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OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO 

2622 – z dnia 16 maja 2011 r. Komisarza Wyborczego w Pile o wynikach wybo-
rów uzupełniających do Rady Gminy Czarnków przeprowadzonych w 
dniu 15 maja 2011 r. 14972 

 

 
2615 

2 6 15 

UCHWAŁA NR VIII/34/ 2011 RADA MIEJSKA W LWÓWKU 

 z dnia 30 marca 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gazociągu wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą relacji Terminal Ekspedycyjny Wierzbno – Odazotownia Grodzisk, odcinek na 

terenie gminy Lwówek 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 
1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 
167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, 
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 
1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 
173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, 
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 
1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 
230), w związku z 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, 
z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. 
Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, 
poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. Nr 123, poz. 
803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, 
poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, 
Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 
871), po stwierdzeniu zgodnoņci z ustaleniami 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Lwówek, Rada Miej-
ska w Lwówku uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego dla gazociągu wraz z infra-
strukturą towarzyszącą relacji Terminal Ekspedy-
cyjny Wierzbno – Odazotownia Grodzisk, odcinek 
na terenie gminy Lwówek. 
 
§ 2. Miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego, o którym mowa w § 1, są ustalenia 
będące treņcią niniejszej uchwały. 
 
§ 3. Integralną częņcią planu są:  
1) rysunki planu w skali 1:1000 - załączniki nr 1.1., 
1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7. 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 
1.12., 1.13.;  
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu - załącznik nr 2;  

3) rozstrzygnięcie sposobu realizacji, zapisanych 
w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które należą do zadań własnych gminy 
oraz zasady ich finansowania, zgodnie z przepisa-
mi o finansach publicznych - załącznik nr 3. 

 

DZIAŁ I 
Postanowienia ogólne 

§ 4. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 
uchwały jest mowa o:  
1) planie - należy przez to rozumieć ustalenia pla-
nu, o których mowa w § 2 uchwały, o ile z treņci 
przepisu nie wynika inaczej;  
2) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałę Rady Miejskiej w Lwówku, o ile z treņci 
przepisu nie wynika inaczej;  
3) rysunki planu - należy przez to rozumieć rysunki 
w skali 1:1000, będące załącznikami nr od 1.1. do 
1.13. niniejszej uchwały;  
4) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to 
rozumieć takie przeznaczenie, które powinno 
przeważać na danym obszarze, wyznaczonym 
liniami rozgraniczającymi;  
5) terenie - należy przez to rozumieć obszar 
o okreņlonym rodzaju przeznaczenia podstawowe-
go, wyznaczony na rysunkach planu liniami roz-
graniczającymi;  
6) uciążliwoņci dla ņrodowiska - należy przez to 
rozumieć zjawiska fizyczne lub stany negatywnie 
wpływające na ņrodowisko oraz powodujące prze-
kroczenia standardów okreņlonych w przepisach 
prawa, poza granicami terenu, do którego inwe-
stor posiada tytuł prawny;  
7) sieciach infrastruktury technicznej - należy przez 
to rozumieć infrastrukturę towarzyszącą i inne 
elementy zagospodarowania związane bezpoņred-
nio z przesyłem gazu oraz prawidłowym funkcjo-
nowaniem inwestycji, będącej przedmiotem ure-
gulowania planu;  
8) strefie kontrolowanej - należy przez to rozumieć 
strefę kontrolowaną, zgodnie z przepisami prawa. 
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§ 5. Użyte w planie okreņlenia i nazewnictwo zo-
stało zdefiniowane między innymi w następują-
cych przepisach:  
1) ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geolo-
giczne i górnicze (tekst jednolity z 2005 r., Dz.U. Nr 
228, poz. 1947 z póňniejszymi zmianami);  
2) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pu-
blicznych (tekst jednolity z 2007 r., Dz.U. Nr 19, 
poz. 115 z póňniejszymi zmianami);  
3) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowla-
ne (tekst jednolity z 2006 r., Dz.U. Nr 156, poz. 1118 
z póňniejszymi zmianami);  
4) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z póňniejszymi 
zmianami);  
5) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cy-
wilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z póňniejszymi zmia-
nami);  
6) ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne 
(tekst jednolity z 2005 r., Dz.U. Nr 239, poz. 2019 
z póňniejszymi zmianami);  
7) ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie grun-
tów rolnych i leņnych (tekst jednolity z 2004 r., 
Dz.U. Nr 121, poz. 1266 z póňniejszymi zmianami); 
8) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo 
ochrony ņrodowiska (tekst jednolity z 2008 r., Dz.U. 
Nr 25, poz. 150 z póňniejszymi zmianami);  
9) ustawa z dnia 3 paňdziernika 2008 r. o udostęp-
nianiu informacji o ņrodowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie ņrodowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na ņrodowisko (Dz.U. Nr 
199, poz. 1227 z póňniejszymi zmianami);  
10) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach 
(tekst jednolity z 2010 r., Dz.U. Nr 203, poz. 1351 
z póňniejszymi zmianami);  
11) ustawa z dnia 13 wrzeņnia 1996 r. o utrzymaniu 
czystoņci i porządku w gminach (tekst jednolity 
z 2005 r., Dz.U. Nr 236, poz. 2008 z póňniejszymi 
zmianami);  
12) ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
przeciwpożarowej (tekst jednolity z 2002 r., Dz.U. 
Nr 147, poz. 1229 z póňniejszymi zmianami);  
13) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w spra-
wie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 80, 
poz. 563);  
14) ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomoņciami (tekst jednolity z 2010 r., Dz.U. 
Nr 102, poz. 651 z póňniejszymi zmianami);  
15) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz 
dróg pożarowych (Dz. U. z 2003 r., Nr 121, poz. 
1139);  
16) rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 
lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U., 
Nr 97 poz. 1055);  

17) ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie za-
bytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 
1568 z póňniejszymi zmianami);  
18) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listo-
pada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na ņrodowisk (Dz.U. Nr 213, 
poz.1397);  
19) rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 
czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higie-
ny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistyczne-
go zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakła-
dach górniczych wydobywających kopaliny otwo-
rami wiertniczymi (Dz.U. Nr 109, poz. 961 z póň-
niejszymi zmianami). 
 
§ 6. 1. Przedmiotem planu jest ustalenie przezna-
czenia i zasad zagospodarowania terenu na obsza-
rze objętym planem.  
2. Zakres ustaleń planu wynika z uchwały Rady 
Miejskiej w Lwówku Nr XXXVII/243/2010 z dnia 24 
marca 2010 r., w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla gazociągu wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą relacji Terminal Ekspedycyjny 
Wierzbno – Odazotownia Grodzisk, odcinek na 
terenie gminy Lwówek. 
 
§ 7. 1. Planem objęto obszar o całkowitej po-
wierzchni ok. 32,3 ha, co odpowiada długoņci ga-
zociągu objętego planem ok. 16 149,0 m i pasowi 
terenu o szerokoņci do 20,00 m.  
2. Obszar, o którym mowa w ust. 1, położony jest 
w gminie Lwówek, w obrębach geodezyjnych: 
Zębowo, Komorowo, Grońsko, Józefowo, Chmie-
linko, Pakosław i Chraplewo. 
 
§ 8. Granice obszaru objętego planem, stanowiące 
granice zatwierdzenia, przedstawiono na rysun-
kach planu, o których mowa w § 3 pkt 1. 

 
DZIAŁ II 

Ustalenia szczegółowe 

Rozdział I 
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 

tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych 
zasadach zagospodarowania 

§ 9. Na obszarze objętym planem, jako przezna-
czenie podstawowe, ustala się:  
1) tereny rolnicze i infrastruktury technicznej – 
gazownictwo, oznaczone na rysunkach planu 
symbolem 1R/G, 2R/G, 3R/G, 4R/G, 5R/G, 6R/G, 
7R/G, 8R/G, 9R/G, 10R/G, 11R/G, 12R/G, 13R/G, 
14R/G, 15R/G, 16R/G, 17R/G, 18R/G;19R/G, 20R/G, 
21R/G, 22R/G, 23R/G, 24R/G, 25R/G, 26R/G, 27R/G, 
28R/G, 29R/G, 30R/G, 31R/G, 32R/G, 33R/G, 34R/G, 
35R/G, 36R/G, 37R/G, 38R/G, 39R/G, 40R/G 41R/G, 
42R/G, 43R/G;  
2) tereny istniejących dróg publicznych, oznaczone 
na rysunkach planu symbolem 1KD, 2KD, 3KD, 
4KD, 5KD, 6KD, 7KD, 8KD, 8KD, 9KD, 10KD, 11KD, 
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12KD, 13KD, 14KD, 15KD, 16KD, 17KD, 18KD, 
19KD, 20KD, 21KD, 22KD, 23KD, 24KD, 25KD, 
26KD, 27KD, 28KD;  
3) tereny wód powierzchniowych ņródlądowych, 
oznaczone na rysunkach planu symbolem 1WS, 
2WS; 3WS, 4WS, 5WS, 6WS, 7WS, 8WS, 9WS, 
10WS;  
4) teren infrastruktury technicznej – gazownictwo, 
oznaczony na rysunkach planu symbolem G. 
 
§ 10. Planem zmienia się przeznaczenie gruntów 
leņnych (Ls kl. VI):  
1) trwale powierzchnię 0,1127 ha,  
2) czasowo (na czas budowy) powierzchnię 0,1127 
ha na cele okreņlone w uchwale. 
 
§ 11. Linie rozgraniczające tereny o różnym prze-
znaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowa-
nia, okreņlonych w uchwale, oznaczono na rysun-
kach planu liniami ciągłymi. 

 

Rozdział II 
Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego 

§ 12. 1. W ramach terenów, o których mowa w § 
9 ustala się realizację gazociągu wraz z infrastruk-
turą towarzyszącą, okreņloną w § 4 pkt 7.  
2. Na szerokoņci obszaru objętego planem, zgod-
nie z rysunkami planu, ustala się możliwoņć zaję-
cia terenu na czas budowy inwestycji.  
3. W ramach terenów, o których mowa w ust. 1, 
ustala się obowiązek wyznaczenia strefy kontrolo-
wanej, zgodnie z przepisami prawa. 

 

Rozdział III 
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego 

§ 13. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, na obszarze obję-
tym planem należy zapobiegać i przeciwdziałać 
zmianom powierzchni ziemi. W tym celu nie nale-
ży dopuszczać do niszczenia lub uszkadzania po-
wierzchni ziemi, przez niekorzystne przekształcanie 
jej budowy, w wyniku składowania odpadów, 
a także poprzez niewłaņciwe odprowadzanie ņcie-
ków.  
2. Warunek powyższy nie dotyczy koniecznych 
zmian, które wystąpią w czasie budowy sieci ga-
zowniczej i obiektów infrastruktury technicznej, 
a związanych ze zdejmowaniem warstwy humu-
sowej i mineralnej.  
3. Ustala się obowiązek selektywnego gromadze-
nia warstw: humusowej i mineralnej, przy czym 
ustala się prowadzenie bezodpadowej gospodarki 
masami ziemnymi. 
 
§ 14. Zakazuje się prowadzenia prac naruszają-
cych, niekorzystnie i trwale, stosunki gruntowo-
wodne panujące na obszarze objętym planem oraz 
w jego sąsiedztwie. 
 

§ 15. Zakazuje się prowadzenia prac budowlanych 
naruszających ustalenia okresów ochronnych 
roņlin i zwierząt, ustanowionych prawem, w trak-
cie trwania tychże okresów. 
 
§ 16. Na obszarze objętym planem ustala się zakaz 
realizacji przedsięwzięć mogących zawsze lub 
potencjalnie znacząco oddziaływać na ņrodowisko, 
za wyjątkiem przedsięwzięć okreņlonych w uchwa-
le oraz inwestycji celu publicznego. 
 
§ 17. Uciążliwoņci dla ņrodowiska, związane 
z prowadzonym przesyłem surowców oraz z użyt-
kowaniem sieci gazowniczej oraz infrastruktury 
towarzyszącej, nie mogą wykraczać poza granice 
strefy kontrolowanej. 

 

Rozdział IV 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

§ 18. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa 
kulturowego, podczas prac ziemnych związanych 
z zabudowaniem bądň zagospodarowaniem terenu 
ustala się obowiązek prowadzenia badań arche-
ologicznych, których zakres inwestor powinien 
uzgodnić z właņciwymi służbami ochrony zabyt-
ków, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. 

 

Rozdział V 
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych  

Nie ustala się. 
Rozdział VI 

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

zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki 
intensywności zabudowy 

§ 19. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, w celu sprawdzenia 
szczelnoņci elementów sieci infrastruktury tech-
nicznej, przewidzianej planem, ustala się zastoso-
wanie w pierwszej kolejnoņci próby pneumatycz-
nej.  
2. W przypadku, gdy zastosowanie próby pneuma-
tycznej, o której mowa w ust. 1, nie będzie możli-
we, bądň za jej zaniechaniem przemawiać będą 
względy techniczne lub względy bezpieczeństwa, 
dopuszcza się zastosowanie próby hydraulicznej. 

 

Rozdział VII 
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów 

górniczych, a także narażonych na 

niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych 
osuwaniem się mas ziemnych 

§ 20. Wszelkie prace należy prowadzić przy zacho-
waniu okreņlonych w przepisach warunków bez-
pieczeństwa powszechnego, bezpieczeństwa poża-
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rowego, bezpieczeństwa i higieny pracy, a także 
ochrony ņrodowiska.0 
 

Rozdział VIII 
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości objętych planem miejscowym 

§ 21. Planem dopuszcza się podziały nieruchomo-
ņci w zakresie niezbędnym dla realizacji inwestycji, 
oraz podziały w trybie rolnym. 

 

Rozdział IX 
Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 

zakaz zabudowy 

§ 22. 1. Na terenach rolniczych i infrastruktury 
technicznej – gazownictwo, oznaczonych na ry-
sunkach planu symbolem od 1R/G do 43R/G i na 
terenie infrastruktury technicznej – gazownictwo, 
oznaczonym symbolem G, ustala się ułożenie 
gazociągów wraz z infrastruktura towarzyszącą 
w wykopie, na głębokoņci min. 1,00 m, zachowując 
odpowiednie, przewidziane przepisami prawa 
odległoņci pomiędzy poszczególnymi sieciami, 
przy czym dopuszcza się ułożenie ww. infrastruk-
tury na innej głębokoņci, jeżeli będzie to wynikało 
z warunków gruntowo-wodnych, przeszkód tere-
nowych lub innych ważnych względów technicz-
nych.  
2. Na terenach od 1R/G do 43R/G ustala się utrzy-
manie rolniczego użytkowanie terenów, przy za-
chowaniu przepisów prawa i ustaleń planu.  
3. Na terenie G ustala się :  
1) w strefie kontrolowanej rolniczy sposób użyt-
kowania;  
2) poza strefą kontrolowaną rolniczy lub leņny 
sposób użytkowania.  
4. Dla gazociągu realizowanego na podstawie 
ustaleń planu ustala się:  
1) strefę kontrolowaną o max szerokoņci 6,00 m;  
2) obowiązek trwałego oznakowania przebiegu, 
zgodnie z przepisami prawa.  
5. Na warunkach okreņlonych przez dysponenta 
sieci gazowniczej i infrastruktury towarzyszącej, 
poza strefą kontrolowaną, dopuszcza się realizację 
innej infrastruktury technicznej lub drogowej, 
zgodnie z przepisami prawa. 
 
§ 23. 1. Na obszarze planu, ustala się zakaz wzno-
szenia budynków, urządzania stałych składów 
i magazynów, sadzenia drzew oraz podejmowania 
jakiejkolwiek działalnoņci mogącej zagrozić trwało-
ņci gazociągu w trakcie eksploatacji.  
2. Dopuszcza się lokalizowanie w strefie kontrolo-
wanej, nie wymienionych w planie obiektów 
i urządzeń infrastruktury technicznej, jeżeli będą na 
to zezwalały przepisy prawa, jednak po uprzednim 
uzgodnieniu z dysponentem sieci i obiektów infra-
struktury technicznej. 
 
§ 24. Obszar objęty planem położony jest na tere-
nach zaliczonych do pierwszej klasy lokalizacji. 

 
§ 25. Ustala się obowiązek oznakowania przebiegu 
sieci infrastruktury technicznej, zrealizowanej na 
podstawie ustaleń planu, na warunkach okreņlo-
nych w przepisach prawa. 
 
§ 26. Ustala się obowiązek zapewnienia dostępu 
dysponentowi sieci infrastruktury technicznej do 
terenów zagospodarowanych w oparciu o plan:  
1) poprzez istniejące drogi publiczne;  
2) na pozostałych działkach, zajętych przez gazo-
ciąg wraz infrastrukturą towarzyszącą, na warun-
kach okreņlonych w przepisach prawa. 
 
§ 27. Na terenach wód powierzchniowych ņródlą-
dowych, oznaczonych na rysunkach planu symbo-
lem od 1WS do 10WS:  
1) ustala się realizację gazociągu wraz z infrastruk-
turą towarzyszącą przeciskami lub przewiertami, 
dopuszcza się przekopy pod warunkiem, że nie 
spowoduje to zmian okreņlonych w § 14;  
2) ustala się utrzymanie otwartych rowów; 3) do-
puszcza się realizację urządzeń związanych 
z melioracją; 
 
§ 28. 1. Przy zachowaniu przepisów prawa, utrzy-
muje się istniejące drogi publiczne, w granicach 
obszaru objętego planem, oznaczone na rysun-
kach planu symbolem od 1KD do 28KD, w ich 
obecnych parametrach.  
2. Nadto dopuszcza się:  
1) realizację chodnika;  
2) realizację ņcieżek rowerowych.  
3. Pozostałe, nie wymienione parametry należy 
realizować z zachowaniem obowiązujących przepi-
sów prawa.  
4. Realizację gazociągu wraz z infrastrukturą tech-
niczną pod drogami publicznymi (w tym z drogą 
krajową nr 92) należy wykonać przeciskami lub 
przewiertami, pod warunkiem wczeņniejszego 
uzgodnienia z odpowiednim zarządcą drogi.  
5. Plan dopuszcza realizacje gazociągów wraz 
z infrastruktura towarzyszącą w przekopach, pod 
drogami niższych kategorii. 
 
§ 29. 1 Przy zachowaniu §30 ust 2, utrzymuje się 
przebieg istniejących gazociągów w tym tranzyto-
wego DN 1400 wraz z jego strefą techniczną.  
1. Dopuszcza się modernizację i rozbudowę obiek-
tów i urządzeń związanych z istniejącymi gazocią-
gami oraz prowadzenie prac eksploatacyjnych 
zgodnie z przepisami szczegółowymi.  
2. W strefie technicznej gazociągu tranzytowego, 
pokazanej na rysunkach planu ustala się obowią-
zek uzgodnienia z właņcicielem tego gazociągu 
wszelkich inwestycji, prac budowlanych i zmian 
sposobu zagospodarowania terenu w tym zalesień 
i nasadzeń zieleni wysokiej, szczególnie w zbliże-
niu lub w skrzyżowaniu z gazociągiem.  
3. Wzdłuż gazociągu tranzytowego zabrania się 
zalesiania terenów oraz prowadzenia upraw sa-
downiczych w odległoņci mniejszej niż 4,0 m od 
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osi gazociągu i 1,0 m od osi kabla ņwiatłowodo-
wego. 

Rozdział X 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej 

§ 30. 1. W związku z realizacją ustaleń planu do-
puszcza się, na czas budowy, zajęcie istniejących, 
w granicach planu oraz w jego bezpoņrednim 
sąsiedztwie, dróg publicznych, na warunkach 
okreņlonych przez dysponentów tych dróg.  
2. Ustala się, że skrzyżowania sieci infrastruktury 
technicznej z pozostałymi urządzeniami i obiekta-
mi infrastrukturalnymi oraz z rowami melioracyj-
nymi należy wykonywać zgodnie z przepisami 
prawa. 
 
§ 31. Na czas budowy, dopuszcza się korzystanie 
z urządzeń infrastruktury technicznej, zlokalizowa-
nych poza granicami planu na zasadach okreņlo-
nych przez właņciciela lub zarządcę w oparciu 
o przepisy prawa. 
 
§ 32. Kolizje z istniejącą infrastrukturą techniczną, 
należy usunąć zgodnie z przepisami prawa, a także 
na zasadach okreņlonych przez właņciciela lub 
zarządcę infrastruktury oraz z zachowaniem usta-
leń planu. 
 
§ 33. Ustala się obowiązek realizacji sieci infra-
struktury technicznej z zastosowaniem rozwiązań 
ograniczających możliwoņć wystąpienia awarii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozdział IX 
Sposób i termin tymczasowego 

zagospodarowania, urządzania i użytkowania 
terenów 

§ 34. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, przy zachowaniu 
przepisów prawa i ustaleń planu, po zakończeniu 
budowy ustala się obowiązek przywrócenia do-
tychczasowego zagospodarowania terenu, tzn. 
zagospodarowania istniejącego przed rozpoczę-
ciem robót budowlanych i zgodnego z ewidencją 
gruntów.  
2. Powyższy warunek nie dotyczy terenów, na 
których występują zadrzewienia. 

 
DZIAŁ III 

Przepisy końcowe 

§ 35. Plan zachowuje ważnoņć, również wtedy, 
jeņli nastąpi zmiana lub nowelizacja któregokol-
wiek z wymienionych w § 5 przepisów prawa, 
chyba że z ich treņci będzie wynikał obowiązek 
dokonania zmiany planu. 
 
§ 36. Ustala się stawkę procentową, służącą nali-
czeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartoņci 
nieruchomoņci, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, w wysokoņci 0 %. 
 
§ 37. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Lwówek. 
 
§ 38. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Wielkopolskiego. 
 

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Lwówku  

(-) mgr Arkadiusz Kaňmierczak 
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Załącznik nr 1 
do uchwały nr VIII/34/ 2011 

Rada Miejska w Lwówku 
z dnia 30 marca 2011 r. 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 160 – 14922 – Poz. 2615 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 160 – 14923 – Poz. 2615 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 160 – 14924 – Poz. 2615 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 160 – 14925 – Poz. 2615 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 160 – 14926 – Poz. 2615 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 160 – 14927 – Poz. 2615 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 160 – 14928 – Poz. 2615 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 160 – 14929 – Poz. 2615 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 160 – 14930 – Poz. 2615 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 160 – 14931 – Poz. 2615 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 160 – 14932 – Poz. 2615 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 160 – 14933 – Poz. 2615 
 

  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 160 – 14934 – Poz. 2615 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 160 – 14935 – Poz. 2615 
 

 

  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 160 – 14936 – Poz. 2615 
 

 

2 6 15

 


