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b) utrzymania sprzćtu we właċciwym stanie 
technicznym i sanitarnym,  

2) dysponować pojazdami asenizacyjnymi speł-
niającymi wymagania okreċlone odrćbnymi 
przepisami w tym Rozporządzenia Ministra In-
frastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w spra-
wie wymagaĉ dla pojazdów asenizacyjnych 
(Dz. U. Nr 193, poz. 1617),  

3) zapewnić gotowoċć odbioru nieczystoċci cie-
kłych z każdej nieruchomoċci wyposażonej 
w zbiornik bezodpływowy, położonej na obsza-
rze Gminy Lipinki Łużyckie,  

4) dysponować dokumentacją potwierdzającą go-
towoċć odbioru nieczystoċci ciekłych przez 
punkt zlewny,  

5) dysponować dokumentacją okreċlającą przed-
miot działania i obszar działalnoċci (w tym ak-
tualny wpis do rejestru przedsićbiorców w Kra-
jowym Rejestrze Sądowym lub wpis do ewi-
dencji działalnoċci gospodarczej). 

2. Pojazdy, o których mowa w ust. 1 pkt 2, po-
winny być:  

1) zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz 
posiadać aktualne badania techniczne i ċwia-
dectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z prze-
pisami o ruchu drogowym,  

2) oznakowane w sposób trwały i widoczny umoż-
liwiający identyfikacjć podmiotu ċwiadczącego 
usługi (nazwa przedsićbiorcy, adres, telefon 
kontaktowy),  

3) utrzymane we właċciwym stanie technicznym 
i sanitarnym,  

4) wyposażone w odpowiednie narzćdzia do rćcz-
nego uprzątnićcia odpadów rozsypanych  
w trakcie prac załadunkowych oraz zapewniać 
odpowiedni standard bezpieczeĉstwa i higieny 
pracy osób zatrudnionych przy ċwiadczeniu 
usług,  

§ 5. Przedsićbiorca ubiegający sić o uzyskanie 
zezwolenia, o którym mowa w § 2 i § 4, zobowiąza-
ny jest do udokumentowania spełnienia wymagaĉ 
poprzez przedłożenie właċciwych dokumentów po-
twierdzających tytuł prawny do dysponowania od-
powiednimi ċrodkami technicznymi, w tym tytułu 
prawnego do nieruchomoċci, na której znajduje sić 
zaplecze techniczno-biurowe, niezbćdnymi do wy-
konywania działalnoċci i potwierdzających spełnie-
nie wymagaĉ okreċlonych niniejszą uchwałą.  

§ 6. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi 
Gminy Lipinki Łużyckie.  

§ 7. Traci moc zarządzenie Nr 22/2007 Wójta 
Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 16 maja 2007r.  
w sprawie wymagaĉ, jakie powinni spełniać przed-
sićbiorcy ubiegający sić o uzyskanie zezwolenia 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właċcicieli nieruchomoċci oraz opróżniania zbiorni-
ków bezodpływowych i transportu nieczystoċci cie-
kłych.  

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Woje-
wództwa Lubuskiego.  

 Przewodnicząca Rady  
Irena Lech 
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UCHWAŁA NR 0007.37.2011 

 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE 

 

z dnia 15 lutego 2011r. 
 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Kruszyna 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 
z późn. zm.) i uchwały Nr XXXIV/387/2009 Rady 
Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 sierpnia 2009r.  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego czćċci obrćbu Kruszyna, uchwala sić, co na-
stćpuje: 

 

 

 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Uchwala sić miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego czćċci obrćbu Kruszyna 
z przeznaczeniem terenu pod funkcjć usługową oraz 
obiekty i urządzenia obsługi komunikacji oraz zieleĉ 
izolacyjną. 

2. Granice terenu objćtego planem oznaczone 
zostały na rysunku planu. 

3. Integralnymi czćċciami uchwały są:  

1) rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący za-
łącznik Nr 1; 
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2) rozstrzygnićcie dotyczące sposobu rozpatrzenia 
uwag do projektu planu, stanowiące załącznik 
Nr 2; 

3) rozstrzygnićcie o sposobie realizacji, zapisa-
nych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktu-
ry technicznej, które należą do zadaĉ własnych 
gminy oraz zasadach ich finansowania, stano-
wiące załącznik Nr 3. 

§ 2. 1. Plan wprowadza ustalenia dotyczące:  

1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczają-
cych tereny o różnym przeznaczeniu lub róż-
nych zasadach zagospodarowania; 

2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego; 

3) zasad ochrony ċrodowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego; 

4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej; 

5) wymagaĉ wynikających z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych; 

6) parametrów i wskaźników kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym li-
nie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki 
intensywnoċci zabudowy; 

7) szczegółowych zasad i warunków scalania 
i podziału nieruchomoċci objćtych planem 
miejscowym; 

8) szczególnych warunków zagospodarowania te-
renów oraz ograniczeĉ w ich użytkowaniu, 
w tym zakaz zabudowy; 

9) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicznej; 

10) sposobu i terminu tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzenia i użytkowania terenów; 

11) stawki procentowej, na podstawie której ustala 
sić opłatć, o której mowa w art. 36 ust. 4 usta-
wy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym. 

2. Nie wprowadza sić ustaleĉ dotyczących granic 
i sposobów zagospodarowania terenów lub obiek-
tów podlegających ochronie, ustalonych na pod-
stawie odrćbnych przepisów, w tym terenów górni-
czych, a także narażonych na niebezpieczeĉstwo 
powodzi oraz zagrożonych osuwaniem sić mas 
ziemnych, ze wzglćdu na to, że nie wystćpują na 
terenie objćtym planem. 

§ 3. Ilekroć w ustaleniach niniejszej uchwały jest 
mowa o: 

1) planie – należy przez to rozumieć miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego, o któ-
rym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały; 

2) rysunku planu – należy przez to rozumieć gra-
ficzny zapis planu przedstawiony na mapie 
w skali 1:1000, stanowiący załącznik do niniej-
szej uchwały; 

3) przepisach odrćbnych – należy przez to rozu-
mieć aktualne, w momencie realizacji niniejszej 
uchwały, przepisy ustaw wraz z aktami wyko-
nawczymi, normy branżowe oraz ograniczenia 
w dysponowaniu terenem wynikające z pra-
womocnych decyzji administracyjnych; 

4) terenie – należy przez to rozumieć teren wyzna-
czony na rysunku planu liniami rozgraniczają-
cymi i oznaczony symbolem sposobu użytko-
wania; 

5) tymczasowym sposobie zagospodarowania, 
urządzenia lub użytkowania terenu – należy 
przez to rozumieć dotychczasowe użytkowanie 
terenu do czasu zagospodarowania, zgodnie 
z przeznaczeniem ustalonym planem; 

6) uciążliwoċci – należy przez to rozumieć prze-
kroczenie standardów jakoċci ċrodowiska, 
w tym zjawiska lub stany utrudniające życie al-
bo dokuczliwe dla otaczającego terenu,  
a zwłaszcza hałas, wibracje, zanieczyszczenia 
powietrza i zanieczyszczenia odpadami, prze-
kraczające obowiązujące wielkoċci normowe; 

7) usługach – należy przez to rozumieć takie usłu-
gi, które służą zaspokojeniu potrzeb ludnoċci, 
tj.; handel, gastronomić, kulturć, edukacjć, 
opiekć zdrowotną, usługi hotelarskie i związane 
z rekreacją i sportem, administracjć i inne nie 
wytwarzające dóbr materialnych; 

8) reklamie wielkogabarytowej – należy przez to 
rozumieć reklamć o powierzchni powyżej 
30,0m², trwale związanej z gruntem; 

9) paliwach proekologicznych – należy przez to 
rozumieć paliwa ograniczające emisjć zanie-
czyszczeĉ do atmosfery, takie jak: gaz, olej opa-
łowy, energia elektryczna lub przyłączenia do 
miejskiej sieci ciepłowniczej; 

10) ładzie przestrzennym – należy przez to rozu-
mieć takie ukształtowanie przestrzeni, które 
tworzy harmonijną całoċć oraz uwzglćdnia 
w uporządkowanych relacjach wszelkie uwa-
runkowania i wymagania funkcjonalne, spo-
łeczno – gospodarcze, ċrodowiskowe, kulturo-
we oraz kompozycyjno – estetyczne. 

§ 4. 1. Nastćpujące oznaczenia graficzne na ry-
sunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:  

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

2) nieprzekraczalne linie zabudowy, linie ograni-
czające obszar, na którym dopuszcza sić reali-
zacjć obiektów kubaturowych; 

3) symbole okreċlające przeznaczenie terenów. 

2. Pozostałe, nie wymienione w ust.1 elementy 
rysunku planu, jak np. treċć podkładu mapowego, 
mają charakter informacyjny i nie są ustaleniami 
planu. 
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Rozdział 2 

Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 
tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych 

zasadach zagospodarowania 

§ 5. 1. Przedmiotem planu są regulacje okreċla-
jące warunki zagospodarowania terenu z jego prze-
znaczeniem na cele funkcji usługowej oraz obiekty 
i urządzenia obsługi komunikacji oraz zieleni izola-
cyjnej, infrastruktury technicznej niezbćdnej dla 
prawidłowego funkcjonowania terenu. 

2. Przy zagospodarowaniu wyodrćbnionego te-
renu okreċlonego na rysunku planu liniami rozgra-
niczającymi, obowiązuje zasada bezkolizyjnego są-
siedztwa poszczególnych funkcji, których uciążli-
woċć nie może wykraczać poza granice działki na 
ten cel przeznaczonej. 

Rozdział 3 

Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

§ 6. W zakresie ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego ustala sić: 

1) lokalizacjć zabudowy zgodnie z nieprzekraczal-
nymi liniami zabudowy okreċlonymi na rysun-
ku planu; 

2) zabudowa realizowana na obszarze opracowa-
nia planu powinna cechować sić wysokimi wa-
lorami architektonicznymi i być umiejćtnie 
wkomponowana w otaczający krajobraz. 

Rozdział 4 

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego 

§ 7. W zakresie ochrony ċrodowiska przyrodni-
czego ustala sić: 

1) zachowanie walorów krajobrazowych obszaru 
objćtego planem poprzez właċciwe zagospoda-
rowanie terenów; 

2) ochronć istniejących drzewostanów przy reali-
zacji nowych obiektów i ciągów komunikacyj-
nych; 

3) wyposażenie terenów w urządzenia infrastruk-
tury technicznej związane z odprowadzaniem 
i oczyszczaniem ċcieków; w przypadku odpro-
wadzenia wód opadowych i roztopowych po-
chodzących z terenu, na którym może dojċć do 
ich zanieczyszczenia przed odprowadzeniem do 
odbiornika, konieczne jest ich podczyszczenie; 
w odniesieniu do powierzchni utwardzonych 
należy odpowiednio zabezpieczyć ċrodowisko 
gruntowo – wodne przed infiltracją zanieczysz-
czeĉ; 

4) stosowanie urządzeĉ zabezpieczających przed 
zanieczyszczeniem ċrodowiska gruntowo – 
wodnego przez produkty ropopochodne i inne 
szkodliwe substancje; 

5) ochrony powietrza atmosferycznego przed za-
nieczyszczeniem poprzez zastosowanie odpo-

wiednich urządzeĉ w procesach technologicz-
nych i grzewczych; 

6) stosowanie w procesach technologicznych no-
woczesnych proekologicznych technologii; 

7) budynki z pomieszczeniami przeznaczonymi na 
pobyt ludzi muszą być sytuowane poza zasić-
giem uciążliwoċci przekraczających dopusz-
czalne normy okreċlone w przepisach o ochro-
nie ċrodowiska lub w ich zasićgu, pod warun-
kiem zastosowania w nich rozwiązaĉ odpo-
wiednio ograniczających te uciążliwoċci, doty-
czy to w szczególnoċci uciążliwoċci wywoła-
nych ruchem na drogach publicznych; 

8) uciążliwoċci wynikające z prowadzenia działal-
noċci usługowej, gospodarczej i produkcyjnej 
nie mogą wykraczać poza granice terenów na 
ten cel przeznaczonych. 

Rozdział 5 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

§ 8. Osoby prowadzące roboty budowlane lub 
ziemne w razie odkrycia przedmiotu, co do którego 
istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem, zobo-
wiązane są: 

1) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić 
lub zniszczyć odkryty przedmiot; 

2) zabezpieczyć, przy użyciu dostćpnych ċrodków, 
ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 

3) niezwłocznie zawiadomić o tym Wojewódzkie-
go Konserwatora Zabytków, a jeċli nie jest to 
możliwe Burmistrza Sulechowa. 

Rozdział 6 

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych 

§ 9. 1. W celu właċciwego kształtowania prze-
strzeni publicznych, zaleca sić stosowanie noċników 
reklamowych w formie zorganizowanej i ujednoli-
conej, co do wielkoċci i wyrazu plastycznego, z wy-
łączeniem reklam wielkogabarytowych. 

2. Realizacja ustaleĉ planu w zakresie zagospo-
darowania terenu objćtego planem oraz rozwiązanie 
techniczne i architektoniczne obiektów winny 
uwzglćdniać potrzeby osób niepełnosprawnych. 

Rozdział 7 

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki 

intensywności zabudowy 

§ 10. 1. Wyznacza sić teren pod zabudowć usłu-
gową oraz obiekty i urządzenia obsługi komunikacji 
samochodów osobowych oznaczony symbolem U, 
KS, dla którego:  

1) ustala sić:  

a) przeznaczenie terenu pod:  

 motel, 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Lubuskiego Nr 51 – 5301 –                                                   Poz. 956 
 

 hotel, 

 obiekty handlowo – usługowe, sportu, ga-
stronomii, 

 hurtownie i magazyny, 

 obiekty obsługi komunikacji, w tym stacjć 
paliw, stacje obsługi samochodów – myj-
nia, warsztat samochodowy, 

 parkingi dla pojazdów samochodowych, 

b) nieprzekraczalne linie zabudowy od drogi 
ekspresowej S3 – 40m od zewnćtrznej kra-
wćdzi jezdni, 

c) powierzchnia zabudowy nie może przekra-
czać 50% powierzchni działki, 

d) powierzchnia biologicznie czynna min. 20% 
w stosunku do powierzchni działki, 

e) wysokoċć zabudowy:  

 dla budynków usługowych – do 3 kondy-
gnacji, przy czym wysokoċć ta, licząc od 
poziomu terenu do najwyższego punktu 
dachu budynku, nie może przekraczać 
18,0m, 

 dla budynków magazynowych i hurtowni 
do 16,0m, licząc od poziomu terenu do 
najwyższego punktu dachu budynku, 
w wypadkach uwarunkowanych wzglćda-
mi technologicznymi, dopuszcza sić 
zwićkszenie wysokoċci w czćċci obiektu do 
20m, 

f) dachy płaskie, dwuspadowe lub wielospa-
dowe o nachyleniu połaci do 20º, 

g) ujednoliconą formć dachów dla wszystkich 
realizowanych obiektów, 

h) realizowane obiekty o zróżnicowanym spo-
sobie kształtowania elewacji jako wolnosto-
jące lub zblokowane o wyraźnym podziale 
brył, 

i) obsługa komunikacyjna z drogi powiatowej 
zgodnie z rysunkiem planu, 

j) jako podstawową zasadć polityki parkingo-
wej przyjmuje sić uwarunkowanie, że przy 
zagospodarowaniu każdej działki, winien być 
rozwiązany problem miejsc postojowych dla 
samochodów w iloċci zabezpieczającej po-
trzeby wynikające z funkcji terenu, 

k) zagospodarowanie terenów niezabudowa-
nych na urządzone tereny zielone, place ma-
newrowe, drogi wewnćtrzne, miejsca par-
kingowe, 

l) wprowadzenie nasadzeĉ drzew i krzewów 
o walorach estetycznych i ochronnych; 

2) dopuszcza sić:  

a) podział terenu na działki uwarunkowany za-
potrzebowaniem przez poszczególnych in-
westorów, działki muszą mieć kształty geo-

metryczne umożliwiające ich zabudowć 
zgodnie z przeznaczeniem, 

b) umieszczenie reklam w formie zorganizowa-
nej i ujednoliconej co do wielkoċci i wyrazu 
plastycznego na terenie inwestora, 

c) lokalizowanie obiektów technicznych i tech-
nologicznych związanych z prowadzoną dzia-
łalnoċcią, w tym nadziemnych lub podziem-
nych obiektów, 

d) odstćpstwo od linii zabudowy okreċlonych 
na rysunku planu w przypadku realizowania 
obiektów i urządzeĉ infrastruktury technicz-
nej i ochrony w tym portierni na granicy 
działki oraz budynku stacji paliw – na długo-
ċci ok. 100m, 

e) możliwoċć realizacji obiektów kubaturowych 
na istniejącym uzbrojeniu (linie elektroener-
getyczne i telekomunikacyjne) pod warun-
kiem wybudowania kanałów kablowych lub 
przepustów, sposób wykonania w uzgodnie-
niu z operatorami sieci, 

f) ogrodzenie działek - wysokoċć ogrodzenia do 
2,2m – ażurowe, 

g) zmianć ukształtowania terenu pod potrzeby 
inwestycyjne; 

3) zakazuje sić:  

a) zabudowy mieszkaniowej z wyjątkiem lokali 
mieszkaniowych związanych z funkcją pod-
stawową, zgodnie z przepisami odrćbnymi, 

b) obiektów, których uciążliwoċć funkcji wykra-
cza poza granice działki, 

c) lokalizacji zabudowy i nasadzeĉ zieleni wy-
sokiej w korytarzu technicznym napowietrz-
nej linii elektroenergetycznej 15kV o szeroko-
ċci 10m. 

2. Wyznacza sić tereny zieleni izolacyjnej ozna-
czone symbolem ZI, dla których:  

1) ustala sić:  

a) zagospodarowanie terenu zwartą zielenią 
wysoką i krzewami; 

2) dopuszcza sić:  

a) uprawć roċlin energetycznych (wierzba), 

b) lokalizacjć reklam pod warunkiem zachowa-
nia odległoċci 40m od zewnćtrznej krawćdzi 
jezdni drogi ekspresowej S3; 

3) zakazuje sić:  

a) nasadzeĉ zieleni wysokiej w korytarzu tech-
nicznym napowietrznej linii elektroenerge-
tycznej 15kV o szerokoċci 10m. 

3. Wyznacza sić teren komunikacji kołowej ozna-
czony symbolem KDS – tereny drogi publicznej eks-
presowej, na których dopuszcza sić realizacjć urzą-
dzeĉ obsługi komunikacji samochodowej i infra-
struktury technicznej. Zakazuje sić nasadzeĉ zieleni 
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wysokiej w korytarzu technicznym napowietrznej 
linii elektroenergetycznej 15kV o szerokoċci 10m. 

Rozdział 8 

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości objętych planem miejscowym 

§ 11. 1. Ustala sić podział działki w celu wydzie-
lenia terenów zgodnie z ustaleniami i rysunkiem 
planu. 

2. Dopuszcza sić podział terenu oznaczonego 
symbolem U, KS na działki budowlane o min. po-
wierzchni 3000m², działki muszą mieć kształty geo-
metryczne, umożliwiające ich zabudowć zgodnie 
z przeznaczeniem; dostćpne z drogi powiatowej 
zjazdem, wg rysunku planu, poprzez drogi we-
wnćtrzne o min. szerokoċci 8,0m. 

Rozdział 9 

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

zabudowy 

§ 12. 1. Prace ziemne oraz postćpowanie 
w trakcie kolizji z urządzeniami elektroenergetycz-
nymi i ewentualną ich przebudowć, należy przepro-
wadzić zgodnie z przepisami odrćbnymi, w uzgod-
nieniu z zarządcą sieci. 

2. Dopuszcza sić przebudowć i modernizacjć linii 
elektroenergetycznej na warunkach zarządcy sieci. 

Rozdział 10 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej 

§ 13. 1. Ustala sić nastćpujące ogólne zasady 
uzbrojenia terenów  

1) sieci uzbrojenia technicznego terenu należy 
prowadzić w obrćbie linii rozgraniczających 
dróg i ciągów komunikacji pieszej; 

2) wszelkie inwestycje i zmiany w zakresie zaopa-
trzenia w wodć, gaz, energić elektryczną i od-
prowadzenia ċcieków wymagają uzyskania wa-
runków technicznych od właċciwych dysponen-
tów sieci; 

3) przy projektowaniu nowych inwestycji, należy 
unikać kolizji z istniejącymi elementami infra-
struktury technicznej; w przypadku kolizji pro-
jektowanego zagospodarowania należy istnie-
jącą sieć przenieċć zgodnie z warunkami okre-
ċlonymi w przepisach szczególnych po uzgod-
nieniu z właċciwym operatorem sieci; 

4) dopuszcza sić lokalizacjć sieci i urządzeĉ infra-
struktury technicznej na innych niż wymienione 
w pkt 1 terenach, o ile nie zostaną zakłócone 
podstawowe funkcje tych terenów oraz wydzie-
lenie działki niezbćdnej do obsługi tych urzą-
dzeĉ. 

2. W zakresie zaopatrzenia w wodć  

1) ustala sić:  

a) zaopatrzenie w wodć dla celów komunalnych 
poprzez budowć sieci wodociągowej w ukła-

dzie pierċcieniowym, zapewniającej ciągłoċć 
dostawy wody dla odbiorców, 

b) dostawć wody z gminnej sieci wodociągo-
wej, 

c) należy zapewnić zaopatrzenie w wodć do ce-
lów przeciwpożarowych; 

2) dopuszcza sić:  

a) w okresie przejċciowym, do czasu realizacji 
projektowanego systemu wodociągowego, 
możliwoċć budowy indywidualnych ujćć 
wody. 

3. W zakresie odprowadzenia ċcieków bytowych  

1) docelowo ustala sić budowć rozdzielczej sieci 
kanalizacji; 

2) dopuszcza sić odprowadzenie ċcieków byto-
wych w okresie przejċciowym do indywidual-
nych szczelnych zbiorników bezodpływowych; 

3) dopuszcza sić możliwoċć wydzielenia działek 
pod przepompownie ċcieków lub inne urządze-
nia infrastruktury technicznej według potrzeb. 

4. Odprowadzenie ċcieków przemysłowych do-
celowo do oczyszczalni po uprzednim ich podczysz-
czeniu. Dopuszcza sić odprowadzenie ċcieków 
przemysłowych w okresie przejċciowym do indywi-
dualnych zbiorników bezodpływowych pod warun-
kiem rozdzielenia ċcieków technologicznych od by-
towych lub oczyszczenia ċcieków technologicznych 
poprzez separator. 

5. W zakresie odprowadzenia ċcieków opado-
wych  

1) ustala sić:  

a) objćcie systemami odprowadzającymi ċcieki 
opadowe i roztopowe wszystkich terenów 
zabudowanych i utwardzonych, 

b) odprowadzenie wód opadowych i roztopo-
wych, po oczyszczeniu do wymogów okre-
ċlonych w pozwoleniu wodno – prawnym, 
do zbiorników retencyjnych lub skrzynek roz-
sączających, 

c) obowiązek utwardzenia i skanalizowania te-
renów, na których może dojċć do zanieczysz-
czenia substancjami ropopochodnymi lub 
chemicznymi, dopuszcza sić odprowadzenie 
wód deszczowych i roztopowych z dróg do 
gruntu przy zapewnieniu ich podczyszczania 
np. przez separatory lub inne urządzenia 
w uzgodnieniu z właċcicielem terenu, 

d) obowiązek zneutralizowania substancji ropo-
pochodnych lub chemicznych, jeċli takie wy-
stąpią na terenie własnym inwestora; 

2) dopuszcza sić:  

a) odprowadzenie wód opadowych i roztopo-
wych do projektowanej kanalizacji deszczo-
wej, 

b) odprowadzenia wód opadowych i roztopo-
wych z połaci dachowych i z dróg o na-
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wierzchni przepuszczalnej na nieutwardzony 
własny teren inwestora, 

c) gromadzenie wody deszczowej na działkach 
w zbiornikach retencyjnych. 

6. W zakresie zaopatrzenia w gaz  

1) ustala sić:  

a) zaopatrzenie w gaz z dystrybucyjnej sieci ga-
zowej, w uzgodnieniu z operatorem sieci po 
spełnieniu warunków technicznych i ekono-
micznych przyłączenia na zasadach okreċlo-
nych przez operatora sieci, zgodnie z przepi-
sami szczególnymi w zakresie sieci gazo-
wych, 

b) budowć rozdzielczej sieci gazowej w oparciu 
o obowiązujące przepisy w zakresie sieci ga-
zowych, jeżeli zaistnieją techniczne i ekono-
miczne warunki dostarczania paliwa gazo-
wego; 

2) dopuszcza sić:  

a) stosowanie gazu bezprzewodowego (pro-
panbutan), 

b) wykorzystanie gazu do celów grzewczych. 

7. W zakresie zaopatrzenia w ciepło  

1) ustala sić wykorzystanie paliw proekologicz-
nych w tym gazu, oleju opałowego, energii 
elektrycznej i energii odnawialnej do celów 
grzewczych; 

2) dopuszcza sić stosowanie drewna do celów 
grzewczych i paliw stałych. 

8. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów  

1) ustala sić:  

a) urządzenie miejsc na gromadzenie i segrega-
cjć odpadów w granicach działek, na obsza-
rze których wytwarzane bćdą odpady. 

9. W zakresie telekomunikacji i zaopatrzenia  
w energić elektryczną  

1) ustala sić:  

a) zapotrzebowanie mocy dla planowanych in-
westycji ustala sić na około 250kW, 

b) zasilanie odbiorców kablową siecią rozdziel-
czą 0,4kV, 

c) sieć rozdzielczą zasilić z planowanej stacji 
transformatorowej 15/0,4kV, usytuowanej na 
terenie oznaczonym symbolem U, KS,  
w ċrodku odbioru mocy i dopuszczalnych 
spadków napićć, 

d) typ i wielkoċć stacji wg potrzeb odbiorcy, 

e) stacjć zasilić kablową linią 15kV z terenowej 
sieci 15kV, w sposób uzgodniony z operato-
rem sieci, 

f) budowa sieci elektroenergetycznych możliwa 
bćdzie:  

 po spełnieniu technicznych i ekonomicz-
nych warunków przyłączenia do sieci, 

 po wykonaniu uzbrojenia podziemnego tj. 
sieci kanalizacyjnej, burzowej, wodocią-
gowej itp., 

 po zniwelowaniu terenu do rzćdnych do-
celowych na trasie przebiegu sieci elektro-
energetycznych, 

 po otrzymaniu decyzji administracyjnych 
uzgodnieĉ nie zawierających wymagaĉ, 
które wykraczają poza technologić budo-
wy sieci, dotyczących w szczególnoċci 
przełożeĉ chodników na całej szerokoċci 
i długoċci budowy linii oraz układania ka-
bli w rurach osłonowych, 

g) oċwietlenie drogowe zgodnie z wymogami in-
westora, 

h) zasilanie odbiorców telefonicznych kablową 
siecią telekomunikacyjną; 

2) dopuszcza sić:  

a) przebudowć napowietrznej linii 15kV  
o Nr L–427 w zależnoċci od istniejących uwa-
runkowaĉ na napowietrzną lub kablową, 

b) przebudowć istniejących kablowych linii 
15kV, 

c) przebudowć istniejącej kablowej linii teleko-
munikacyjnej, 

d) przebudowć istniejących linii – napowietrz-
nej i kablowej, pod warunkiem uzyskania 
zgody operatora sieci. 

Rozdział 11 

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów 

§ 14. 1. Obszar objćty planem do czasu jego za-
gospodarowania zgodnie z ustaleniami niniejszej 
uchwały może być wykorzystywany w sposób do-
tychczasowy. 

2. Dopuszcza sić na terenie oznaczonym symbo-
lem U, KS tymczasową lokalizacjć składu kruszywa, 
parkingu maszyn budowlanych, biura budowy. 
Przewidywany okres tymczasowego zagospodaro-
wania terenu oraz użytkowania do koĉca 2014r. 
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Rozdział 12 

Stawka procentowa służąca naliczeniu 
jednorazowej opłaty 

§ 15. Stosownie do art. 15 ust. 2 pkt 12 oraz  
art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym ustala sić 30% stawkć służącą 
naliczeniu opłaty od wzrostu wartoċci nieruchomo-
ċci dla wszystkich terenów objćtych planem. 

Rozdział 13 

Przepisy końcowe 

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdo-
wym Województwa. 

Przewodniczący Rady 
Jan Rerus 

 
 

 

Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr 0007.37.2011 

Rady Miejskiej w Sulechowie 
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Załącznik Nr 2 

do uchwały Nr 0007.37.2011 

Rady Miejskiej w Sulechowie 

z dnia 15 lutego 2011r. 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE  
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
części obrębu Kruszyna  nieuwzględnionych przez 

Burmistrza Sulechowa 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) Rada 
Miejska w Sulechowie rozstrzyga, co nastćpuje:  

Nie uwzglćdnia sić uwagi wniesionej do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego czćċci obrćbu Kruszyna, wniesionej w dniu 
14.12.2010r. przez: 

Mieczysław K.* - Nowy Ċwiat, 

Halina K.* - Nowy Ċwiat  

Dorota M.* - Nowy Ċwiat 

Ryszard C.* - Nowy Ċwiat 

Helena C.* - Nowy Ċwiat 

dotyczącej nie wyrażenie zgody przez w/w na wybu-
dowanie na terenie objćtym planem stacji CPN oraz 
parkingu z hotelem oraz zawierającej uwagć, że  
w przypadku realizacji w/w obiektów należy zabez-
pieczyć przed hałasem i spalinami istniejącą zabu-
dowć mieszkaniową sąsiadującą z terenem, dla któ-
rego sporządzony jest projekt planu. 

UZASADNIENIE 

W dniu 14.12.2010r. uwagć wnieċli Mieczysław K.* 
Nowy Ċwiat, Halina K.* Nowy Ċwiat, Dorota M.* 
Nowy Ċwiat, Ryszard C.* Nowy Ċwiat, Helena C.* 
Nowy Ċwiat. 

Przedmiotem uwagi jest nie wyrażenie zgody na 
wybudowanie na terenie objćtym planem stacji CPN 
oraz parkingu z hotelem oraz zawierającej uwagć, że 
w przypadku realizacji w/w obiektów należy zabez-
pieczyć przed hałasem i spalinami istniejącą zabu-
dowć mieszkaniową sąsiadującą z terenem, dla któ-
rego sporządzony jest projekt planu. 

Analiza dokumentacji planistycznej prowadzi do 
nastćpujących ustaleĉ: 

 na etapie wyłożenia projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
do publicznego wglądu, w dniu 30 listopa-
da 2010r., Burmistrz Sulechowa zorgani-
zował dyskusjć publiczną nad przyjćtymi 
w projekcie planu rozwiązaniami, 

 w dyskusji publicznej w dniu 30 listopada 
2010r. udział wzićli mićdzy innymi Paĉ-
stwo Halina i Mieczysław K. oraz Pani Do-
rota M. i wnieċli nastćpujące uwagi: 

1. Wprowadzić zapis ograniczający uciążliwoċć 
nowych  inwestycji, które mogą być zlokalizo-
wane na terenie objćtym opracowaniem, na 

istniejącą i projektowaną zabudowć mieszka-
niową jednorodzinną  sąsiadującą z przedmio-
towym terenem; 

2. Przesunąć jeden z wjazdów na teren objćty 
opracowaniem w kierunku północnym. 

Odnosząc sić do pierwszej uwagi projektant – urba-
nista wyjaċniła, że kwestia uciążliwoċci jest uregu-
lowana zapisami § 6 ust. 2 projektu uchwały  
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego, które stanowią że 
uciążliwoċć nie może wykraczać poza granice działki 
na ten cel przeznaczonej. 

Ponadto w prognozie oddziaływania na ċrodowisko, 
wykazano w punkcie 8.4, że „W przypadku przekro-
czenia dopuszczalnych poziomów hałasu na terenie 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 55 dB  
w porze dnia i 50 dB w porze nocy zgodnie z Rozpo-
rządzeniem Ministra Ċrodowiska z dnia 14 czerwca 
2007r. (Dz. U. z 2007r. Nr 120, poz. 826), sąsiadującej 
z obszarem objćtym planem po realizacji projekto-
wanych inwestycji, inwestor powinien zastosować 
urządzenia ograniczające emisjć hałasu w tym ekra-
ny akustyczne, które należy lokalizować w pasie 
drogi powiatowej”. 

Natomiast uwaga druga została uwzglćdniona w ten 
sposób, że na etapie wyjaċnieĉ projektantka wryso-
wała wjazd na teren objćty opracowaniem zgodnie  
z wnioskiem zainteresowanych. 

 w dniu 14.12.2010r. tj. w ostatnim usta-
wowym dniu, zgodnie z ogłoszenie z dnia 
2 listopada 2010r., uwagć wnieċli Mieczy-
sław K.* Nowy Ċwiat, Halina K.* Nowy 
Ċwiat, Dorota M.* Nowy Ċwiat, Ryszard 
C.* Nowy Ċwiat, Helena C.* Nowy Ċwiat,  
w przedmiocie nie wyrażenia zgody na 
wybudowanie na terenie objćtym planem 
stacji CPN oraz parkingu z hotelem oraz  
w przypadku realizacji w/w obiektów nale-
ży zabezpieczyć przed hałasem i spalinami 
istniejącą zabudowć mieszkaniową sąsia-
dującą z terenem, dla którego sporządzony 
jest plan. Uwaga została wniesiona  
w ostatnim dniu i podlega rozpatrzeniu. 

 Burmistrz Sulechowa w dniu 17 grudnia 
2010r. rozpatrzył powyższą uwagć  i roz-
strzygnął o nieuwzglćdnieniu jej, bowiem 
zapisy projektu w całoċci dotyczą terenu 
przeznaczonego pod zabudowć usługową 
oraz obiekty i urządzenia obsługi komuni-
kacji samochodów osobowych.  

Projekt miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego został sporządzony zgodnie ze Studium 
uwarunkowaĉ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Sulechów, uchwalonym uchwałą 
Nr XXV/218/2005 Rady Miejskiej w Sulechowie  
z dnia 25 stycznia 2005r. W Studium, teren objćty 
projektem miejscowego planu przeznaczony został 
pod usługi publiczne i komercyjne i okreċlony jako 
obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej pod reali-
zacjć inwestycji, na rysunku planu oznaczany sym-
bolem E6U. 
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Teren objćty projektem miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego, nie wymaga zgody 
na przeznaczeniu gruntów na cele nierolnicze, zgod-
nie z ustawą z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie grun-
tów rolnych i leċnych (Dz. U. z 2004r. Nr 121,  
poz. 1266 z późn. zm.), ze wzglćdu na niską klasć 
bonitacyjną, są to grunty klasy: IV b, V, VI i drogi. 
Teren objćty opracowaniem położony jest mićdzy 
drogą krajową S-3 oraz drogą powiatową Sulechów-
Cigacice. 

Projekt planu został pozytywnie uzgodniony i zaopi-
niowany z Paĉstwowym Powiatowym Inspektorem 
Sanitarnym w Zielonej Górze w zakresie wymagaĉ 
higienicznych i zdrowotnych, pisma: NS-NZ-7712-
23/10 i NS-NZ-7715-24/10 z dnia 18 października 
2010r. oraz pozytywnie zaopiniowany z Regional-
nym Dyrektorem Ochrony Ċrodowiska w Gorzowie 
Wlkp., pismo: RDOĊ-08-WOOĊ-I-7041-407/10/ek  
z dnia 14 wrzeċnia 2010r. 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) każdy 
ma prawo do zagospodarowania swojej własnoċci 
zgodnie z przepisami prawa, a jednoczeċnie plano-
wana zabudowa na terenie objćtym planem nie na-
rusza prawa własnoċci zgłaszających uwagć. Miej-
scowy plan zagospodarowania przestrzennego czć-
ċci obrćbu Kruszyna nie bćdzie naruszał interesu, 
osób wnoszących uwagć, w żaden sposób nie bć-
dzie ograniczał praw do ich terenu.  

Inwestor zobowiązany jest przestrzegać przepisów 
prawnych, tak aby korzystanie i sposób wykorzysta-
nia nieruchomoċci nie ograniczał prawa właċcicie-
lom sąsiadujących nieruchomoċci. 

Stwierdza sić zatem, że wniosek zawarty w uwadze 
został nieuwzglćdniony w projekcie planu miejsco-
wego. 

W dniu 14 stycznia 2011r. wpłynął protest przeciw 
wyznaczeniu terenu do obsługi komunikacji i infra-
struktury technicznej wzdłuż drogi publicznej eks-
presowej S3, który był przedmiotem posiedzenia 
Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Sulechowie 

w dniu 8 lutego 2011r., która uznała protest za bez-
zasadny. Mając na wzglćdzie przedstawione wyżej 
argumenty również Rada Miejska w Sulechowie nie 
znajduje podstaw do uwzglćdnienia uwagi. 

* Dane osobowe usunićte zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. 2002 Nr 101,  
poz. 926) 

Załącznik Nr 3 

do uchwały Nr 0007.37.2011 

Rady Miejskiej w Sulechowie 

z dnia 15 lutego 2011r. 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE 
 w sprawie realizacji zadań, z zakresu infrastruktury 

technicznej oraz zasad ich finansowania, zapisa-
nych w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego części obrębu Kruszyna 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 7 
ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 216, ust. 2 pkt 1 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach pu-
blicznych (Dz. U. 2009 Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), 
Rada Miejska w Sulechowie rozstrzyga co nastćpu-
je: 

1. Z ustaleĉ zawartych w uchwale w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego wymienionego wyżej terenu oraz z przepro-
wadzonej analizy i wykonanej prognozy skutków 
finansowych uchwalenia tego planu wynika, że re-
alizacja zapisanych w nim zadaĉ z zakresu infra-
struktury technicznej nie pociąga za sobą wydatków 
z budżetu gminy. 

2. Nakłady związane z realizacją zapisów zawar-
tych w przedmiotowej uchwale, w tym inwestycje  
z zakresu infrastruktury technicznej stanowią zamie-
rzenia realizacyjne inwestora i bćdą w całoċci finan-
sowane ze ċrodków pozabudżetowych gminy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


