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UCHWA£A Nr XXXI/185/2009 RADY MIASTA LUBONIA

z dnia 19 maja 2009 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboñ - �Luboñ Pó³noc�

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 Miasta
Lubonia uchwala, co nastêpuje:

§1. 1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego Miasta Luboñ - �Luboñ Pó³noc�,
zwany dalej planem, po stwierdzeniu jego zgodno�ci z
ustaleniami Studium uwarunkowañ i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego miasta Lubonia (Uchwa³a nr
XXIII/129/2008 z dnia Rady Miasta Lubonia z dnia 25 wrze-
�nia 2008 r.).

2. Plan obejmuje obszar o powierzchni 20,3 ha, po³o¿ony
w granicach okre�lonych na rysunku planu, ograniczony po-
³udniow¹ lini¹ rozgraniczaj¹c¹ autostrady A2, pasem terenu o
szeroko�ci 15,0 m po wschodniej stronie ulicy ¯abikowskiej,
strumieniem Junikowskim, ulic¹ Unijn¹ wraz z wyodrêbniony-
mi terenami po³o¿onymi po po³udniowej stronie ul. Unijnej do
skrzy¿owania z ul. Ko�ciuszki.

3. Integralnymi czê�ciami uchwa³y s¹:

1) rysunek planu, zatytu³owany Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboñ - �Luboñ
Pó³noc�, opracowany w skali 1:1.000 wraz z wyrysem ze
Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Lubonia, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1
do uchwa³y;

2) rozstrzygniêcie Rady Miasta Lubonia w sprawie rozpatrze-
nia uwag wniesionych do wy³o¿onego do publicznego
wgl¹du projektu planu, stanowi¹ce za³¹cznik nr 2 do
uchwa³y;

3) rozstrzygniêcie Rady Miasta Lubonia o sposobie realizacji
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, nale¿¹cych
do zadañ w³asnych gminy, oraz o zasadach ich finansowa-
nia, stanowi¹ce za³¹cznik nr 3 do uchwa³y.

§2. Ilekroæ w dalszych przepisach uchwa³y jest mowa o:

1) dzia³ce budowlanej - nale¿y przez to rozumieæ dzia³kê
budowlan¹, zgodnie z ustaw¹ z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ
liniê okre�laj¹c¹ minimaln¹ odleg³o�æ od linii rozgranicza-
j¹cej, na której dopuszcza siê sytuowanie budynków;

3) obs³udze komunikacyjnej - nale¿y przez to rozumieæ do-
stêp do terenu z drogi publicznej dla ruchu pieszego,
rowerowego i samochodowego;

4) ogrodzeniu a¿urowym - nale¿y przez to rozumieæ ogrodze-
nie o wysoko�ci do 1,5 m od poziomu terenu, w którym
czê�æ a¿urowa stanowi minimalnie 60% powierzchni ca³-
kowitej ogrodzenia, a elementy betonowe dopuszczone s¹
jedynie do wysoko�ci 0,3 m od poziomu terenu;

5) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
przeznaczenie przewa¿aj¹ce na danym terenie;

6) przeznaczeniu uzupe³niaj¹cym - nale¿y przez to� rozumieæ
przeznaczenie inne ni¿ podstawowe, dopuszczone w usta-
leniach planu;

7) 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;

8) stacji bazowej telefonii komórkowej - nale¿y przez to
rozumieæ obiekt radiokomunikacyjny sk³adaj¹cy siê z urz¹-
dzeñ elektro-przesy³owych oraz konstrukcji wsporczej i
zestawów anten;

9) szyldach - nale¿y przez to rozumieæ oznaczenia jednostek
organizacyjnych oraz przedsiêbiorców, ich siedzib lub
miejsc wykonywania dzia³alno�ci;

10) tablicach informacyjnych - nale¿y przez to elementy sys-
temu informacji miejskiej, tablice z nazw¹ ulicy, numer
posesji, tablice informuj¹ce o zasadach funkcjonowania
terenów zielonych i lasów, tablice z oznaczeniem przy³¹czy
urz¹dzeñ technicznych;

11) terenie - nale¿y przez to rozumieæ obszar o okre�lonym
rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony na ry-
sunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi;

12) zieleni krajobrazowej - nale¿y przez to rozumieæ nasadze-
nia zielem o zró¿nicowanej wysoko�ci, wzbogacaj¹ce kra-
jobraz, w tym nasadzenia formowane w kszta³cie pasów,
grup lub pojedynczych obiektów.

§3. Na rysunku planu przedstawiono graficznie nastêpu-
j¹ce obowi¹zuj¹ce ustalenia planu:

1) granica obszaru objêtego planem;

2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania;

3) obowi¹zuj¹ce i nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) przeznaczenie terenu - oznaczone barw¹ i symbolem lite-
rowym lub literowo- cyfrowym;

5) klasyfikacja dróg publicznych;

6) odleg³o�æ linii zabudowy od linii rozgraniczaj¹cej tereny;
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7) przebieg planowanej magistrali wodoci¹gowej ze stref¹.

§4. Na obszarze planu ustala siê nastêpuj¹ce kategorie
terenów:

1) tereny zabudowy us³ugowej, oznaczone na rysunku planu
symbolem U;

2) tereny zieleni urz¹dzonej oraz sportu i rekreacji, oznaczone
na rysunku planu symbolem ZP/US;

3) tereny zieleni urz¹dzonej, oznaczone na rysunku planu
symbolem ZP;

4) tereny wód powierzchniowych �ródl¹dowych, oznaczone
na rysunku planu symbolem WS;

5) tereny dróg publicznych, oznaczone na rysunku planu
symbolami: KD-G - drogi klasy g³ównej, KD-Z - droga klasy
zbiorczej oraz KD-L - droga klasy lokalnej.

§5. 1. Dla terenów zabudowy us³ugowej, oznaczonych na
rysunku planu symbolami 1U i 2U, dla których obowi¹zuj¹
ustalenia niniejszego paragrafu, w zakresie przeznaczenia
terenu ustala siê:

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowê us³ugow¹, w tym
w szczególno�ci us³ugi administracyjne, biurowe, handlu,
gastronomii, zamieszkania zbiorowego;

2) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce - infrastrukturê techniczn¹,
drogi wewnêtrzne;

3) dopuszczenie lokalizacji obiektów handlowych o powierzch-
ni sprzeda¿y do 2.000,0 m2.

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

1) ogrodzenia a¿urowe na granicy dzia³ek wzbogacone ziele-
ni¹;

2) zakaz budowy nowych nadziemnych sieci infrastruktury
technicznej;

3) zakaz lokalizacji wolno stoj¹cych stacji bazowych telefonii
komórkowej.

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego ustala siê:

1) zagospodarowanie zieleni¹ wszystkich wolnych od utwar-
dzenia fragmentów terenów;

2) lokalizacjê zieleni krajobrazowej wzd³u¿ drogi KD-Z;

3) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych, zgod-
nie z §10 ust. 4;

4) dopuszczenie stosowania indywidualnych systemów grzew-
czych, w tym paliwa gazowego, ciek³ego, energii elektrycz-
nej lub �róde³ energii odnawialnej oraz paliwa sta³ego, z
wy³¹czeniem wêgla;

5) gromadzenie i segregacjê odpadów w miejscach ich po-
wstawania oraz zagospodarowanie ich zgodnie z przepisa-
mi odrêbnymi, w tym z planem gospodarki odpadami dla
miasta Lubonia;

6) dopuszczenie zagospodarowania mas ziemnych pocho-
dz¹cych z wykopów, a spe³niaj¹cych standardy jako�ci

gleby lub ziemi, na terenie dzia³ki lub usuwanie ich poza
obszar planu, zgodnie z przepisami odrêbnymi.

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej dla ochrony arche-
ologicznego dziedzictwa kulturowego nakazuje siê prowadze-
nie wszelkich inwestycji zwi¹zanych z zagospodarowaniem i
zabudowaniem terenu, a wymagaj¹cych prac ziemnych w
uzgodnieniu z w³a�ciwym miejscowo konserwatorem zabyt-
ków w celu ustalenia zakresu prac archeologicznych.

5. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³to-
wania przestrzeni publicznych dopuszcza siê lokalizacjê:

1) obiektów ma³ej architektury;

2) szyldów i tablic informacyjnych;

3) reklamy na elewacjach budynków us³ugowych, przy czym:

a) ³¹czna powierzchnia reklamy nie mo¿e przekraczaæ
20% powierzchni elewacji budynku,

b) zakaz lokalizacji reklamy widocznej z jezdni autostrady
A2 (poza planem).

6. W zakresie parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu, które podawane s¹
w odniesieniu do dzia³ki budowlanej ustala siê:

1) dopuszczenie lokalizacji urz¹dzeñ towarzysz¹cych, w tym:
doj�æ, dojazdów i ogrodzeñ;

2) w odniesieniu do linii zabudowy:

a) sytuowanie zabudowy zgodnie z wyznaczonymi na
rysunku planu liniami zabudowy, z zastrze¿eniem lit.
b - c oraz przy uwzglêdnieniu pozosta³ych ustaleñ
planu,

b) dopuszczenie lokalizacji przed lini¹ zabudowy schodów
i tarasów wychodz¹cych poza ni¹ na odleg³o�æ do
1,5 m,

c) dopuszczenie lokalizacji przed lini¹ zabudowy elemen-
tów budynku wychodz¹cych poza ni¹ na odleg³o�æ do
1,5 m, które:

- usytuowane s¹ w ca³o�ci poni¿ej poziomu terenu,

- usytuowane s¹ w ca³o�ci na wysoko�ci nie mniej-
szej ni¿ 3,0 m ponad poziomem terenu;

3) dla istniej¹cych budynków dopuszczenie przebudowy i
rozbudowy, przy czym dla rozbudowy nakazuje siê zacho-
wanie ustaleñ niniejszego planu;

4) dachy:

a) na terenie 1 U dachy p³askie,

b) na terenie 2 U dachy strome o symetrycznym k¹cie
nachylenia po³aci dachowych od 25° do 35°;

5) wysoko�æ zabudowy na terenie:

a) 1U - do trzech kondygnacji i nie wiêcej ni¿ 12,0 m,

b) 2U - do dwóch kondygnacji i nie wiêcej ni¿ 10,0 m;

6) parametry i sposób zagospodarowania terenu:

a) powierzchniê zabudowy dzia³ki - nie wiêcej ni¿ 40%,
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b) udzia³ powierzchni biologicznie czynnej - nie mniej ni¿
30%,

c) minimaln¹ powierzchniê dzia³ki budowlanej dla terenu
1U - 450,0 m2,

d) minimaln¹ szeroko�æ frontu dzia³ki budowlanej dla
terenu 1U - 11,0 m,

e) dopuszcza siê wydzielenie dzia³ek pod drogi wewnêtrz-
ne o minimalnej szeroko�ci - 6,0 m z bezpo�rednim
zjazdem na drogê publiczn¹,

f) na terenie 1U na dzia³kach nr 174, 176, 177, 178 i 179
oraz na dzia³kach 171 i 173 dopuszcza siê lokalizacjê
budynków, po³o¿onych bezpo�rednio przy bocznych
granicach wspólnych wymienionych dzia³ek i zakoñ-
czonych �cianami szczytowymi bez jakichkolwiek otwo-
rów.

7. W zakresie ustalenia granic i sposobów zagospodaro-
wania terenów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie na pod-
stawie przepisów odrêbnych nie podejmuje siê ustaleñ.

8. W zakresie szczegó³owych zasad i warunków scalania
i podzia³u nieruchomo�ci plan nie wskazuje obszarów do
objêcia scalaniem i podzia³em.

9. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowa-
nia terenów oraz ograniczeñ w ich u¿ytkowaniu ustala siê:

1) dopuszczenie lokalizacji zabudowy pod warunkiem zapew-
nienia w³a�ciwego klimatu akustycznego w pomieszcze-
niach wymagaj¹cych ochrony akustycznej ze wzglêdu na
po³o¿enie:

a) terenów 1U i 2U w zasiêgu negatywnego oddzia³ywa-
nia autostrady A2 (poza planem), tj. w odleg³o�ci
mniejszej ni¿ 150,0 m od zewnêtrznej krawêdzi jezdni,

b) terenu 2U w trzeciej strefie obszaru ograniczonego
u¿ytkowania dla lotniska wojskowego Poznañ - Krzesi-
ny w Poznaniu;

2) dotrzymanie standardów jako�ci �rodowiska zgodnie z
przepisami odrêbnymi na granicy terenu, do którego w³a-
�ciciel posiada tytu³ prawny.

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala siê:

1) obs³ugê komunikacyjn¹:

a) dla terenu 1U z ul. Tadeusza Ko�ciuszki poza planem
oraz z terenu drogi publicznej KD-Z (ul. Unijna),

b) dla terenu 2U - obs³ugê komunikacyjn¹ z ul. Puszkina
(poza planem), z dopuszczeniem obs³ugi z ul. Dêbiec-
kiej (poza planem) oraz zachowania zjazdu do dzia³ki nr
2/8 z drogi publicznej 1KD-G (ul. ¯abikowska);

2) dopuszczenie jednego zjazdu dla ka¿dej dzia³ki budowla-
nej, przy czym dla dzia³ek naro¿nych usytuowanie zjazdów
poza stref¹ skrzy¿owañ;

3) parkowanie w granicach dzia³ki budowlanej:

a) dla biur oraz obiektów us³ugowych, z wyj¹tkiem han-
dlowych - 3 stanowiska postojowe na 100 m2 po-
wierzchni u¿ytkowej,

b) dla obiektów handlowych 4,5 stanowiska postojowego
na 100 m2 powierzchni u¿ytkowej,

c) dla obiektów gastronomicznych 36 stanowisk postojo-
wych na 100 miejsc,

d) dla obiektów zamieszkania zbiorowego 25 stanowisk
na ka¿de 100 miejsc noclegowych;

e) sumaryczn¹ liczbê stanowisk postojowych wynikaj¹c¹
z wymogów parkingowych dla obiektów wielofunkcyj-
nych, w tym zapewnienie stanowisk postojowych dla
osób niepe³nosprawnych i rowerów, zgodnie z przepi-
sami odrêbnymi,

f) lokalizacjê miejsc prze³adunku i postoju w granicach
w³asnej dzia³ki dla obs³ugi obiektów i terenów samo-
chodami ciê¿arowymi w ilo�ci wynikaj¹cej z potrzeb
planowanej funkcji;

4) zasady obs³ugi terenu infrastruktur¹ techniczn¹ zgodnie
z §10.

11. Ustala siê zakaz tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzenia i u¿ytkowania terenów.

§6. 1. Dla terenów zieleni urz¹dzonej oraz sportu i rekre-
acji, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1ZP/US, 2ZP/
US i 3ZP/US, dla których obowi¹zuj¹ ustalenia niniejszego
paragrafu, w zakresie przeznaczenia terenów ustala siê:

1) przeznaczenie podstawowe - zieleñ urz¹dzona o charakte-
rze parkowym, place zabaw, boiska sportowe i urz¹dzenia
sportowo-rekreacyjne oraz na terenie 1ZP/US budynki i
hale sportowe;

2) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce -infrastruktura techniczna oraz
na terenach 2ZP/US oraz 3ZP/US budynki zwi¹zane z
obs³ug¹ terenów;

3) na terenach 2ZP/US oraz 3ZP/US dopuszcza siê prace
zwi¹zane z przebudow¹ i rozbudow¹ Strumienia Junikow-
skiego oznaczonego symbolami 2WS i 3WS.

2. W zakresie zasad ochrony i kszta³towania ³adu prze-
strzennego usta³a siê zakaz sytuowania nowych napowietrz-
nych sieci infrastruktury technicznej oraz stacji bazowych
telefonii komórkowej.

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego ustala siê:

1) ochronê istniej¹cej zieleni, w tym krzewów i drzew;

2) zagospodarowanie zieleni¹ wszystkich wolnych od utwar-
dzenia terenów;

3) nakaz dostosowania zieleni do lokalnych warunków glebo-
wo-wodnych oraz warunków �rodowiska miejskiego;

4) na terenach 2ZP/US i 3ZP/US lokalizacjê zieleni krajobra-
zowej wzd³u¿ linii rozgraniczaj¹cej z terenami 2WS i
3WS;

5) na terenie 3ZP/US zachowanie istniej¹cego rowu otwarte-
go, stanowi¹cego dop³yw Strumienia Junikowskiego, zgod-
nie z oznaczeniem na rysunku planu;

6) ograniczenie przekszta³cenia powierzchni terenu wy³¹cznie
do obszarów sportowo-rekreacyjnych;
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7) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych, zgod-
nie z §10 ust. 4;

8) dopuszczenie stosowania indywidualnych systemów grzew-
czych, w tym paliwa gazowego, ciek³ego, energii elektrycz-
nej lub �róde³ energii odnawialnej oraz paliwa sta³ego, z
wy³¹czeniem wêgla;

9) na terenach 2ZP/US i 2ZP/US zapewnienie dostêpu do
wód, zlokalizowanych na terenie 2WS i 3WS, pozwalaj¹-
cego na wykonanie robót zwi¹zanych z ich utrzymaniem,
zgodnie z przepisami odrêbnymi;

10) gromadzenie i segregacjê odpadów w miejscach ich po-
wstawania oraz zagospodarowanie ich zgodnie z przepisa-
mi odrêbnymi, w tym z planem gospodarki odpadami dla
miasta Lubonia;

11) dopuszczenie zagospodarowania mas ziemnych pocho-
dz¹cych z wykopów, a spe³niaj¹cych standardy jako�ci
gleby lub ziemi, na terenie dzia³ki lub usuwanie ich poza
obszar planu, zgodnie z przepisami odrêbnymi.

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej dla ochrony arche-
ologicznego dziedzictwa kulturowego nakazuje siê prowadze-
nie wszelkich inwestycji zwi¹zanych z zagospodarowaniem i
zabudowaniem terenu, a wymagaj¹cych prac ziemnych w
uzgodnieniu z w³a�ciwym miejscowo konserwatorem zabyt-
ków w celu ustalenia zakresu prac archeologicznych.

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

1) lokalizacjê obiektów ma³ej architektury oraz alejek parko-
wych;

2) dopuszczenie lokalizacji ogrodzeñ a¿urowych;

3) dopuszczenie lokalizacji tablic informacyjnych;

4) zakaz lokalizacji szyldów oraz reklam.

6. W zakresie parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala siê:

1) lokalizacjê boisk sportowych i urz¹dzeñ sportowo-rekre-
acyjnych;

2) na terenie 1ZP/US lokalizacjê budynków oraz hal sporto-
wych;

3) na terenach 2ZP/US i 3ZP/US dopuszczenie lokalizacji
budynków zwi¹zanych z obs³ug¹ terenu, w tym szatni,
sanitariatów;

4) sytuowanie zabudowy zgodnie z wyznaczonymi na rysun-
ku planu liniami zabudowy;

5) wysoko�æ zabudowy:

a) dla obiektów budowlanych, w tym urz¹dzeñ sportowo-
rekreacyjnych do 6,0 m, z zastrze¿eniem lit b i c,

b) dla budynków, o których mowa w pkt 2 - do dwóch
kondygnacji i nie wiêcej ni¿ 10,0 m;

c) dla budynków, o których mowa w pkt 3 - jedna
kondygnacja i nie wiêcej ni¿ 6,0 m;

6) dachy p³askie;

7) parametry i sposób zagospodarowania terenu:

a) powierzchniê zabudowy dla terenu 1ZP/US nie wiêksza
ni¿ 40%, a na terenach 2ZP/US i 3ZP/US dopuszcza siê
lokalizacjê jednego budynku o powierzchni zabudowy
nie wiêkszej ni¿ 120,0 m2,

b) powierzchniê terenu biologicznie czynn¹- nie mniejsz¹
ni¿ 40%,

c) minimaln¹ powierzchniê dzia³ki budowlanej dla terenu
1ZP/TJS - 700,0 m2,

d) minimaln¹ szeroko�æ frontu dzia³ki budowlanej dla
terenu 1ZP/US - 20,0 m,

e) na terenie 1ZP/US dopuszcza siê wydzielenie dzia³ki
pod drogê wewnêtrzn¹ o minimalnej szeroko�ci - 6,0
m z bezpo�rednim zjazdem na drogê publiczn¹.

7. W zakresie ustalenia granic i sposobów zagospodaro-
wania terenów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie na pod-
stawie przepisów odrêbnych nie podejmuje siê ustaleñ.

8. W zakresie szczegó³owych zasad i warunków scalania
i podzia³u nieruchomo�ci plan nie wskazuje obszarów do
objêcia scalaniem i podzia³em.

9. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowa-
nia terenów oraz ograniczeñ w ich u¿ytkowaniu ustala siê:

1) dopuszczenie lokalizacji zabudowy pod warunkiem zapew-
nienia w³a�ciwego klimatu akustycznego w pomieszcze-
niach wymagaj¹cych ochrony akustycznej ze wzglêdu na
po³o¿enie terenów w trzeciej strefie obszaru ograniczone-
go u¿ytkowania dla lotniska wojskowego Poznañ - Krzesi-
ny w Poznaniu oraz terenu 1ZP/US - w zasiêgu negatyw-
nego oddzia³ywania autostrady A2 (poza planem), tj. w
odleg³o�ci mniejszej ni¿ 150,0 m od zewnêtrznej krawêdzi
jezdni,

2) dotrzymanie standardów jako�ci �rodowiska zgodnie z
przepisami odrêbnymi na granicy terenu, do którego w³a-
�ciciel posiada tytu³ prawny;

3) zachowanie strefy ochronnej dla planowanej magistrali
wodoci¹gowej, w tym zakaz lokalizacji zabudowy i wyso-
kich nasadzeñ.

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala siê:

1) obs³ugê komunikacyjn¹:

a) dla terenu 1ZP/US z terenu drogi publicznej KD-Z (ul.
Unijna) oraz z ul. Sikorskiego (poza planem),

b) dla terenów 2ZP/US i 3ZP/US z ulicy KD-L;

2) dostêpno�æ do terenów 2ZP/US i 3ZP/US wy³¹cznie dla
ruchu pieszego i rowerowego, przy czym na terenie 2ZP/
US nakaz lokalizacji �cie¿ki rowerowej wzd³u¿ terenu 2WS
(Strumieñ Junikowski);

3) dla terenu 1ZP/US parkowanie w granicach dzia³ki budow-
lanej w ilo�ci nie mniejszej ni¿ 2 stanowiska postojowe na
100,0 m2 powierzchni u¿ytkowej, w tym zapewnienie sta-
nowisk postojowych dla osób niepe³nosprawnych i rowe-
rów, zgodnie z przepisami odrêbnymi;
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4) zachowanie istniej¹cej i dopuszczenie planowanej infra-
struktury technicznej;

5) zasady obs³ugi terenu infrastruktur¹ techniczn¹ zgodnie
z §10.

11. Ustala siê zakaz tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzenia i u¿ytkowania terenów.

§7. 1. Dla terenów zieleni urz¹dzonej, oznaczonych na
rysunku planu symbolami: 1ZP, 2ZP, 3ZP, 4ZP i 5ZP, dla
których obowi¹zuj¹ ustalenia niniejszego paragrafu, w zakre-
sie przeznaczenia terenów ustala siê:

1) przeznaczenie podstawowe - zieleñ urz¹dzon¹ o charakte-
rze parkowym;

2) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce -infrastrukturê techniczn¹ oraz
na terenach 2ZP i 3ZP dopuszcza siê prace zwi¹zane z
przebudow¹ i rozbudow¹ Strumienia Junikowskiego ozna-
czonego symbolem 1WS.

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

1) na terenie 4ZP od strony dróg oznaczonych symbolami
1KD-G i 2KD-G zakaz przes³aniania i ochronê widoku na
Krzy¿ Papieski, oznaczony na rysunku planu;

2) zakaz sytuowania nowych napowietrznych sieci infrastruk-
tury technicznej;

3) zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej.

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego ustala siê:

1) ochronê istniej¹cej zieleni, w tym krzewów i drzew;

2) zagospodarowanie zieleni¹ wszystkich wolnych od utwar-
dzenia terenów;

3) nakaz dostosowania zielem do lokalnych warunków glebo-
wo-wodnych oraz warunków �rodowiska miejskiego, z
uwzglêdnieniem pkt. 5 lit. a;

4) na terenach 1ZP i 2ZP lokalizacjê zieleni krajobrazowej
wzd³u¿ linii rozgraniczaj¹cej z terenem 1 WS oraz zapew-
nienie dostêpu do wód, pozwalaj¹cego na wykonanie
robót zwi¹zanych z ich utrzymaniem, zgodnie z przepisami
odrêbnymi;

5) na terenie 4ZP:

a) przy wprowadzaniu zieleni - nakaz uwzglêdnienia ogra-
niczeñ wynikaj¹cych z przeprowadzonej rekultywacji
dawnego sk³adowiska odpadów;

b) lokalizacjê zieleni krajobrazowej wokó³ ogrodzenia zbior-
nika odcieku oznaczonego symbolem 4WS oraz wokó³
wylotów studni odgazowania zrekultywowanego sk³a-
dowiska odpadów,

c) dopuszczenie lokalizacji urz¹dzeñ umo¿liwiaj¹cych mo-
nitorowanie procesów zachodz¹cych na terenie zrekul-
tywowanego sk³adowiska odpadów;

6) gromadzenie i segregacjê odpadów w miejscach ich po-
wstawania oraz zagospodarowanie ich zgodnie z przepisa-
mi odrêbnymi, w tym z planem gospodarki odpadami dla
miasta Lubonia.

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej dla ochrony arche-
ologicznego dziedzictwa kulturowego nakazuje siê prowadze-
nie wszelkich inwestycji zwi¹zanych z zagospodarowaniem i
zabudowaniem terenu, a wymagaj¹cych prac ziemnych w
uzgodnieniu z w³a�ciwym miejscowo konserwatorem zabyt-
ków w celu ustalenia zakresu prac archeologicznych.

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

1) lokalizacjê obiektów ma³ej architektury oraz alejek parko-
wych stanowi¹cych ci¹gi pieszo-rowerowe;

2) dopuszczenie lokalizacji ogrodzeñ a¿urowych;

3) dopuszczenie lokalizacji tablic informacyjnych;

4) zakaz lokalizacji szyldów oraz reklam.

6. W zakresie parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala siê powierzch-
niê terenu biologicznie czynn¹ - minimum 70%.

7. W zakresie ustalenia granic i sposobów zagospodaro-
wania terenów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie na pod-
stawie przepisów odrêbnych nie podejmuje siê ustaleñ.

8. W zakresie szczegó³owych zasad i warunków scalania
i podzia³u nieruchomo�ci plan nie wskazuje obszarów do
objêcia scalaniem i podzia³em.

9. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowa-
nia terenów oraz ograniczeñ w ich u¿ytkowaniu ustala siê:

1) zakaz lokalizacji budynków;

2) na terenie 4ZP zachowanie strefy ochronnej dla planowa-
nej magistrali wodoci¹gowej, w tym zakaz lokalizacji wy-
sokich nasadzeñ.

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala siê:

1) obs³ugê komunikacyjn¹:

a) dla terenu 1ZP i 2ZP - z drogi KD-Z (ul. Unijna),

b) dla terenów 3ZP - z drogi 2KD-G;

c) dla terenów 4ZP i 5ZP - z drogi 1KD-G (ul. ¯abikowska);

2) na terenie 1ZP zachowanie zjazdu z drogi KD-Z i dojazdu do
istniej¹cego zbiornika retencyjno-podczyszczaj¹cego zloka-
lizowanego w pasie drogowym autostrady A2 poza planem;

3) dostêpno�æ do terenów wy³¹cznie dla ruchu pieszego i
rowerowego;

4) zachowanie istniej¹cej i dopuszczenie planowanej infra-
struktury technicznej;

5) na terenie 4ZP dopuszczenie lokalizacji przepompowni
�cieków dla odcieków ze zrekultywowanego sk³adowiska
odpadów, w powi¹zaniu ze zlokalizowanym na terenie
4WS bezodp³ywowym zbiornikiem wodnym;

6) zasady obs³ugi terenu infrastruktur¹ techniczn¹ zgodnie
z §10.

11. Ustala siê zakaz tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzenia i u¿ytkowania terenów.
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§8. 1. Dla terenów wód powierzchniowych �ródl¹dowych,
oznaczonych na rysunku planu symbolami 1WS, 2WS, 3WS
i 4WS, dla których obowi¹zuj¹ ustalenia niniejszego paragra-
fu, w zakresie przeznaczenia terenów ustala siê:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) dla terenów 1WS, 2WS, 3WS - strumieñ Junikowski,

b) dla terenu 4WS - zbiornik wodny, w tym odbieraj¹cy
odcieki ze zrekultywowanego sk³adowiska odpadów;

2) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce - zieleñ towarzysz¹ca, urz¹-
dzenia wodne, infrastruktura techniczna, przepusty, k³adki,
mostki, pomosty.

2. W zakresie zasad ochrony i kszta³towania ³adu prze-
strzennego ustala siê zakaz sytuowania nowych napowietrz-
nych sieci infrastruktury technicznej oraz stacji bazowych
telefonii komórkowej.

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego ustala siê:

1) ochronê istniej¹cej zieleni, w tym krzewów i drzew;

2) nakaz dostosowania zielem do lokalnych warunków glebo-
wo-wodnych oraz warunków �rodowiska miejskiego;

3) zapewnienie dostêpu do wód, pozwalaj¹cego na wykona-
nie robót zwi¹zanych z ich utrzymaniem, zgodnie z prze-
pisami odrêbnymi.

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej dla ochrony arche-
ologicznego dziedzictwa kulturowego nakazuje siê prowadze-
nie wszelkich inwestycji zwi¹zanych z zagospodarowaniem i
zabudowaniem terenu, a wymagaj¹cych prac ziemnych w
uzgodnieniu z w³a�ciwym miejscowo konserwatorem zabyt-
ków w celu ustalenia zakresu prac archeologicznych.

5. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³to-
wania przestrzeni publicznych nie podejmuje siê ustaleñ.

6. W zakresie parametrów i wska�ników kszta³towania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu nie podejmuje siê ustaleñ.

7. W zakresie ustalenia granic i sposobów zagospodaro-
wania terenów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie na pod-
stawie przepisów odrêbnych nie podejmuje siê ustaleñ.

8. W zakresie szczegó³owych zasad i warunków scalania
i podzia³u nieruchomo�ci plan nie wskazuje obszarów do
objêcia scalaniem i podzia³em.

9. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowa-
nia terenów oraz ograniczeñ w ich u¿ytkowaniu ustala siê
zakaz zabudowy, z wy³¹czeniem urz¹dzeñ, o których mowa w
ust. 1 pkt 2.

10. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala siê zacho-
wanie istniej¹cej i dopuszczenie planowanej infrastruktury
technicznej zgodnie z zasadami okre�lonymi w §10.

11. Ustala siê zakaz tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzenia i u¿ytkowania terenów.

§9. 1. Dla terenów dróg publicznych, oznaczonych na
rysunku planu symbolami: 1KD-G, 2KD-G, KD-Z oraz KD-L, dla

których obowi¹zuj¹ ustalenia niniejszego paragrafu, w zakre-
sie przeznaczenia terenów ustala siê:

1) przeznaczenie podstawowe - tereny dróg publicznych:

a) KD-G - droga klasy g³ównej,

b) KD-Z - droga klasy zbiorczej,

c) KD-L - droga klasy lokalnej;

2) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce: infrastruktura techniczn¹, frag-
menty strumienia Junikowskiego przebiegaj¹cego pod
drogami w przepustach, a na pozosta³ym terenie jako ciek
otwarty.

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

1) zachowanie zharmonizowanego wygl¹du elementów wy-
posa¿enia dróg, takich jak: nawierzchnie, latarnie, tworz¹-
cych spójne rozwi¹zanie architektoniczne;

2) zakaz budowy nowych napowietrznych sieci infrastruktury
technicznej;

3) zakaz sytuowania ramp, schodów i pochylni obs³uguj¹-
cych obiekty po³o¿one poza terenami dróg publicznych;

4) powi¹zanie z uk³adem komunikacyjnym zewnêtrznym
poprzez ulice klasy �G� i �Z�-

5) zachowanie ci¹g³o�ci poszczególnych elementów wyposa-
¿enia dróg, takich jak: jezdnie, chodniki, �cie¿ki rowerowe.

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego ustala siê:

1) ochronê istniej¹cych drzew i krzewów, które nie koliduj¹
z planowanym zagospodarowaniem terenu;

2) zagospodarowanie zieleni¹ wszystkich wolnych od utwar-
dzenia fragmentów terenów, przy uwzglêdnieniu wyma-
ganych planem elementów komunikacji i urz¹dzeñ infra-
struktury technicznej;

3) zagospodarowanie odpadów zgodnie z przepisami odrêb-
nymi, w tym z planem gospodarki odpadami dla miasta
Lubonia;

4) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, zgodnie z
§10 ust. 4;

5) dopuszczenie zagospodarowania mas ziemnych pocho-
dz¹cych z wykopów, a spe³niaj¹cych standardy jako�ci
gleby lub ziemi, na terenie dzia³ki lub usuwanie ich poza
obszar planu, zgodnie z przepisami odrêbnymi.

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej dla ochrony arche-
ologicznego dziedzictwa kulturowego nakazuje siê prowadze-
nie wszelkich inwestycji zwi¹zanych z zagospodarowaniem i
zabudowaniem terenu, a wymagaj¹cych prac ziemnych w
uzgodnieniu z w³a�ciwym miejscowo konserwatorem zabyt-
ków w celu ustalenia zakresu prac archeologicznych.

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

1) zakaz lokalizacji reklam i szyldów, z wyj¹tkiem reklam w
obiektach wiat przystankowych;
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2) dopuszczenie lokalizacji tablic informacyjnych.

6. W zakresie parametrów, wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala siê:

1) dla drogi oznaczonej symbolem 1KD-G:

a) usytuowanie dwóch jezdni po dwa pasy ruchu,

b) skrzy¿owanie z drog¹ 2KD-G i ul. Puszkina (poza pla-
nem) w kszta³cie ronda,

c) obustronne chodniki,

d) jednostronnie �cie¿ka rowerowa, przy czym dopuszcza
siê lokalizacjê chodnika i �cie¿ki rowerowej w formie
ci¹gu pieszo-rowerowego,

e) dopuszczenie usytuowania przystanków autobusowych
w formie zatok oraz obiektów i urz¹dzeñ zwi¹zanych z
obs³ug¹ ruchu pasa¿erów w przypadku wyznaczenia
trasy komunikacji zbiorowej,

f) zakaz wyznaczania stanowisk postojowych,

g) zachowanie zbiornika retencyjno-podczyszczaj¹cego na
wody opadowe i roztopowe z mo¿liwo�ci¹ jego prze-
budowy i rozbudowy;

2) dla drogi oznaczonej symbolem 2KD-G:

a) usytuowanie dwóch jezdni po dwa pasy ruchu,

b) skrzy¿owanie z drog¹ 1KD-G, ul. ¯abikowsk¹ i ul.
Puszkina (poza planem) w kszta³cie ronda,

c) skrzy¿owanie z drog¹ KD-Z skanalizowane w kszta³cie
litery T,

d) skrzy¿owanie z drog¹ KD-L zwyk³e w kszta³cie litery T,

e) obustronne chodniki,

f) jednostronnie �cie¿ka rowerowa, przy czym dopuszcza
siê lokalizacjê chodnika i �cie¿ki rowerowej w formie
ci¹gu pieszo-rowerowego,

g) dopuszczenie usytuowania przystanków autobusowych
w formie zatok oraz obiektów i urz¹dzeñ zwi¹zanych z
obs³ug¹ ruchu pasa¿erów w przypadku wyznaczenia
trasy komunikacji zbiorowej,

h) zakaz wyznaczania stanowisk postojowych;

3) dla drogi oznaczonej symbolem KD-Z:

a) usytuowanie jezdni z dwoma pasami ruchu,

b) obustronne chodniki,

c) jednostronnie �cie¿ka rowerowa, przy czym dopuszcza
siê lokalizacjê chodnika i �cie¿ki rowerowej w formie
ci¹gu pieszo-rowerowego,

d) dopuszczenie usytuowania przystanków autobusowych
w formie zatok oraz obiektów i urz¹dzeñ zwi¹zanych z
obs³ug¹ ruchu pasa¿erów w przypadku wyznaczenia
trasy komunikacji zbiorowej,

e) zakaz wyznaczania stanowisk postojowych;

4) dla drogi oznaczonej symbolem KD-L:

a) usytuowanie jezdni z dwoma pasami ruchu,

b) obustronne chodniki,

c) jednostronnie �cie¿ka rowerowa, przy czym dopuszcza
siê lokalizacjê chodnika i �cie¿ki rowerowej w formie
ci¹gu pieszo-rowerowego,

5) dopuszczenie etapowej realizacji elementów wyposa¿enia
ulic;

6) lokalizacjê sieci infrastruktury technicznej zgodnie z prze-
pisami odrêbnymi.

7. W zakresie ustalenia granic i sposobów zagospodaro-
wania terenów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie na pod-
stawie przepisów odrêbnych nie podejmuje siê ustaleñ.

8. W zakresie szczegó³owych zasad i warunków scalania
i podzia³u nieruchomo�ci plan nie wskazuje obszarów do
objêcia scaleniem i podzia³em.

9. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowa-
nia terenów oraz ograniczeñ w ich u¿ytkowaniu ustala siê:

1) zakaz lokalizacji budynków;

2) na terenie KD-Z zachowanie strefy ochronnej dla istniej¹-
cych przewodów telekomunikacyjnych - wojskowej ³¹czno-
�ci specjalnej, o szeroko�ci 0,5 m od osi przewodu w obu
kierunkach, w której zakazuje siê lokalizacji zabudowy,
stosowania trwa³ych nawierzchni oraz nasadzeñ drzew i
krzewów, przy czym dopuszcza siê przebudowê przewo-
dów telekomunikacyjnych.

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala siê:

1) uwzglêdnienie wymagañ technicznych, wynikaj¹cych z
lokalizacji istniej¹cych i planowanych sieci infrastruktury
technicznej i zwi¹zanych z nimi robót budowlanych;

2) na terenach 1KD-G, 2KD-G i KD-Z dopuszczenie wyznacze-
nia tras komunikacji autobusowej wraz z lokalizacj¹ zatok
autobusowych;

3) zasady obs³ugi terenu infrastruktur¹ techniczn¹ zgodnie
z §10.

11. W zakresie sposobów i terminów tymczasowego
zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania terenów do-
puszcza siê do czasu realizacji docelowego uk³adu drogowe-
go urz¹dzenie na niewykorzystanych obszarach pasa drogo-
wego terenów zieleni z ograniczeniem lokalizacji zieleni
wysokiej.

§10. 1. W zakresie zasad obs³ugi terenów infrastruktur¹
techniczn¹ ustala siê:

1) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci infra-
struktury technicznej, w tym w szczególno�ci: sieci wodo-
ci¹gowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej,
telekomunikacyjnej i ciep³owniczej;

2) powi¹zanie sieci infrastruktury technicznej z uk³adem ze-
wnêtrznym oraz dostêp do sieci, zgodnie z przepisami
odrêbnymi.

2. W zakresie sieci wodoci¹gowej ustala siê:

1) zaopatrzenie w wodê na cele bytowe i gospodarcze z sieci
wodoci¹gowej;
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2) dopuszczenie lokalizacji studni z wykorzystaniem wody
wy³¹cznie dla celów gospodarczych, zgodnie z przepisami
odrêbnymi.

3. W zakresie sieci kanalizacji sanitarnej ustala siê:

1) odprowadzanie �cieków sanitarnych do sieci kanaliza-
cyjnej;

2) zakaz lokalizacji przydomowych oczyszczalni �cieków.

4. W zakresie sieci kanalizacji deszczowej ustala siê:

1) rozbudowê sieci kanalizacji deszczowej;

2) lokalizacjê urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych zanieczyszczone
wody opadowe i roztopowe w obrêbie pasów drogowych;

3) dopuszczenie zagospodarowania wód opadowych i rozto-
powych w granicach dzia³ki budowlanej na zasadach okre-
�lonych w przepisach odrêbnych.

5. W zakresie sieci elektroenergetycznej ustala siê:

1) budowê linii elektroenergetycznych wy³¹cznie jako kablo-
wych;

2) dopuszczenie przebudowy linii napowietrznych na linie
kablowe, zgodnie z przepisami odrêbnymi;

3) do czasu przebudowy linii napowietrznych na kablowe
zachowanie pasów wolnych od zabudowy liczonych na
ka¿d¹ stronê od zewnêtrznego przewodu o szeroko�ci 7,5
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m dla linii �redniego napiêcia i 3,5 m dla linii niskiego
napiêcia;

4) dopuszczenie lokalizacji stacji transformatorowych ma³o-
gabarytowych;

5) dla lokalizacji ma³ogabarytowej stacji transformatorowej
minimaln¹ powierzchniê dzia³ki budowlanej w wielko�ci
50 m2.

6. W zakresie sieci telekomunikacyjnej ustala siê:

1) budowê linii telekomunikacyjnych wy³¹cznie jako kablo-
wych;

2) dopuszczenie przebudowy linii napowietrznych na linie
kablowe;

3) dla stacji bazowych telefonii komórkowej, montowanych
na budynkach us³ugowych ³¹czna wysoko�æ budynku wraz
z zainstalowan¹ stacj¹ bazow¹ musi byæ mniejsza ni¿
30,0 m npt.

§11. Ustala siê stawkê, o której mowa w art. 36 ust. 4
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w
wysoko�ci 30%.

§12. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Mia-
sta Lubonia.

§13. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
(-) Ryszard Olszewski
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Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XXXI/185/2009

Rady Miasta Luboñ
z dnia 19 maja 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY MIASTA LUBOÑ O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU ZMIANY
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LUBOÑ �LUBOÑ - PÓ£NOC�

Poz. 2226

Na podstawie 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 i z pó�niejszymi zmianami) Rada Miasta
Luboñ rozstrzyga, co nastêpuje:

§1. 1. Przedmiotowy projekt zosta³ wy³o¿ony do publicznego
wgl¹du w terminie od 26 lutego 2009 r. do 19 marca 2009 r.

2. W ustawowym terminie wp³ynê³a uwaga ze strony
firmy Maxbud s. j. z siedzib¹ w Luboniu przy ul. Ko�ciuszki 39.

3. Uwaga zosta³a w terminie 21 dni od up³ywu terminu
jej zg³oszenia rozpatrzona przez Burmistrza Miasta i w ca³o�ci
uwzglêdniona.

4. W zwi¹zku z nieistotnym charakterem wprowadzo-
nych zmian, projekt planu nie wymaga³ ponowienia procedu-
ry, w tym uzgodnieñ.

§2. W zwi¹zku z powy¿szym Rada Miasta Luboñ nie
podejmuje rozstrzygniêcia o sposobie rozpatrzenia wniesio-
nych uwag, o którym mowa w art. 20 ust. 1 w/w ustawy.

Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr XXXI/185//2009

Rady Miasta Luboñ
z dnia 19 maja 2009 r.

ROZSTRZYGNIECIE RADY MIASTA LUBOÑ O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LUBOÑ �LUBOÑ - PÓ£NOC� INWESTYCJI Z ZAKRESU

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE¯¥ DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY, ORAZ ZASADACH
ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH

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

1. Okre�la siê sposób realizacji oraz zasady finansowania
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, s³u¿¹cych
zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty, które nale¿¹
do zadañ w³asnych gminy, w zakresie:

1) gminnych dróg, ulic, placów oraz organizacji mchu
drogowego;

2) wodoci¹gów i zaopatrzenia w wodê, kanalizacji, usu-
wania i oczyszczania �cieków komunalnych, utrzyma-
nia czysto�ci i porz¹dku oraz urz¹dzeñ sanitarnych,
wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;

3) transportu zbiorowego.

2. Opis sposobu realizacji inwestycji:

1) realizacja inwestycji przebiegaæ bêdzie zgodnie z obo-
wi¹zuj¹cymi przepisami, w tym m.in. ustaw¹ prawo
budowlane, ustaw¹ o zamówieniach publicznych, sa-
morz¹dzie gminnym, gospodarce komunalnej i o ochro-
nie �rodowiska;

2) inwestycje w zakresie przesy³ania i dystrybucji paliw
gazowych, energii elektrycznej realizowane bêd¹ w
sposób okre�lony w art. 7 ustawy Prawo energetyczne
z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz.
625 ze zm.);

3) realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infra-
struktury technicznej nie wyszczególnionych w ust. 1,
jest przedmiotem umowy zainteresowanych stron.

3. Finansowanie inwestycji bêdzie odbywaæ siê poprzez:

1) wydatki z bud¿etu gminy;

2) wspó³finansowanie �rodkami zewnêtrznymi, poprzez
bud¿et miasta - w ramach m.in.:

a) dotacji unijnych,

b) dotacji samorz¹du województwa,

c) dotacji i po¿yczek z funduszy celowych.

d) kredytów i po¿yczek bankowych,

e) innych �rodków zewnêtrznych;

3) udzia³ inwestorów w finansowaniu w ramach porozu-
mieñ o charakterze cywilno - prawnym lub w formie
partnerstwa publiczne - prywatnego - �PPP�, a tak¿e
w³a�cicieli nieruchomo�ci.


