: dachówka ceramiczna w kolorze czerwonym, 

g) materiały elewacyjne - naturalne, występujące w istniejącym otoczeniu: kamień naturalny, cegła elewa-

cyjna, tynk w kolorach stonowanych, drewno elewacyjne w kolorze ciemnym, 

h) ustala się minimalnie 10% powierzchni biologicznie czynnej w granicach terenu, 

i) zespoły miejsc parkingowych grupować w maksymalnie 8 miejsc parkingowych, zgrupowane miejsca nale-

ży rozdzielić krzewami lub/i nasadzeniami zieleni wysokiej w stosunku: minimalnie 10 m² zieleni/100 m² 

miejsc parkingowych, 

j) należy uwzględnić zapotrzebowanie na miejsca parkingowe dla terenów ZC i U/ZC. 

3. Ustalenia komunikacyjne i inżynieryjne: 

1) obsługa komunikacyjna z terenu z dróg istniejących; 

2) obsługa inżynieryjna wg ustaleń § 6. 

§ 12. 1. Ustala się teren ogrodów działkowych oznaczony na rysunku planu symbolem ZD (0,58 ha). 

2. Ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu: 

1) dopuszcza się lokalizację małej architektury i altan wg przepisów odrębnych; 

2) dopuszcza się lokalizację obiektów infrastruktury technicznej takich jak przepompownie, trafostacje itd.; 

3) ustala się zakaz lokalizacji wszelkiego rodzaju urządzeń reklamowych. 

3. Ustalenia komunikacyjne i inżynieryjne: 

1) obsługa komunikacyjna z ulicy Kołobrzeskiej; 

2) obsługa inżynieryjna wg ustaleń § 6. 
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§ 13. 1. Ustala się teren dróg publicznych dojazdowych oznaczony na rysunku planu symbolami KDD1 

(0,13 ha) i KDD2 (0,31 ha), dla których: 

1) ustala się szerokość w liniach rozgraniczających - minimalnie 10 m; 

2) odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych, do sieci kanalizacji deszczowej; 

3) ustala się prowadzenie infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczenia poza jezdnią. 

Rozdział 4 

Przepisy końcowe 

§ 14. Określa się stawkę w wysokości 0,01% dla wszystkich terenów w granicach planu, dla ustalenia wy-

sokości jednorazowej opłaty w związku ze zbyciem przez właściciela albo użytkownika wieczystego nie-

ruchomości, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem planu. 

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślibórz. 

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Zachodniopomorskiego. 

 

  Przewodnicząca Rady Miejskiej 

 

Ewa Chmielewska 
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MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
- OBRĘB 1, W REJONIE UL. CELNEJ W MYŚLIBORZU, GM. MYŚLIBÓRZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR LIII/409/2014

RADY MIEJSKIEJ MYŚLIBÓRZ Z DNIA 12 MAJA 2014 R. 100m0

SKALA  1 : 500
604020

LOKALIZACJA OBSZARU OBJĘTEGO OPRACOWANIEM
PLANU MIEJSCOWEGO NA TERENIE GM. MYŚLIBÓRZ

W M. MYŚLIBÓRZ W REJONIE ULICY CELNEJ
PRZEDSTAWIONA NA MAPIE TOPOGRAFICZNEJ

SKALA 1:10000

WYMIAROWANIE POMOCNICZE

CMENTARZE

A) ustalenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego

LEGENDA

GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO
MIEJSCOWYM PLANEM
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY

O RÓŻNYM SPOSOBIE UŻYTKOWANIA

ZC

NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

ZD TERENY OGRODÓW DZIAŁKOWYCH

KP TERENY KOMUNIKACJI

U/ZC TERENY USŁUG I CMENTARZA

TERENY DRÓG PUBLICZNYCH KLASY DKDD

KORYTARZ TECHNICZNY

LINIA ELEKTRO-

ENERGETYCZNA

B) oznaczenia informacyjne

STREFA OCHRONY SANITARNEJ

ZP TERENY ZIELENI URZĄDZONEJ
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR LIII/409/2014

RADY MIEJSKIEJ MYŚLIBÓRZ Z DNIA 12 MAJA 2014 R.

Wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

(Studium przyjęte uchwałą Rady Miejskiej Myślibórz Nr LXV/511/2010,

z dnia 28 czerwca 2010 r.)
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Załącznik Nr 3 
do Uchwały Nr LIII/409/2014  
Rady Miejskiej w Myśliborzu  

z dnia 12 maja 2014 r.  
w sprawie uchwalenia miejscowego  

planu zagospodarowania przestrzennego  
terenu położonego w obrębie 1, 

w rejonie ulicy Celnej w Myśliborzu  

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania w ramach miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego podjętego Uchwałą Nr XIII/70/2011 Rady Miejskiej 
w Myśliborzu z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Myślibórz w mieście Myślibórz 
w rejonie ul. Celnej 

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. z 2012r. poz. 647 ze zmianami) Rada Miejska w 
Myśliborzu rozstrzyga co następuje: 

1) Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokojeniu zbiorowych
potrzeb użytkowników stanowiące zadania własne gminy w obszarze planu to:
− budowa sieci wodociągowej na terenie cmentarza 
− budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie cmentarza 
− budowa alejek 
− budowa miejsc postojowych 

2) Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy odbywać się będzie zgodnie z
obowiązującymi przepisami, z terminem realizacji uzależnionym od pozyskania tych
środków ze źródeł określonych w punkcie 3).

3) Określa się zasady finansowania wymienionych inwestycji należących do zadań
własnych gminy zgodnie z przepisami o finansach publicznych z możliwością
wykorzystania następujących źródeł:
− środki pomocowe, 
− kredyty i pożyczki, 
− obligacje komunalne, 
− udział inwestorów zewnętrznych, w oparciu o odrębne porozumienia. 
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Załącznik Nr 4 
do Uchwały Nr LIII/409/2014  
Rady Miejskiej w Myśliborzu  

z dnia 12 maja 2014 r.  
w sprawie uchwalenia miejscowego  

planu zagospodarowania przestrzennego  
terenu położonego w obrębie 1, 

w rejonie ulicy Celnej w Myśliborzu  

ROZSTRZYGNIECIE UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  

DOTYCZĄCEGO TERENU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE 1, W REJONIE ULICY 
CELNEJ W MYŚLIBORZU 

Zgodnie z art. 17 pkt 9,11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647 ze zmianami) projekt 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczący dotyczącego terenu 
położonego w obrębie 1, w rejonie ulicy Celnej w Myśliborzu, gmina Myślibórz, wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 
4.03.2014 r. do 26.03.2014 r. 

W wyznaczonym w obwieszczeniu i ogłoszeniu terminie oraz w trakcie dyskusji publicznej na 
temat rozwiązań przyjętch w projekcie planu nie wniesiono żadnych uwag. 

Do projektu zmiany planu miejscowego, nie złożono uwag. 
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