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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami Rada Gminy w
Lubaszu uchwala, co nastêpuje:

ROZDZIA£ I

Przepisy ogólne

§1. 1. Uchwala siê zmianê miejscowego plan zagospoda-
rowania przestrzennego na obszarze czê�ci dzia³ki nr 780/26
po³o¿onej w Lubaszu, zwan¹ dalej �planem�, po stwierdzeniu
jego zgodno�ci ze zmian¹ Studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Lubasz uchwalon¹
w 2007 r., Uchwa³¹ Rady Gminy w Lubaszu Nr VIII/69/07 z dnia
13 wrze�nia 2007 r., i z ustaleniami Studium uwarunkowañ
kierunków i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Lubasz uchwalonym w 2000 r. Uchwa³¹ Rady Gminy
w Lubaszu Nr XII/148/00 z dnia 19 kwietnia 2000 r.

2. Plan obejmuje obszar po³o¿ony we wsi Lubasz.

3. Granice obszaru objêtego planem okre�lone s¹ na
rysunku planu.

4. Integralnymi czê�ciami uchwa³y s¹:

1) za³¹cznik Nr 1 - rysunek planu, opracowany w skali 1:1000
i zatytu³owany � Zmiana miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego na obszarze czê�ci dzia³ki nr 780/
26 po³o¿onej w Lubaszu�, stanowi¹cy czê�æ graficzn¹
planu, zwany dalej �rysunkiem planu�;

2) za³¹cznik Nr 2 - stanowi¹cy rozstrzygniêcie Rady Gminy w
Lubaszu o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do
projektu planu;

3) za³¹cznik Nr 3 - stanowi¹cy rozstrzygniêcie Rady Gminy w
Lubaszu o sposobie realizacji zapisanych w planie inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do
zadañ w³asnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

§2. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:

1) dzia³ce - nale¿y przez to rozumieæ dzia³kê budowlan¹ w
rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, stanowi¹c¹ obszar, na którym mo¿e byæ
realizowane zamierzenie inwestycyjne, do którego maj¹
zastosowanie uregulowania zawarte w uchwale;

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozu-
mieæ liniê okre�laj¹c¹ dopuszczaln¹ minimaln¹ odleg³o�æ
budynku lub obiektu od linii rozgraniczaj¹cej drogi;

3) ogrodzeniu a¿urowym - nale¿y przez to rozumieæ ogrodze-
nie, w którym udzia³ powierzchni pe³nej wynosi najwy¿ej
30%;

4) powierzchni zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ po-
wierzchniê wszystkich budynków zlokalizowanych na dzia³-
ce, mierzon¹ po obrysie �cian zewnêtrznych, bez scho-
dów, ramp, tarasów, zadaszeñ, wiatro³apów;

5) powierzchni zieleni - nale¿y przez to rozumieæ sumê
powierzchni biologicznie czynnych, pokrytych ro�linno-
�ci¹ trawiast¹, zakrzewionych, zadrzewionych lub urz¹-
dzonych jako oczka wodne;

6) reklamie - nale¿y przez to rozumieæ no�nik informacji
wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z ele-
mentami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, niebêd¹cy
szyldem, tablic¹ informacyjn¹ lub znakiem w rozumieniu
przepisów o znakach i sygna³ach drogowych;

7) szyldzie - nale¿y przez to rozumieæ - oznaczenie jednostki
organizacyjnej lub przedsiêbiorcy, ich siedzib lub miejsc
wykonywania dzia³alno�ci;

8) terenie - nale¿y przez to rozumieæ powierzchniê o okre�lo-
nym rodzaju przeznaczenia podstawowego, stanowi¹c¹
najmniejsz¹ wydzielon¹ liniami rozgraniczaj¹cymi jednost-
kê ustaleñ planu, oznaczon¹ numerem i symbolem litero-
wym, dla której obowi¹zuj¹ ustalenia szczegó³owe;

9) uci¹¿liwo�ci dla �rodowiska - nale¿y przez to rozumieæ
zjawiska fizyczne lub stan powoduj¹ce przekroczenie stan-
dardów jako�ci �rodowiska okre�lonych w przepisach
odrêbnych.

ROZDZIA£ II

Przepisy szczegó³owe

§3. Na obszarze objêtym planem ustala siê nastêpuj¹ce
przeznaczenie terenów: tereny us³ug sportu i rekreacji, ozna-
czone na rysunku planu symbolami US.

§4. W zakresie zasad ochrony i kszta³towania ³adu prze-
strzennego ustala siê:

1) zakaz lokalizacji i rozbudowy obiektów budowlanych i
urz¹dzeñ, które wp³ywaj¹ negatywnie na ³ad przestrzenny,
a w tym:

a) tymczasowych obiektów budowlanych,

b) ogrodzeñ pe³nych z elementów prefabrykowanych,

2) lokalizacjê obiektów ma³ej architektury jednorodnych sty-
listycznie.
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§5. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego ustala siê:

1) zakaz lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co od-
dzia³ywaæ na �rodowisko, dla których wymagane jest
obligatoryjne sporz¹dzenie raportu oddzia³ywania na �ro-
dowisko w rozumieniu przepisów odrêbnych, z wyj¹tkiem
lokalizacji przedsiêwziêæ inwestycji celu publicznego, o
których mowa w §3;

2) obowi¹zek stosowania szczelnych zbiorników bezodp³y-
wowych, z których �cieki bêd¹ systematycznie wywo¿one
przez koncesjonowanego przewo�nika do oczyszczalni �cie-
ków zgodnie z gospodark¹ odpadami gminy;

3) ochronê powierzchni ziemi, powietrza i wód zgodnie z
przepisami odrêbnymi;

4) nakaz ograniczenia do granic dzia³ki inwestora jakichkol-
wiek emisji czynników szkodliwych i uci¹¿liwych;

5) zastosowanie zabezpieczeñ dla nawierzchni przeznaczo-
nych dla postoju i prowadzenia ruchu ko³owego przed
infiltracj¹ zanieczyszczeñ wód opadowych do �rodowiska
gruntowo-wodnego;

6) gromadzenie i segregacjê odpadów na terenie posesji w
pojemnikach przeznaczonych na ten cel, oraz zagospo-
darowanie ich zgodnie z gminnym planem gospodarki
odpadami i przepisami odrêbnymi;

7) zagospodarowanie zieleni¹ wszystkich powierzchni wol-
nych od utwardzenia;

8) realizacja inwestycji wymaga szczegó³owego rozpoznania
geotechnicznych warunków posadowienia fundamentów
obiektów budowlanych.

9) do wytwarzania energii dla celów grzewczych nale¿y
stosowaæ paliwa p³ynne, gazowe i sta³e charakteryzuj¹ce
siê niskimi wska�nikami emisji lub alternatywne �ród³a
energii - energia wiatru, s³oñca i geotermalna.

10) wskazuje siê, ¿e teren US, nale¿y do terenów, dla których
obowi¹zuj¹ dopuszczalne poziomy ha³asu jak dla terenów
rekreacyjno-wypoczynkowych, zgodnie z przepisami od-
rêbnymi.

§6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej: ustala siê nadzór
archeologiczny podczas wykonywania robót ziemnych zwi¹-
zanych z zagospodarowaniem dzia³ki, w zakresie ustalonym
z w³a�ciwym organem ochrony zabytków, zgodnie z przepi-
sami odrêbnymi.

§7. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³to-
wania przestrzeni publicznych ustala siê:

1) o�wietlenie terenu oraz zastosowanie trwa³ych i estetycz-
nych elementów urz¹dzenia;

2) dopuszczenie lokalizowania obiektów ma³ej architektury.

§8. Na terenach us³ug sportu i rekreacji, oznaczonych na
rysunku planu symbolami US, ustala siê nastêpuj¹ce parame-
try i wska�niki kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowa-
nia terenu:

1) Lokalizacjê:

a) boisk i urz¹dzeñ sportowych;

b) budynków zwi¹zanych z funkcj¹ terenu � budynków
szatni i socjalno-sanitarnych, altan i zadaszeñ;

c) ma³ej architektury, o�wietlenia i ogrodzenia a¿urowe-
go terenu;

d) doj�æ, dojazdów i parkingów zwi¹zanych z funkcj¹
terenu oraz dojazdów przeciwpo¿arowych;

2) Zasady zagospodarowania terenu.

a) maksymalna sumaryczna powierzchnia zabudowy bu-
dynkami kubaturowymi � do 20% powierzchni dzia³ki,

b) obowi¹zek zachowania � 20% powierzchni dzia³ki w
postaci terenów zieleni,

c) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem
planu;

d) dopuszcza siê wprowadzenie sieci i urz¹dzeñ infra-
struktury technicznej gminy;

e) zakaz realizacji utwardzonych dróg publicznych za wy-
j¹tkiem dojazdów gospodarczych i przeciwpo¿arowych;

f) nakaz wykonywania niezbêdnych prac z zakresu: regu-
lacji, w celu utrzymania terenu, nasadzeñ lub wycinki
drzew i krzewów, oraz innych dzia³añ zwi¹zanych z
konserwacj¹ i utrzymaniem zieleni,

g) dopuszczenie lokalizacji reklam i szyldów na obszarze
US.

3) Zasady i warunki zabudowy:

a) wysoko�æ zabudowy budynków us³ugowych do 9 m,

b) liczba kondygnacji � jedna nadziemna i poddasze
u¿ytkowe,

c) obowi¹zuj¹ dachy sko�ne: dla obiektów - o nachyleniu
po³aci od 30 do 45 stopni, a dla zadaszeñ i altan o
nachyleniu od 20 do 45 stopni;

§9. Nie okre�la siê granic i sposobów zagospodarowania
terenów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na
podstawie przepisów odrêbnych, w tym terenów górniczych,
a tak¿e nara¿onych na niebezpieczeñstwo powodzi oraz za-
gro¿onych osuwaniem siê mas ziemnych.

§10. W planie nie wyznacza siê terenów wymagaj¹cych
wszczêcia postêpowania scalania i podzia³u nieruchomo�ci w
rozumieniu przepisów odrêbnych; nie okre�la siê tak¿e szcze-
gó³owych zasad i warunków scalania i podzia³u nieruchomo-
�ci w rozumieniu przepisów odrêbnych.

§11. Nie okre�la siê szczególnych warunków zagospoda-
rowania terenów oraz ograniczenia w ich u¿ytkowaniu, w tym
zakaz zabudowy.

§12. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji ustala siê:

1. zachowanie ci¹g³o�ci powi¹zañ elementów dróg dojazdo-
wych z zewnêtrznym uk³adem komunikacyjnym z uwzglêd-
nieniem ustaleñ planu;
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2. dopuszczenie lokalizacji dodatkowych, nie wymienionych
planem elementów dróg wewnêtrznych;

3. w zale¿no�ci od programu funkcjonalnego zapewnienie na
dzia³ce pe³nych potrzeb parkingowych zgodnie z przepisa-
mi szczególnymi.

§13. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej ustala siê:

1. zachowanie istniej¹cej sieci infrastruktury technicznej z
dopuszczeniem jej remontu i rozbudowy;

2. zaopatrzenie w wodê z gminnej sieci wodoci¹gowej;

3. odprowadzenie �cieków bytowych zgodnie z §5 punkt 2);

4. zagospodarowanie wód deszczowych i roztopowych w
granicach w³asnej dzia³ki;

5. dopuszczenie retencjonowania wód deszczowych i rozto-
powych i ich wtórne wykorzystanie do celów nawodnieñ;

6. zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z sieci elektroenerge-
tycznej;

7. w razie potrzeby lokalizacja stacji transformatorowo-roz-
dzielczej z dostêpem do drogi publicznej;

8. dopuszczenie lokalizacji sieci telekomunikacyjnej na tere-
nach komunikacji wy³¹cznie jako sieci podziemnej.

§14. Nie okre�la siê innych ni¿ dotychczasowe sposobów
i terminów tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzenia i
u¿ytkowania terenów, do czasu ich zagospodarowania zgod-
nego z uchwa³¹.

§15. Ustala siê 30% stawkê, o której mowa w art. 36 ust.
4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym, s³u¿¹c¹ naliczeniu jednorazowej op³aty
z tytu³u wzrostu warto�ci nieruchomo�ci, okre�lon¹ przy
uwzglêdnieniu przeznaczenia terenu, w zwi¹zku z uchwale-
niem planu.

ROZDZIA£ III

Przepisy koñcowe

§16. 1. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Lubasz.

2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wiel-
kopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

(-) Bogus³aw Dymek
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Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr XVII/192/09

Rady Gminy w Lubaszu
z dnia 5 marca 2009 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego na obszarze czê�ci

dzia³ki nr 780/26 po³o¿onej w Lubaszu.

ROZSTRZYGNIÊCIE W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WY£O¯ONEGO DO PUBLICZNEGO
WGL¥DU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 17 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr
80 poz. 717 ze zm.) Rada Gminy w Lubaszu rozstrzyga, co
nastêpuje:

Na podstawie o�wiadczenia Wójta Gminy Lubasz z dnia 10
listopada 2008 r. w sprawie braku uwag do projektu miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego wy³o¿onego
do publicznego wgl¹du wraz z prognoz¹ skutków wp³ywu
ustaleñ planu na �rodowisko, nie rozstrzyga siê o sposobie
ich rozpatrzenia.

Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Nr XVII/192/09

Rady Gminy w Lubaszu
z dnia 5 marca 2009 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego na obszarze czê�ci

dzia³ki nr 780/26 w Lubaszu.

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA OBSZARZE CZÊ�CI DZIA£KI NR 780/26 W LUBASZU,

INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE¯¥ DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY,
ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,
poz. 717 z pó�niejszymi zmianami) Rada Gminy w Lubaszu
rozstrzyga, co nastêpuje:

§1. Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z
zakresu infrastruktury technicznej

1. Zadania w zakresie realizacji dróg publicznych przewidzia-
nych w planie oraz zwi¹zanych z nimi wykupami terenów,
prowadziæ bêd¹ w³a�ciwe jednostki gminne.

2. Zadania w zakresie infrastruktury technicznej prowadziæ
bêd¹ w³a�ciwe przedsiêbiorstwa, w kompetencji których
le¿y rozwój sieci: wodoci¹gowej i kanalizacji sanitarnej,
energetycznej, gazoci¹gowej i cieplnej, zgodnie z miejsco-
wym planem zagospodarowania przestrzennego oraz na
podstawie przepisów odrêbnych. Zadania w zakresie go-
spodarki odpadami realizowane bêd¹ zgodnie z miejsco-
wym planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie
z planem gospodarki odpadami oraz na podstawie prze-
pisów odrêbnych.

3. Za podstawê przyjêcia do realizacji zadañ okre�lonych w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy, stanowiæ bêd¹

zapisy Wieloletniego Programu Inwestycyjnego gminy
Lubasz.

4. Okre�lenie terminów przyst¹pienia i zakoñczenia realizacji
tych zadañ, ustalone bêdzie wed³ug kryteriów i zasad
przyjêtych przy konstruowaniu Wieloletniego Programu
Inwestycyjnego gminy Lubasz.

5. Inwestycje realizowane mog¹ byæ etapowo w zale¿no�ci
od wielko�ci �rodków przeznaczonych na inwestycje.

§2. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej okre�lonych w planie.

Finansowanie inwestycji bêdzie odbywaæ siê poprzez:

1) Wydatki z bud¿etu gminy,

2) Wspó³finansowanie �rodkami zewnêtrznymi, poprzez bu-
d¿et gminy � w ramach m.in.:

a) dotacji unijnych,

b) dotacji samorz¹du województwa,

c) innych �rodków zewnêtrznych.

3) Udzia³ inwestorów w finansowaniu w ramach porozumieñ
o charakterze cywilno � prawnym lub w formie partner-
stwa publiczno � prywatnego � �PPP�, a tak¿e w³a�cicieli
nieruchomo�ci.
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