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2262 – Uchwała Rady Powiatu Nowosolskiego Nr XV/86/2011 z dnia 23 wrze-
śnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/67/2011 Rady Powiatu 
Nowosolskiego z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie pozbawienia 
kategorii dróg powiatowych położonych na terenie miasta Nowa Sól 10483 

DECYZJE 

2263 – Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OSZ-4210-39(13)/ 
2011/324/X/JG z dnia 20 października 2011r. 10483 

POROZUMIENIA 

2264 – Porozumienie Starosty Nowosolskiego Nr 502/2011/PZD z dnia 5 paź-
dziernika 2011r. 10489 
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UCHWAŁA NR IX/41/11 

 RADY MIASTA GOZDNICA 

 

 z dnia 30 czerwca 2011r. 
  

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gozdnica 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1  
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samo-
rządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.1), art. 20 ust. 1 w związku z art. 27 usta-
wy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 
z późn. zm.2), w oparciu o uchwałę Nr XXXVII/255/10 
Rady Miasta Gozdnica z dnia 29 czerwca 2010r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Gozdnica, po stwierdzeniu że nie naru-
sza on ustaleń studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gozdnica 
uchwalonego uchwałą Nr XVIII/96/2000 Rady Miasta 
Gozdnica z dnia 29 lutego 2000r. z późn. zm., uchwa-
la się, co następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

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

2. Granice terenów objętych zmianą planu okre-
ślone zostały na rysunkach planu, stanowiących 
załączniki graficzne do niniejszej uchwały. 

3. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są: 

1) załączniki graficzne Nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 – rysunki 
planu w skali 1:500 i 1: 1 000 wraz z wyrysem ze 
studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego; 

2) załącznik Nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie roz-
patrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do 
publicznego wglądu projektu planu; 

3) załącznik Nr 3 – rozstrzygnięcie dotyczące spo-
sobu realizacji zapisanych w planie inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które nale-
żą do zadań własnych gminy oraz zasad ich fi-
nansowania, zgodnie z przepisami o finansach 
publicznych. 

§ 2. Na obszarach objętych niniejszą uchwałą 
wyodrębnia się tereny wydzielone na rysunkach 
planu liniami rozgraniczającymi, które przeznacza 
się pod: 

1) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, ozna-
czoną symbolem MN; 

2) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usłu-
gami, oznaczoną symbolem MNu; 

3) zabudowę usługową, oznaczoną symbolem U; 

4) zabudowę usługową z zielenią towarzyszącą, 
oznaczoną symbolem Uz; 

5) teren cmentarza, oznaczony symbolem ZC; 

6) drogi wewnętrzne, oznaczone symbolem KDW. 

§ 3. 1. Ustalenia planu w obszarach, o których 
mowa w § 1 ust. 2, zawarte są w treści niniejszej 
uchwały, obejmującej: 

1) rozdział 1, zawierający przepisy ogólne; 

2) rozdział 2, zawierający przepisy obowiązujące 
w całym obszarze objętym planem, określające: 
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a) zasady przeznaczenia terenów oraz linie roz-
graniczające tereny o różnym przeznaczeniu 
lub różnych zasadach zagospodarowania; 

b) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego; 

c) zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego; 

d) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 

e) wymagania wynikające z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych; 

f) szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości; 

g) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji; 

h) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej; 

i) sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i użytkowania terenów; 

j) stawkę procentową, służącą naliczeniu opła-
ty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym; 

3) rozdział 3, zawierający przepisy dotyczące wy-
dzielonych stref, określające szczególne warun-
ki zagospodarowania terenów oraz ogranicze-
nia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy; 

4) rozdział 4, zawierający warunki zagospodaro-
wania dla poszczególnych terenów, określają-
ce: 

a) przeznaczenie terenów; 

b) parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenów; 

5) rozdział 5, zawierający przepisy końcowe. 

2. Obowiązującymi ustaleniami planu są nastę-
pujące oznaczenia graficzne na rysunkach planu: 

1) granice obszarów objętych planem; 

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-
czeniu lub różnych zasadach zagospodarowa-
nia; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

4) symbole literowe przeznaczenia terenów; 

5) strefy techniczne. 

3. Pozostałe, niewymienione w ust. 2, elementy 
rysunków planu, jak np. treść podkładu mapowego, 
mają charakter informacyjny i nie są ustaleniami 
planu. 

4. Przebieg postulowanych linii rozgraniczają-
cych tereny o tym samym przeznaczeniu nie jest 
obowiązujący i może być uściślony na etapie reali-
zacji inwestycji w ramach projektu zagospodarowa-
nia nieruchomości. 

§ 4. Ilekroć jest mowa o: 

1) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałę, o ile z treści zapisu nie wynika inaczej; 

2) planie – należy przez to rozumieć wszystkie 
ustalenia dotyczące obszarów objętych niniej-
szą uchwałą; 

3) przepisach odrębnych – należy przez to rozu-
mieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z ak-
tami wykonawczymi; 

4) rysunku planu – należy przez to rozumieć ry-
sunki, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 niniej-
szej uchwały; 

5) terenie – należy przez to rozumieć obszar o toż-
samym rodzaju przeznaczenia, wyznaczony na 
rysunku planu liniami rozgraniczającymi  
i oznaczony symbolem literowym; 

6) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to 
rozumieć rodzaj przeznaczenia terenu, który 
dominuje w obszarze wydzielonym liniami roz-
graniczającymi, obejmujący min. 51% po-
wierzchni nieruchomości lub/i min. 51% po-
wierzchni całkowitej wszystkich budynków ist-
niejących i planowanych, położonych w jej 
granicach; 

7) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to 
rozumieć rodzaj przeznaczenia inny niż pod-
stawowy, który uzupełnia i wzbogaca użytko-
wanie podstawowe i nie może zaistnieć bez 
przeznaczenia podstawowego; 

8) wysokości zabudowy – należy przez to rozu-
mieć definicję zgodnie z warunkami technicz-
nymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie, z dopuszczeniem w bryle budyn-
ku lokalnych dominant o indywidualnych wy-
sokościach, z zastrzeżeniem, iż rzut dominanty 
nie może przekroczyć 10% powierzchni zabu-
dowy tego budynku; 

9) powierzchni zabudowy – należy przez to rozu-
mieć sumę powierzchni zabudowy, tj. najwięk-
szą obszarowo powierzchnię poziomego rzutu 
jednej kondygnacji naziemnej, liczonej po ze-
wnętrznym obrysie przegród zewnętrznych 
wszystkich obiektów budowlanych, wraz z bu-
dynkami gospodarczymi i pomocniczymi, wy-
stępującymi w obrębie danej nieruchomości; 

10) kondygnacji – należy przez to rozumieć kondy-
gnację nadziemną; 

11) nieuciążliwej działalności gospodarczej – należy 
przez to rozumieć działalność usługową i wy-
twórczą zdefiniowaną w odrębnych przepisach 
szczególnych, obejmującą wyłącznie takie 
usługi, które nie powodują uciążliwości dla 
mieszkalnictwa na działce własnej oraz uciążli-
wości w formie zjawisk fizycznych dla otaczają-
cego środowiska zwłaszcza w formie hałasu, 
wibracji, zanieczyszczenia powietrza, wód itp., 
według norm określonych odrębnymi przepi-
sami w tym np. z zakresu ochrony środowiska 
i inspekcji sanitarnej; 

12) zagospodarowaniu tymczasowym – należy 
przez to rozumieć dotychczasowy sposób ko-
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rzystania z terenu, do momentu wprowadzenia 
zainwestowania zgodnego z ustaleniami planu; 

13) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez 
to rozumieć granicę poza którą nie może być 
wysunięto lico obiektu kubaturowego, z do-
puszczeniem jej nieznacznego naruszenie dla 
zadaszeń wejściowych, dachu, wykuszy, balko-
nów i elementów wystroju architektonicznego; 

14) reklamie wielkogabarytowej – należy przez to 
rozumieć wolnostojące, trwale związane z grun-
tem urządzenie reklamowe, w tym umieszczane 
na elementach konstrukcyjnych, obiektach bu-
dowlanych lub ogrodzeniach, którego przy-
najmniej jeden z wymiarów przekracza 4,0m.; 

15) strefie technicznej – należy przez to rozumieć 
strefę od sieci i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej obejmującą pasy terenu wzdłuż sieci, 
pozwalające na stały lub okresowy dostęp ope-
ratora kontrolującego stan sieci, a w przypadku 
awarii – na jej usunięcie, ustalaną na podstawie 
rodzaju sieci, średnicy i głębokości jej posado-
wienia. 

Rozdział 2 

Przepisy obowiązujące w całym obszarze objętym 
planem 

§ 5. 1. Ustala się zasady przeznaczenia terenów. 

2. Tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi 
mogą być zagospodarowane wyłącznie na cele 
zgodne z podstawowym przeznaczeniem lub łącznie 
z przeznaczeniem dopuszczalnym, zgodnie z ustale-
niami określonymi w zapisach niniejszej uchwały,  
w tym warunkami zagospodarowania dla poszcze-
gólnych terenów, zawartymi w rozdziale 4. 

3. W ramach terenów wydzielonych liniami roz-
graniczającymi, obok zagospodarowania zgodnego 
z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym, 
mogą występować miejsca postojowe dla samo-
chodów osobowych, sieci i urządzenia infrastruktury 
technicznej oraz zieleń urządzona, o ile z treści 
uchwały zapisów szczegółowych nie wynika inaczej. 

§ 6. 1. Ustala się zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego w stosunku do wszelkich dzia-
łań budowlanych, w szczególności dotyczących re-
alizacji obiektów, budowy ogrodzeń, instalacji ele-
mentów reklamowych i obiektów małej architektury. 

2. Nakazuje się: 

1) obowiązek kształtowania formy i gabarytów 
budynków oraz ich sytuowanie w obrębie 
działki wraz z innymi elementami zagospoda-
rowania, jak ogrodzenia, zieleń lub obiekty ma-
łej architektury, w dostosowaniu do cech lokal-
nego krajobrazu i wartościowych elementów 
występującej w okolicy architektury; 

2) dbanie o docelowe ukształtowanie linii zabu-
dowy, zgodnie z rysunkiem planu, przy czym na 
działkach, dla których jej nie określono, budynki 
należy sytuować w sposób zapewniający 
optymalne nasłonecznienie terenu i minimali-
zację zacienienia sąsiednich nieruchomości 

oraz na zasadach ogólnych określonych  
w przepisach odrębnych; 

3) realizację ogrodzeń działek widocznych od 
strony ulicy lub innych przestrzeni publicznych 
w dostosowaniu rozwiązań materiałowych i ko-
lorystycznych do cech architektury budynków; 

4) sytuowanie w głębi działki, tj. za budynkami 
mieszkalnymi i usługowymi, budynków warsz-
tatów wytwórczych i rzemieślniczych oraz bu-
dynków gospodarczych; 

5) stosowanie tradycyjnych materiałów budowla-
nych wykończeniowych, w szczególności: da-
chówki, cegły, kamienia, drewna; 

6) w zakresie kolorystyki elewacji, w tym tynków 
i pokrycia dachowego stosowanie: 

a) dla tynków bieli oraz barw o niskich stop-
niach nasycenia; 

b) dla pokryć dachowych barw o wysokich 
stopniach nasycenia – czerwonej, szarej, brą-
zowej; 

7) w zakresie umieszczania znaków informacji wi-
zualnej: 

a) znaki muszą harmonizować z charakterem 
miejsca lub obiektu; 

b) znaki w celach reklamowych winny być 
umieszczane w strefie frontowej budynków, 
na poziomie kondygnacji przeznaczonych 
pod usługi i dostosowane swymi wymiarami 
do gabarytów budynków. 

3. Dopuszcza się: 

1) lokalizację budynków garażowych oraz gospo-
darczych w granicach między sąsiednimi dział-
kami, z zachowaniem wyznaczonej na rysunku 
planu nieprzekraczalnej linii zabudowy; 

2) stosowanie substytutów imitujących tradycyjne 
materiały wykończeniowe; 

3) umieszczanie znaków informacji wizualnej na 
ogrodzeniu frontowym nieruchomości z za-
strzeżeniem, iż nie mogą być wyższe niż ogro-
dzenie i zajmować nie więcej niż 20% długości 
ogrodzenia; 

4) przeznaczenie pasa terenu pomiędzy linią za-
budowy, a linią rozgraniczającą teren pod reali-
zację: 

a) utwardzonego wjazdu na teren działki; 

b) dojścia do budynku; 

c) zadaszonego i osłoniętego miejsca pod po-
jemniki na śmieci; 

d) miejsc do parkowania; 

e) terenów i urządzeń rekreacyjnych; 

f) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; 

g) zieleni urządzonej i elementów małej archi-
tektury. 

4. Zakazuje się: 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Lubuskiego Nr 121 – 10424 –                                                Poz. 2240 
 

1) lokalizowania reklam wielkogabarytowych; 

2) realizacji ogrodzeń z prefabrykatów betono-
wych. 

§ 7. 1. Ustala się zasady ochrony środowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego. 

2. Zakazuje się lokalizowania inwestycji należą-
cych do przedsięwzięć mogących zawsze i poten-
cjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgod-
nie z przepisami odrębnymi, z wyjątkiem obiektów 
i urządzeń związanych z komunikacją oraz infrastruk-
turą techniczną. 

3. W zakresie ochrony powietrza przed zanie-
czyszczeniem nakazuje się stosowanie paliw ekolo-
gicznych, o niskiej zawartości związków siarki. 

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

1) nakazuje się: 

a) zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi organicz-
nej, odpowiednie zdeponowanie oraz po-
nowne wykorzystanie przy robotach ziem-
nych związanych z realizacją inwestycji; 

b) gromadzenie i usuwanie odpadów komunal-
nych zgodnie z regulacjami obowiązującymi 
w mieście; 

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

5. W zakresie ochrony wód przed zanieczyszcze-
niem nakazuje się uszczelnianie powierzchni komu-
nikacyjnych. 

6. W zakresie ochrony terenów zieleni i wartości 
krajobrazowych nakazuje się: 

1) utrzymanie, w miarę możliwości, istniejącej zie-
leni, z dopuszczeniem wycinki w sytuacji ko-
nieczności wprowadzenia niezbędnych rozwią-
zań z zakresu inwestycji, w tym dotyczących in-
frastruktury technicznej i komunikacji oraz po-
rządkowania struktury osadniczej, pod warun-
kiem wyrównania strat poniesionych w struktu-
rze zieleni; 

2) kształtowanie nowej zieleni w sposób niekoli-
dujący z zabudową, przy uwzględnieniu doce-
lowej wysokości i rozłożystości oraz otwarć wi-
dokowych. 

7. W zakresie ochrony przed hałasem: 

1) tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 
MN i MNu – wskazuje się jako przyporządko-
wane rodzajowi „tereny mieszkaniowe”, z do-
puszczalnym poziomem hałasu określonym 
w przepisach odrębnych; 

2) teren oznaczony na rysunku planu symbolem 
Uz wskazuje się jako przyporządkowany rodza-
jowi „tereny związane ze stałym lub czasowym 

pobytem dzieci i młodzieży”, z dopuszczalnym 
poziomem hałasu określonym w przepisach 
odrębnych. 

§ 8. 1. Ustala się zasady ochrony dziedzictwa kul-
turowego i zabytków oraz dóbr kultury współcze-
snej. 

2. Osoby prowadzące roboty budowlane i ziem-
ne na obszarach objętych planem, w przypadku od-
krycia w trakcie prac przedmiotu, co do którego ist-
nieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, zobowią-
zuje się do: 

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

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

3) niezwłocznego zawiadomienia o powyższym 
wojewódzkiego konserwatora zabytków lub 
Burmistrza Gozdnicy. 

§ 9. 1. Ustala się wymagania wynikające z po-
trzeb kształtowania przestrzeni publicznych. 

2. Na obszarach objętych planem przestrzenie 
publiczne nie występują. 

§ 10. 1. Ustala się szczegółowe zasady i warunki 
scalania i podziału nieruchomości: 

2. W obszarach objętych planem nie występują 
tereny podlegające scaleniu. 

3. Ustala się następujące zasady podziału nieru-
chomości: 

1) wszystkie ustalenia zdefiniowane dla dzielonej 
nieruchomości są jednocześnie obowiązujące 
dla każdej z nowo powstałych działek; 

2) postuluje się przeprowadzenie podziałów nie-
ruchomości zgodnie z liniami postulowanymi, 
wyznaczonymi na rysunku planu; 

3) nakazuje się: 

a) uwzględnienie istniejącego i projektowanego 
uzbrojenia, z zachowaniem pasów eksploata-
cyjnych według zasad określonych przez 
dysponentów sieci; 

b) dla terenów oznaczonych symbolami MN 
i MNu zachowanie minimalnej powierzchni 
wydzielanej działki budowlanej – 800m2 oraz 
minimalnej szerokości działki 18,0m.; 

c) zachowanie minimalnej szerokości wydzielo-
nego dojazdu w zależności od liczby wydzie-
lanych działek: 

 5,0m – przy dojeździe do 2 działek, 

 6,0m – przy dojeździe do 3 i więcej działek; 

4) zakazuje się wtórnych podziałów terenów prze-
znaczonych pod drogi wewnętrzne, oznaczone 
na rysunku planu symbolem KDW; 

5) dopuszcza się: 

a) możliwość łączenia wydzielonych działek bu-
dowlanych; 
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b) na wszystkich terenach wydzielanie działek 
pod urządzenia infrastruktury technicznej  
o wielkości zapewniającej dostęp i obsługę 
tych urządzeń, pod warunkiem umożliwienia 
właściwego korzystania z dzielonej nieru-
chomości; 

c) wydzielanie działek o powierzchniach mniej-
szych niż określone w pkt 3 lit. b, w celu po-
większenia działek przyległych. 

§ 11. 1. Ustala się zasady modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów komunikacji. 

2. Podstawowy układ komunikacji drogowej, ob-
sługujący tereny, stanowią drogi zlokalizowane poza 
granicami opracowania. 

3. Uzupełnienie układu komunikacji stanowią 
projektowane drogi wewnętrzne oznaczone na ry-
sunku planu symbolem KDW. 

4. W granicach pasa drogowego dopuszcza się 
realizację: 

1) wszelkich elementów związanych bezpośrednio 
z komunikacją drogową, rowerową i pieszą; 

2) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; 

3) elementów małej architektury; 

4) zieleni. 

5. W sytuacji przebudowy, rozbudowy i budowy 
elementów układu komunikacji należy uwzględnić 
projektowane oraz istniejące sieci uzbrojenia terenu, 
z dopuszczeniem ich przełożenia na koszt admini-
stratora drogi i na warunkach uzgodnionych z ge-
storem danej sieci. 

§ 12. 1. Ustala się zasady modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów infrastruktury technicz-
nej. 

2. Ustala się ogólne zasady uzbrojenia terenów: 

1) trasy projektowanych głównych sieci infra-
struktury technicznej należy, w miarę możliwo-
ści, prowadzić w liniach rozgraniczających dro-
gę, z uwzględnieniem umieszczenia w przekro-
ju poprzecznym ulic wszystkich projektowa-
nych docelowo sieci; 

2) wzdłuż istniejących i projektowanych przebie-
gów sieci i przyłączy należy zachować pasy ro-
bocze o szerokości uzależnionej od ich typu 
i średnicy, ustalone indywidualnie przez wła-
ściwego dysponenta sieci, na których nie nale-
ży sytuować budynków, nasadzać drzew, lokali-
zować elementów małej architektury; 

3) dopuszcza się: 

a) zmianę przebiegu i parametrów sieci infra-
struktury technicznej oraz możliwość ich 
przełożenia na koszt władających terenem, 
na warunkach ustalonych z gestorem danej 
sieci, o ile nie narusza to struktury danej sie-
ci, nie pogarsza warunków obsługi i nie na-
rusza interesów osób trzecich; 

b) realizację sieci na terenie inwestora, za zgodą 
właściciela i na warunkach określonych przez 
dysponenta sieci. 

3. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się: 

1) dostawę wody, gwarantującą pełne pokrycie 
zapotrzebowania z istniejącej lub rozbudowy-
wanej miejskiej sieci wodociągowej, pod wa-
runkiem: 

a) zagwarantowania, w pierwszym rzędzie, do-
celowego zaopatrzenia w wodę dla celów by-
towo -gospodarczych; 

b) rozbudowy sieci wodociągowej dla obsługi 
nowych terenów; 

2) zapewnienie wymaganego zaopatrzenia wod-
nego do celów przeciwpożarowych. 

4. W zakresie odprowadzenia ścieków bytowych 
i komunalnych oraz wód opadowych i roztopowych, 
zwanych dalej ściekami: 

1) nakazuje się odprowadzenie ścieków, o ile 
spełniają parametry zgodne z przepisami od-
rębnymi – do istniejącego systemu sieci kanali-
zacyjnej; 

2) zakazuje się wprowadzania ścieków do wód 
powierzchniowych i do gruntu; 

3) dopuszcza się: 

a) lokalizację sieci kanalizacyjnych na terenach 
działek prywatnych; 

b) lokalizację przepompowni ścieków na terenie 
własnym inwestora; 

c) odprowadzanie wód opadowych z terenów 
mieszkaniowych na teren własnej nierucho-
mości, z możliwością wykorzystania ich do 
celów gospodarczych. 

5. W zakresie gospodarki odpadami – nakazuje 
się usuwanie nieczystości poprzez gromadzenie na 
terenie działek odpadów stałych, z uwzględnieniem 
ich segregacji i ich wywóz na wysypisko przez wy-
specjalizowane przedsiębiorstwo. 

6. W zakresie elektroenergetyki: 

1) ustala się pokrycie zapotrzebowania z istnieją-
cej lub budowanej sieci elektroenergetycznej; 

2) dopuszcza się realizację stacji transformatoro-
wych na terenie inwestora. 

7. W zakresie zaopatrzenia w ciepło: 

1) ustala się pokrycie zapotrzebowania z miejskiej 
sieci ciepłowniczej; 

2) dopuszcza się dostawę ciepła dla celów grzew-
czych poprzez wykorzystanie nieuciążliwych 
źródeł ciepła, w tym: energii elektrycznej, gazu, 
oleju opałowego lub innych niekonwencjonal-
nych ekologicznych źródeł. 

8. W zakresie zaopatrzenia w gaz :  

1) ustala się: 
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a) zaopatrzenie w gaz z dystrybucji sieci gazo-
wej w uzgodnieniu z operatorem sieci po 
spełnieniu warunków technicznych i ekono-
micznych przyłączenia na zasadach określo-
nych przez operatora sieci zgodnie z ustawą 
Prawo energetyczne i rozporządzeniami wy-
konawczymi do tej ustawy; 

b) ułożenie gazociągów przewidzieć w liniach 
rozgraniczających dróg; 

c) przyłącza gazowe będą realizowane do gra-
nic działek budowlanych, gdzie należy umie-
ścić skrzynkę z zaworem głównym, gazomie-
rzem i inną wymaganą armaturą; 

2) W stosunku do gazociągu o maksymalnym 
ciśnieniu roboczym do 0.5MPa włącznie należy 
przewidzieć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. w sprawie warun-
ków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci 
gazowe (Dz. U. z 2001r. Nr 97, poz. 1055) strefę kon-
trolowaną o szerokości 1.0m, której linia środkowa 
pokrywa się z osią gazociągu. W strefie kontrolowa-
nej nie należy wznosić budynków, urządzać stałych 
składów i magazynów, sadzić drzew oraz nie po-
winna być podejmowana żadna działalność mogąca 
zagrozić trwałości gazociągu podczas jego eksplo-
atacji. Dopuszcza się wyłącznie za zgodą operatora 
sieci gazowej urządzanie parkingów nad gazocią-
giem. 

9. W zakresie telekomunikacji: 

1) ustala się zapewnienie dostępu do istniejącej 
lub rozbudowanej sieci telekomunikacyjnej; 

2) nakazuje się skablowanie sieci. 

§ 13. 1. Ustala się sposób i termin tymczasowe-
go zagospodarowania, urządzania i użytkowania 
terenów. 

2. Zakazuje się lokalizacji obiektów tymczaso-
wych, z wyłączeniem obiektów i urządzeń infrastruk-
tury technicznej oraz obiektów stanowiących zaple-
cze budowlane dla realizowanej inwestycji. 

3. Dopuszcza się realizację terenowych parkin-
gów ogólnodostępnych. 

4. Nakazuje się likwidację tymczasowego zago-
spodarowania, w przypadku możliwości realizacji 
przeznaczenia zgodnego z ustaleniami planu. 

§ 14. Ustala się stawkę procentową, służącą nali-
czeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
w wysokości 5% wzrostu wartości nieruchomości. 

Rozdział 3 

Przepisy dotyczące wydzielonych stref, określające 
szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy. 

§ 15. 1. Ustala się strefy techniczne, w granicach 
których zakazuje się lokalizacji zabudowy i trwałych 
nasadzeń: 

1) strefa ograniczonego użytkowania od istnieją-
cej linii energetycznej, o szerokości 5,0m. mie-
rzonej od osi słupa, wyznaczona graficznie na 
rysunku planu; 

2) dla pozostałych istniejących i projektowanych 
sieci, strefy niewyznaczone graficznie na rysun-
ku planu, o szerokościach uzależnionych od 
średnicy i typu sieci, ustalone indywidualnie 
przez właściwego dysponenta. 

§ 16. Dla terenów wskazanych na załącznikach 
Nr 4 i 5, położonych w zasięgu Głównego Zbiornika 
Wód Podziemnych, obowiązują zakazy, nakazy, do-
puszczenia i ograniczenia wynikające z przepisów 
odrębnych. 

Rozdział 4 

Warunki zagospodarowania dla poszczególnych 
terenów 

§ 17. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu 
symbolem MN. 

2. Ustala się przeznaczenie terenu: 

1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jedno-
rodzinna wolnostojąca wraz z przynależnym 
zagospodarowaniem terenu; 

2) dopuszczalne: 

a) nieuciążliwa działalność usługowa, handlowa 
lub rzemieślnicza, realizowana wyłącznie na 
zasadzie wykorzystania części budynku 
mieszkalnego, zajmująca maksymalnie 30% 
powierzchni całkowitej budynku, pod warun-
kiem zagwarantowania właściwej obsługi  
w zakresie: dojazdów, dostaw, miejsc par-
kingowych, składowania odpadów; 

b) działalność agroturystyczna, prowadzona ja-
ko towarzysząca podstawowej funkcji miesz-
kaniowej, wyłącznie na zasadzie wykorzysta-
nia części budynku mieszkalnego lub wyko-
rzystania istniejących budynków gospodar-
czych; 

c) chów i hodowla drobnego inwentarza i dro-
biu wyłącznie na własny użytek, nie stano-
wiąca przedmiotu działalności gospodarczej. 

3. Zagospodarowanie terenu, parametry i wska-
źniki: 

1) maksymalna powierzchnia zabudowy – 30% 
powierzchni działki; 

2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 
60% powierzchni działki; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości: 

a) 4,0m. od linii rozgraniczających – dla terenu 
wskazanego na załączniku Nr 5, 

b) 6,0m. od linii rozgraniczających – dla terenu 
wskazanego na załączniku Nr 1, 

c) zgodnie z rysunkiem planu – dla obszarów 
istniejącej zabudowy; 
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4) program parkingowy i garażowy: 

a) dla zabudowy mieszkaniowej – nie mniej niż 
1 miejsce postojowe lub garaż; 

b) w przypadku prowadzenia działalności go-
spodarczej – nie mniej niż dodatkowe 1 miej-
sce postojowe na każde 25m² powierzchni 
użytkowej lokalu. 

4. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudo-
wy: 

1) ustala się: 

a) szerokość elewacji frontowej – od 10,0m. do 
18,0m.; 

b) wysokość zabudowy: 

 mieszkaniowej – maksymalnie 3 kondy-
gnacje, w tym poddasze użytkowe, ale nie 
wyższa niż 12,0m.; 

 gospodarczej i garaży – 1 kondygnacja, ale 
nie wyższa niż 6,0m.; 

2) w zakresie geometrii dachu: 

a) dachy spadziste o symetrycznych kątach na-
chylenia połaci: 

 dla zabudowy mieszkaniowej – od 25° do 
45°; 

 dla zabudowy gospodarczej i garażowej – 
od 20° do 45°; 

b) w przypadkach łączenia budynków gospo-
darczych i garaży z budynkiem mieszkalnym 
należy stosować identyczne kąty nachylenia 
połaci w przedziale takim jak określono dla 
zabudowy mieszkaniowej. 

§ 18. 1. Wyznacza się teren zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej z usługami, oznaczony na 
rysunku planu symbolem MNu. 

2. Ustala się przeznaczenie terenu: 

1) podstawowe: 

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
wolnostojąca samodzielna lub z usługami, 
w ramach których może być realizowana: 

 nieuciążliwa działalność usługowa, han-
dlowa lub rzemieślnicza, zarówno na za-
sadzie wykorzystania części budynku 
mieszkalnego jak i w odrębnym budynku 
wolnostojącym, pod warunkiem zagwa-
rantowania właściwej obsługi w zakresie: 
dojazdów, dostaw, miejsc parkingowych, 
składowania odpadów; 

 działalność agroturystyczna, realizowana 
zarówno na zasadzie wykorzystania części 
budynku mieszkalnego, jak i w odrębnym 
budynku wolnostojącym; 

b) dopuszczalne – chów i hodowla drobnego 
inwentarza i drobiu wyłącznie na własny uży-
tek, nie stanowiąca przedmiotu działalności 
gospodarczej. 

3. Zagospodarowanie terenu, parametry i wska-
źniki: 

1) maksymalna powierzchnia zabudowy – 40% 
powierzchni działki; 

2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 
50% powierzchni działki; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości: 

a) 6,0m. od linii rozgraniczających tereny – od 
strony drogi; 

b) 10,0m. od linii rozgraniczających tereny – od 
strony rzeki; 

c) zgodnie z rysunkiem planu – dla obszarów 
istniejącej zabudowy; 

4) program parkingowy i garażowy: 

a) dla zabudowy mieszkaniowej – nie mniej niż 
1 miejsce postojowe lub garaż; 

b) w przypadku prowadzenia działalności go-
spodarczej – nie mniej niż dodatkowe 1 miej-
sce postojowe na każde 25m² powierzchni 
użytkowej lokalu. 

4. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudo-
wy: 

1) ustala się: 

a) szerokość elewacji frontowej – od 10,0m. do 
20,0m.; 

b) wysokość zabudowy: 

 mieszkaniowej – maksymalnie 3 kondy-
gnacje, w tym poddasze użytkowe, ale nie 
wyższa niż 12,0m.; 

 gospodarczej i garaży – 1 kondygnacja, ale 
nie wyższa niż 6,0m.; 

2) w zakresie geometrii dachu: 

a) dachy spadziste o symetrycznych kątach na-
chylenia połaci: 

 dla zabudowy mieszkaniowej i usługowej 
– od 25° do 45°; 

 dla zabudowy gospodarczej i garażowej – 
od 20° do 45°; 

b) w przypadkach łączenia budynków gospo-
darczych i garaży z budynkiem o funkcji pod-
stawowej, należy stosować identyczne kąty 
nachylenia połaci w przedziale takim jak 
określono dla zabudowy mieszkaniowej. 

§ 19. 1. Wyznacza się teren zabudowy usługo-
wej, oznaczony na rysunku planu symbolem U. 

2. Ustala się podstawowe przeznaczenie terenu: 
nieuciążliwa działalność usługowa, w tym: usługi 
rzemieślnicze, gastronomia, biura, handel detaliczny 
o powierzchni sprzedaży do 2000m², wraz z przyna-
leżnym zagospodarowaniem terenu. 

3. Zagospodarowanie terenu, parametry i wska-
źniki: 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Lubuskiego Nr 121 – 10428 –                                                Poz. 2240 
 

1) maksymalna powierzchnia zabudowy – 60% 
powierzchni działki; 

2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 
20% powierzchni działki; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie  
z rysunkiem planu; 

4) program parkingowy i garażowy – ustalić in-
dywidualnie dla zamierzonego sposobu użyt-
kowania, ale nie mniej niż 1 miejsce postojowe 
lub garaż. 

4. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudo-
wy: 

1) ustala się wysokość zabudowy – maksymalnie 
2 kondygnacje, w tym poddasze użytkowe, ale 
nie wyższa niż 9,0m.; 

2) dopuszcza się: 

a) stosowanie indywidualnych rozwiązań w za-
kresie bryły budynku i kształtu dachu o pro-
porcjach dostosowanych do otaczającej za-
budowy; 

b) budowę obiektów na granicy działki budow-
lanej; 

3) w zakresie geometrii dachu, w przypadku sto-
sowania dachów spadzistych, nakazuje się za-
chowanie symetrycznych kątów nachylenia po-
łaci z kalenicą równoległą do dłuższej osi bu-
dynku, przy zachowaniu kątów nachylenia 
mieszczących się w przedziale od 25° do 45°. 

§ 20. 1. Wyznacza się teren zabudowy usługowej 
z zielenią towarzyszącą, oznaczony na rysunku planu 
symbolem Uz. 

2. Ustala się przeznaczenie terenu; 

1) podstawowe – usługi oświaty, sportu i rekre-
acji; 

2) dopuszczalne – teren zieleni urządzonej. 

3. Zagospodarowanie terenu, parametry i wska-
źniki: 

1) maksymalna powierzchnia zabudowy – 40% 
powierzchni działki; 

2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 
50% powierzchni działki; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy – w odległości 
10,0m. od linii rozgraniczających tereny, zgod-
nie z rysunkiem planu; 

4) program parkingowy i garażowy – ustalić in-
dywidualnie dla zamierzonego sposobu użyt-
kowania; 

4. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudo-
wy: 

1) ustala się wysokość zabudowy – maksymalnie 
4 kondygnacje, w tym poddasze użytkowe, ale 
nie wyższa niż 13,0m.; 

2) dopuszcza się: 

a) stosowanie indywidualnych, rozwiązań w za-
kresie bryły budynku i kształtu dachu, o pro-
porcjach dostosowanych do otaczającej za-
budowy; 

b) budowę obiektów na granicy działki budow-
lanej, z zachowaniem nieprzekraczalnej linii 
zabudowy; 

3) w zakresie geometrii dachu, w przypadku sto-
sowania dachów spadzistych, nakazuje się za-
chowanie symetrycznych kątów nachylenia po-
łaci z kalenicą równoległą do dłuższej osi bu-
dynku, przy zachowaniu kątów nachylenia 
mieszczących się w przedziale od 25° do 45°. 

§ 21. 1. Wyznacza się teren cmentarza, oznaczo-
ny na rysunku planu symbolem ZC. 

2. Ustala się przeznaczenie terenu: 

1) podstawowe: 

a) powierzchnie grzebalne: 

 groby zwykłe; 

 pojedyncze rzędy grobów murowanych 
przy żywopłotach; 

 groby rodzinne; 

 aleje zasłużonych; 

 mur z urnami i pole urn; 

b) drogi prowadzące do pól grzebalnych i place; 

c) zieleń towarzysząca; 

2) dopuszczalne: 

a) zieleń urządzona; 

b) obiekty związane bezpośrednio z obsługą 
funkcji podstawowej. 

3. Zagospodarowanie terenu, parametry i wska-
źniki: 

1) ustala się maksymalną powierzchnię trwałego 
zainwestowania związanego z obiektami go-
spodarczymi, które mogą powstać w ramach 
przeznaczenia dopuszczalnego, wynoszącą 15% 
powierzchni działki; 

2) dopuszcza się realizację elementów małej ar-
chitektury, takich jak: krzyże, kapliczki, pomniki 
itp. 

§ 22. 1. Wyznacza się tereny dróg wewnętrznych, 
oznaczone na rysunku planu symbolem KDW. 

2. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) ustala się budowę nowych elementów układu 
komunikacyjnego wraz z budową sieci uzbroje-
nia technicznego; 

2) dopuszcza się stosowanie indywidualnych roz-
wiązań w zakresie nawierzchni, oświetlenia, zie-
leni, elementów małej architektury. 

3. Parametry i wskaźniki zagospodarowania te-
renu – ustala się minimalną szerokość pasa drogo-
wego w liniach rozgraniczających: 
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1) wynoszącą 8,0m. – na terenie wskazanym  
w załączniku Nr 1; 

2) zgodnie z rysunkiem planu – na terenie wska-
zanym w załączniku Nr 3. 

Rozdział 5 

Przepisy końcowe 

§ 23. Tracą moc ustalenia uchwały Nr XXXVII/ 
173/06 Rady Miasta Gozdnica z dnia 25 maja 2006r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miasta Gozdnica  
(Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 68, poz. 1473), w zakresie 
terenów będących przedmiotem niniejszej uchwały. 

§ 24. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta Gozdnica. 

 

 

 

 

 

§ 25. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Lubuskiego i podlega publikacji 
na stronie internetowej Miasta Gozdnicy. 

Przewodnicząca Rady 
Agnieszka Kazimir 

___________________________________________ 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogło-
szone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r.  
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102,  
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441,  
Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,  
poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,  
Nr 173, poz. 1218, Dz. U 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,  
poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U 
z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675. 
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.  
z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, Dz. U. z 2005r. Nr 113, 
poz. 954, Nr 130, poz. 1087, Dz. U. z 2006r. Nr 45, poz. 319,  
Nr 225, poz. 1635, Dz. U. z 2007r. Nr 127, poz. 880, Dz. U. Z 2008r. 
Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, Dz. U.  
z 2010r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, 
poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043,  
Dz. U. z 2011r. Nr 32, poz. 159. 
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Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr IX/41/11 

Rady Miasta Gozdnica 

z dnia 30 czerwca 2011r. 
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Załącznik Nr 2 

do uchwały Nr IX/41/11 

Rady Miasta Gozdnica 

z dnia 30 czerwca 2011r. 
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Załącznik Nr 3 

do uchwały Nr IX/41/11 

Rady Miasta Gozdnica 

z dnia 30 czerwca 2011r. 
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Załącznik Nr 4 

do uchwały Nr IX/41/11 

Rady Miasta Gozdnica 

z dnia 30 czerwca 2011r. 
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Załącznik Nr 5 

do uchwały Nr IX/41/11 

Rady Miasta Gozdnica 

z dnia 30 czerwca 2011r. 
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Załącznik Nr 6 

do uchwały Nr IX/41/11 

Rady Miasta Gozdnica 

z dnia 30 czerwca 2011r. 
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Załącznik Nr 7 

do uchwały Nr IX/41/11 

Rady Miasta Gozdnica 

z dnia 30 czerwca 2011r. 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE 
 W SPRAWIE UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU 

PLANU 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) 
Rada Miasta Gozdnica rozstrzyga, co następuje: 

Do projektu zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Gozdnica wyłożo-
nego do publicznego wglądu wraz z prognozą skut-
ków wpływu ustaleń planu na środowisko w siedzi-
bie Urzędu Miasta Gozdnica w dniach od 25 marca  
2011r. do 15 kwietnia 2011r., nie wniesiono uwag 
zgodnie z wykazem uwag stanowiących integralną 
część dokumentacji formalno – prawnej prac plani-
stycznych.  

Załącznik Nr 8 

do uchwały Nr IX/41/11 

Rady Miasta Gozdnica 

z dnia 30 czerwca 2011r. 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE 
 dotyczy sposobu realizacji zadań z zakresu infra-
struktury technicznej oraz zasad ich finansowania 
zapisanych w zmianie miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miasta Gozdnica. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze 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 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Mia-
sta Gozdnica rozstrzyga, co następuje: 

1)  z ustaleń zawartych w uchwale w sprawie 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gozdnica wynika, że re-
alizacja zapisanych w nim zadań z zakresu in-
frastruktury technicznej, w tym budowy dróg, 
kanalizacji, wodociągów pociąga za sobą wy-
datki z budżetu gminy, w zakresie realizacji za-
dań własnych; 

2)  inwestycje i nakłady wynikające z realizacji za-
pisów przedmiotowej uchwały, w zakresie bu-
dowy i rozbudowy infrastruktury technicznej, 
które są niezbędne dla prawidłowego i upo-
rządkowanego zagospodarowania terenu obję-
tego planem, będą finansowane ze środków: 

a) budżetowych gminy, wg harmonogramu pla-
nowanych do realizacji inwestycji oraz zadań 
wprowadzanych w kolejnych latach do bu-
dżetu przez Radę Miasta Gozdnica, 

b) pozabudżetowych, w tym z funduszy Unii Eu-
ropejskiej, 

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

d) własnych inwestorów, na terenie posiadanych 
przez nich nieruchomości, 

e) własnych operatorów sieci. 
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UCHWAŁA NR X/69/11 

 RADY GMINY KŁODAWA 

 

 z dnia 31 sierpnia 2011r. 
  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa dla 
miejscowości Rybakowo w rejonie ulic: Sosnowej i Łąkowej 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jed-
nolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz w związku 
z uchwałą Nr XXX/218/09 Rady Gminy Kłodawa  
z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Kłodawa dla miejscowo-
ści Rybakowo, działki Nr 51, 52, 53/1, 53/3, 53/4, 54/1, 
54/2, 54/3, 55/1, 55/2, 56, 146, 147, 148, 460 i 556 
uchwala się co następuje:  

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Kłodawa dla miej-
scowości Rybakowo w rejonie ulic: Sosnowej i Łą-
kowej – zwany dalej planem, stwierdzając jego 
zgodność ze studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa.  

2. Plan, o którym mowa w ust. 1 składa się z czę-
ści tekstowej zawartej w § 2, 3 i 4, rysunku planu 
w skali 1:1000 – stanowiącego załącznik Nr 1 do 
niniejszej uchwały, rozstrzygnięcia o sposobie reali-
zacji zadań własnych gminy w zakresie infrastruktu-
ry technicznej – stanowiącego załącznik Nr 2 do ni-
niejszej uchwały oraz rozstrzygnięcia o sposobie 


