
Dziennik Urzędowy 
Województwa Lubuskiego Nr 78 – 7241 –                                        Poz. 1484, 1485 
 

6) uwzględnia planowany przez organizację wkład 
rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolon-
tariuszy i pracę społeczną członków; 

7) przedkłada Wójtowi Gminy propozycje ofert do 
akceptacji. 

4. Decyzję o wyborze podmiotów programu, któ-
re uzyskają dotację oraz o jej wysokości podejmuje 
Wójt Gminy w drodze zarządzenia. 

Rozdział IX 

Sposób oceny realizacji programu 

§ 13. 1. Gmina w trakcie wykonywania zadania 
przez organizacje sprawuje kontrolę prawidłowości 
wykonywania zadania, w tym wydatkowania przeka-
zanych na realizację celu środków finansowych. 

2. W ramach kontroli upowaşniony pracownik 
Urzędu Gminy moşe badać dokumenty i inne nośni-
ki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie 
dla oceny prawidłowości wykonywania zadania. 

3. Kontrolowany na şądanie kontrolującego jest 
zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty 
i inne nośniki informacji w terminie określonym 
przez sprawdzającego. 

4. Kontrola moşe odbyć się w siedzibach organi-
zacji, którym w ramach konkursu czy teş trybu ma-
łych zleceń wskazano realizację zadania, jak  
i w miejscach realizacji zadań. 

5. Urząd Gminy moşe şądać częściowych spra-
wozdań z wykonywanych zadań. Organizacje reali-
zujące zlecone zadania zobowiązane są do prowa-
dzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo – 
księgowej środków finansowych otrzymanych na 
realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi 
z ustawy. 

6. W terminie do dnia 30 kwietnia kaşdego roku, 
Wójt Gminy przedkładać będzie Radzie Gminy 
sprawozdanie z realizacji programu współpracy za 
rok poprzedni. Sprawozdanie z realizacji programu 

umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy 
Bogdaniec w biuletynie informacji publicznej. 

Rozdział X 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację 
programu 

§ 14. Wysokość środków finansowych przezna-
czonych na realizację zadań przez organizacje  
w 2011 roku ustala się na kwotę 50.000zł. 

Rozdział XI 

Postanowienia końcowe 

§ 15. Wnioski, uwagi i propozycje dotyczące 
funkcjonowania programu współpracy moşna zgła-
szać Wójtowi Gminy, za pośrednictwem Skarbnika 
Gminy. 

§ 16. Uchwała podlegała procedurze określonej 
w uchwale Nr XXVIII/247/2010 Rady Gminy Bogda-
niec z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia 
sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi 
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poşytku pu-
blicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa 
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalno-
ści statutowej tych organizacji. 

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Bogdaniec. 

§ 18. Traci moc uchwała Nr XX/180/2009 z dnia 
15 września 2009r. w sprawie przyjęcia programu 
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami prowadzącymi działalności poşytku 
publicznego w Gminie Bogdaniec na rok 2010. 

§ 19. Uchwała wchodzi w şycie po upływie  
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od 
dnia 1 stycznia 2011r. 

Przewodnicząca Rady 
Janina Mirosława Cytlak 
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UCHWAŁA NR V.32.2011 

 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY 

 

 z dnia 29 marca 2011r. 
  

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz art. 20 
ust. 1 i art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
Nr 80, poz. 717 z póŝn. zm.) oraz w związku z uchwa-
łą Nr XXXVII/210/2009 z dnia 29 grudnia 2009r.  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Łęknica, po stwierdzeniu zgodności ze 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Łęknica, uchwalonego 
uchwałą Nr XXXVII/183/06 Rady Miejskiej w Łęknicy 
z dnia 11 kwietnia 2006 roku w sprawie uchwalenia 
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego miasta Łęknica, 
zmienionego uchwałą Nr XLVII/266/2010 Rady Miej-
skiej w Łęknicy z dnia 29 paŝdziernika 2010 roku, 
uchwałą Nr XLVII/267/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy 
z dnia 29 paŝdziernika 2010 roku oraz uchwałą  
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Nr XLVII/268/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 
29 paŝdziernika 2010 roku, Rada Miejska w Łęknicy 
uchwala, co następuje: 

DZIAŁ I 

USTALENIA OGÓLNE 

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica. 

2. Integralną częścią niniejszej uchwały są za-
łączniki: 

1) Nr 1a – rysunek planu w skali 1:2000, 

2) Nr 1b – 1j – rysunek planu w skali 1:1000, 

3) Nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia 
uwag do projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Łęk-
nica, 

4) Nr 3 – rozstrzygniecie o sposobie realizacji in-
westycji z zakresu infrastruktury technicznej. 

§ 2. 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 
uchwały jest mowa o: 

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

2) przepisach odrębnych – naleşy przez to rozu-
mieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonaw-
czymi oraz ograniczenia w dysponowaniu tere-
nem, wynikające z prawomocnych decyzji ad-
ministracyjnych, 

3) rysunku planu – naleşy przez to rozumieć gra-
ficzny zapis planu, będący załącznikiem graficz-
nym o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2, 

4) liniach rozgraniczających – naleşy przez to ro-
zumieć linie na rysunku planu rozdzielające te-
reny o róşnym przeznaczeniu lub róşnych zasa-
dach zagospodarowania, 

5) terenie – naleşy przez to rozumieć obszar wy-
znaczony na rysunku planu liniami rozgranicza-
jącymi o przeznaczeniu określonym symbolem 
literowym i numerem, 

6) przeznaczeniu podstawowym terenu – naleşy 
przez to rozumieć takie przeznaczenie, które 
powinno przewaşać na danym terenie wydzie-
lonym liniami rozgraniczającymi, 

7) przeznaczeniu uzupełniającym terenu – naleşy 
przez to rozumieć takie przeznaczenie, inne niş 
podstawowe, które stanowi uzupełnienie lub 
wzbogaca przeznaczenie podstawowe, jedno-
cześnie nie kolidując z nią lub nie wykluczając 
moşliwości zagospodarowania terenu w spo-
sób określony przeznaczeniem podstawowym, 

8) wskaŝniku terenu zabudowanego – naleşy przez 
to rozumieć udział procentowy sumy po-
wierzchni zabudowanych przez budynki i bu-
dowle w ogólnej powierzchni działki budowla-
nej, 

9) wskaŝniku terenu biologicznie czynnego – nale-
şy przez to rozumieć udział procentowy po-

wierzchni zajętej przez grunt rodzimy pokryty 
roślinnością oraz wody powierzchniowe  
w ogólnej powierzchni działki budowlanej, 

10) urządzeniach towarzyszących – naleşy przez to 
rozumieć obiekty technicznego wyposaşenia 
i infrastruktury technicznej, drogi wewnętrzne, 
ciągi piesze, ścieşki rowerowe, parkingi i garaşe 
oraz inne urządzenia pełniące słuşebną rolę 
wobec przeznaczenia podstawowego, 

11) nieprzekraczalnej linia zabudowy – naleşy przez 
to rozumieć linię którą nie moşe przekroczyć 
şadna ściana zabudowy, przy czym zabudowa 
nie musi być usytuowana na tej linii, okapy 
i gzymsy mogą przekroczyć tę linię o nie więcej 
niş 0,5m, a balkony, galerie, werandy, wykusze, 
zadaszenia wejściowe, tarasy lub schody ze-
wnętrzne o nie więcej niş 2,5m.; nieprzekra-
czalne linie zabudowy nie dotyczą urządzeń, 
obiektów i sieci infrastruktury technicznej, 
ogrodzeń i małej architektury oraz nośników 
reklamowych, 

12) obowiązującej linii zabudowy – naleşy przez to 
rozumieć linię, na której naleşy posadowić co 
najmniej 80% frontowej elewacji budynku. Do-
puszczalne jest lokalizowanie poza obowiązują-
cą linią zabudowy innych elementów budynku, 
takich jak schody, balkony, wykusze i inne, 

13) usługach – naleşy przez to rozumieć działalno-
ści w dziedzinach: handlu detalicznego i hurto-
wego, gastronomii, kultury i rozrywki, sportu 
i rekreacji, turystyki (w tym pensjonaty), obsłu-
gi komunikacji, siedzib stowarzyszeń, związ-
ków, izb zawodowych i gospodarczych, instytu-
cji gospodarczych, środków masowej komuni-
kacji i łączności oraz innych, których powyşsze 
grupy nie dotyczą bezpośrednio, a mają charak-
ter usługi i obsługi. 

2. Nie zdefiniowane pojęcia naleşy rozumieć 
zgodnie z przepisami odrębnymi. 

§ 3. 1. Obowiązującymi ustaleniami rysunku pla-
nu są: 

1) granica opracowania, 

2) linie rozgraniczające, 

3) przeznaczenia terenów, 

4) obowiązujące linie zabudowy, 

5) nieprzekraczalne linie zabudowy. 

2. Pozostałe elementy rysunku mają charakter 
informacyjny, sugerujący określone rozwiązania 
przestrzenne i regulacyjne. 

3. Na terenie opracowania planu obowiązują 
ustalenia przepisów odrębnych. 

§ 4. 1. W dziale II wprowadzono: 

1) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, 

2) zasady ochrony środowiska, przyrody, 
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3) zasady ochrony krajobrazu kulturowego, dzie-
dzictwa kulturowego, zabytków, 

4) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych, 

5) szczegółowe zasady i warunki scalania i podzia-
łu nieruchomości, 

6) szczegółowe warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu,  
w tym zakaz zabudowy, 

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temu układu komunikacyjnego, 

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temu infrastruktury technicznej. 

2. W dziale III wprowadzono ustalenia dotyczące 
przeznaczenia terenów oraz szczegółowe warunki, 
parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu, dla poszczególnych 
terenów wyznaczonych w planie. 

3. W dziale IV wprowadzono ustalenia końcowe, 
w tym jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości 
terenu. 

4. Nie określa się ustaleń i sposobów zagospo-
darowania terenów lub obiektów podlegających 
ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych prze-
pisów, a takşe naraşonych na niebezpieczeństwo 
powodzi oraz zagroşonych osuwaniem się mas 
ziemnych, z uwagi na brak występowania zagadnień 
na terenie opracowania planu. 

DZIAŁ II 

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA CAŁEGO 
OBSZARU OPRACOWANIA 

Rozdział 1 

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go 

§ 5. 1. Wprowadza się obowiązek zachowania hi-
storycznego kształtu przestrzennego obszaru 
w nawiązaniu do terenów sąsiednich, jego charakte-
ru funkcjonalnego oraz maksymalne utrzymanie 
zabytkowej substancji budowlanej, utrzymanie hi-
storycznego charakteru zabudowy tj. w szczególno-
ści układ ulic, placów, linie zabudowy, gabaryty bu-
dynków, kształt dachu, usytuowanie na działce, linie 
podziału parcelacyjnego. 

2. Zakazuje się lokalizacji obiektów naruszają-
cych kompozycję krajobrazową obszaru oraz tere-
nów sąsiadujących. 

3. Rozwiązania architektoniczne budynków nowo 
wznoszonych i istniejących przekształcanych winny 
uwzględniać następujące elementy: 

1) fasady budynków nowo wznoszonych i prze-
kształcanych muszą stanowić jedność wizualną 
pod względem kształtu, koloru, kompozycji 
i detalu elewacji, 

2) stosowanie tradycyjnych materiałów wykoń-
czeniowych, w szczególności: dachówka, cegła, 
kamień, drewno z dopuszczeniem stosowania 

materiałów imitujących tradycyjne materiały 
wykończeniowe, 

3) zakaz stosowania materiałów wykończenio-
wych typu blacha trapezowa, falista, siding za 
wyjątkiem budynków związanych z  działalno-
ścią produkcyjną, magazynową, składową, 
rzemieślniczą i budynków infrastruktury tech-
nicznej, 

4) zakaz realizacji dachów o przesuniętej w pionie 
kalenicy oraz o niesymetrycznych spadkach po-
łaci, 

5) stosowanie dla tynków bieli oraz barw o niskich 
stopniach nasycenia, 

6) stosowanie dla pokryć dachowych barw o wy-
sokich stopniach nasycenia – czerwonej, szarej, 
brązowej z dopuszczeniem stosowania barw 
nasyconych dla małych płaszczyzn, 

7) stosowanie do kolorystyki detalu architekto-
nicznego i towarzyszącego, w tym balustrad 
balkonów, schodów zewnętrznych, podestów, 
krat zabezpieczających, rynien dachowych barw 
neutralnych z dopuszczeniem stosowania barw 
o tym samym odcieniu jak na tynku ale 
o wyşszym stopniu nasycenia, 

8) rytm otworów w lokalach usługowych powi-
nien nawiązywać do rytmu otworów okiennych 
w całej elewacji budynku, 

9) dopuszcza się stosowanie krat lub şaluzji za-
bezpieczających, markiz z zastrzeşeniem, iş mu-
szą stanowić jedność wizualną pod względem 
kolorystyki z fasadą budynku, 

10) ogrodzenia działek widoczne od strony ulicy 
lub innych przestrzeni publicznych naleşy wy-
konywać dostosowując rozwiązania materiało-
we i kolorystyczne do cech architektury budyn-
ków, 

11) zakaz budowy murów granicznych od strony 
ulic, 

12) zakaz uşywania prefabrykatów betonowych  
w ogrodzeniach. 

4. Forma i gabaryty budynków oraz ich usytu-
owanie w obrębie działki wraz z innymi elementami 
zagospodarowania – jak ogrodzenia, zieleń lub 
obiekty małej architektury, naleşy kształtować  
w dostosowaniu do cech lokalnego krajobrazu i war-
tościowych elementów występującej w okolicy ar-
chitektury z uwzględnieniem: 

1) lokalizowania zabudowy z zachowaniem okre-
ślonych przez ustalenia planu w dziale III para-
metrów i wskaŝników oraz wyznaczonych na 
rysunku planu obowiązujących i nieprzekra-
czalnych linii zabudowy, 

2) na działkach dla których nie określono linii za-
budowy budynki naleşy sytuować w sposób 
zapewniający optymalne nasłonecznienie tere-
nu działek i minimalizację zacienienia sąsied-
nich nieruchomości oraz na zasadach ogólnych 
określonych w przepisach odrębnych. 
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5. Zasady dotyczące umieszczania znaków in-
formacji: 

1) znaki informacji wizualnej muszą harmonizo-
wać z charakterem miejsca lub obiektu, a ich 
umieszczanie w strefie ingerencji konserwator-
skiej „B” kaşdorazowo podlega zaopiniowaniu 
przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 

2) znaki informacji wizualnej w celach reklamo-
wych winny być umieszczane w strefie fronto-
wej budynków, na poziomie kondygnacji prze-
znaczonych pod usługi i dostosowane swymi 
wymiarami do gabarytów budynków, 

3) zakazuje się umieszczania reklam wielkogaba-
rytowych typu billboard w strefie ingerencji 
konserwatorskiej „B” oraz poza strefą ingeren-
cji konserwatorskiej na terenach istniejącej  
 projektowanej zabudowy mieszkaniowej  
i usługowej, dróg publicznych – lokalnych i do-
jazdowych, obsługujących tereny zabudowy 
mieszkaniowej oraz usługowej, 

4) dopuszcza się umieszczanie znaków informacji 
wizualnej na ogrodzeniu frontowym nierucho-
mości z zastrzeşeniem, iş nie mogą być wyşsze 
niş ogrodzenie i zajmować nie więcej niş  
20% długości ogrodzenia. 

Rozdział 2 

Zasady ochrony środowiska, przyrody 

§ 6. 1. Ustala się obowiązek zdjęcia i zabezpie-
czenia próchniczej warstwy gleby z części gruntów 
przeznaczonej pod obiekty budowlane oraz po-
wierzchnie utwardzone zgodnie z przepisami odręb-
nymi. 

2. Ustala się ograniczenie uciąşliwości działalno-
ści usługowej w zakresie emisji hałasu, wibracji, 
zanieczyszczeń powietrza, substancji złowonnych 
oraz nie jonizującego promieniowania elektroma-
gnetycznego, do granic własności terenu określo-
nych tytułem prawnym, na których jest lokalizowa-
na. 

3. Ustala się zakaz lokalizowania przedsięwzięć 
mogących zawsze znacząco oddziaływać na środo-
wisko, za wyjątkiem inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej. 

4. Lokalizacja planowanych przedsięwzięć mo-
gących potencjalnie znacząco oddziaływać na śro-
dowisko wymaga przeprowadzenia postępowania 
w sprawie oceny oddziaływania na środowisko we-
dług przepisów odrębnych. 

5. Ustala się obowiązek wykonania nawierzchni 
terenów komunikacji i parkingów w sposób unie-
moşliwiający przenikanie zanieczyszczeń ropopo-
chodnych i chemicznych do podłoşa i wód grunto-
wych. W przypadku występowania wyşej wymie-
nionych zagroşeń na terenach częściowo utwardzo-
nych lub nie utwardzonych ustala się obowiązek 
zabezpieczenia środowiska gruntowo – wodnego 
przed infiltracją zanieczyszczeń. 

6. W obszarze opracowania planu obowiązuje 
zapewnienie warunków umoşliwiających prowadze-

nie akcji ratowniczych przeciwpoşarowych, poprzez 
zapewnienie zaopatrzenia w wodę do celów prze-
ciwpoşarowych oraz dróg przeciwpoşarowych, 
zgodnie z przepisami odrębnymi. 

7. Ustala się dopuszczalne poziomy hałasu okre-
ślone w obowiązujących przepisach odrębnych dla 
terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 
3MN1, 3MN2 i 3MN3 – jak dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej. 

8. W granicach określonych na rysunku planu 
ustala się ochronę złoşa węgla brunatnego, zgodnie 
z przepisami szczególnymi. 

9. Na terenie objętym planem dopuszcza się 
wszelkie działania na rzecz poprawy stanu środowi-
ska niezaleşnie od tego czy są one bezpośrednio 
związane z ustaloną funkcją terenu. 

Rozdział 3 

Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, dziedzic-
twa kulturowego, zabytków 

§ 7. 1. Na obszarze planu, w granicach oznaczo-
nych na rysunku, ustala się ochronę konserwatorską 
obszaru w granicach strefy ingerencji konserwator-
skiej „B”. 

2. W granicach strefy ingerencji konserwator-
skiej „B” rygorom ochrony podlegają podstawowe 
elementy historycznego rozplanowania urbanistycz-
nego, w ramach których ustala się: 

1) lokalizowanie obiektów bazy turystyczno – usłu-
gowej, 

2) dopuszczenie wysokości zabudowy do 3 kondy-
gnacji, 

3) nawiązywanie nowych budynków stylem do 
architektury łuşyckiej, 

4) przeznaczanie parterów budynków na sklepy, 
punkty usługowe i zakłady gastronomiczne. 

3. Na terenie strefy ingerencji konserwatorskiej 
„B” pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Za-
bytków wymagają: 

1) prowadzenie prac konserwatorskich, restaura-
torskich lub robót budowlanych przy zabytku 
wpisanym do rejestru, 

2) wykonywanie robót w otoczeniu zabytku, 

3) prowadzenie badań konserwatorskich zabytku 
wpisanego do rejestru, 

4) prowadzenie badań architektonicznych zabytku 
wpisanego do ewidencji, 

5) prowadzenie badań archeologicznych, 

6) przemieszczanie zabytku nieruchomego wpisa-
nego do rejestru, 

7) dokonywanie podziału zabytku nieruchomego 
wpisanego do rejestru, zmiana przeznaczenia 
zabytku wpisanego do rejestru lub sposobu ko-
rzystania z niego, 

8) umieszczania na zabytku wpisanym do rejestru 
urządzeń technicznych tablic, reklam, oraz na-
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pisów, podejmowanie innych działań które 
mogłyby prowadzić do naruszenia substancji 
lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do re-
jestru. 

4. Na całym obszarze objętym planem ustala się 
obowiązek kształtowania zabudowy i zagospodaro-
wania przestrzennego w sposób nie kolidujący 
z ekspozycją terenu i obszarów sąsiadujących oraz 
z zachowaniem szczególnej dbałości o lokalny kra-
jobraz kulturowy. 

5. Dopuszcza się objęcie gminną ewidencją za-
bytków obiektów na podstawie przepisów odręb-
nych. 

6. Wszystkie odkryte w czasie prac ziemnych 
przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome 
i nawarstwienia kulturowe podlegają ochronie 
prawnej zgodnie z przepisami odrębnymi. 

Rozdział 4 

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych 

§ 8. 1. Obszary przestrzeni publicznej obejmują 
tereny ulic publicznych wraz z przylegającymi do 
nich bezpośrednio terenami w granicach wyznaczo-
nych na rysunku planu nieprzekraczalnymi oraz 
obowiązującymi liniami zabudowy. 

2. Dla obszaru przestrzeni publicznej ustala się: 

1) wzbogacenie kompozycji przestrzennej elemen-
tami małej architektury, zieleni, akcentami pla-
stycznymi, kompozycją podłogi wnętrz urbani-
stycznych, oświetleniem ulicznym itp. 
w nawiązaniu do historycznej tradycji miejsca, 

2) elementy uşytkowe, w szczególności lampy 
oświetleniowe, słupy ogłoszeniowe, ławki, 
elementy dekoracyjne i uşytkowe, dla aranşacji 
sezonowych, kosze na śmieci; elementy zago-
spodarowania terenu, w tym centralnej prze-
strzeni publicznej, wydzielonych ciągów pie-
szych i pieszo jezdnych muszą mieć ujednoli-
cony charakter , nawiązujący do tradycji miej-
sca (co najmniej w ramach zamkniętych wnętrz 
urbanistycznych np. placu, ulicy, pasaşu) 
z zastrzeşeniem, iş w strefie ingerencji konser-
watorskiej „B” kaşdorazowo muszą uzyskać 
pozytywną opinię konserwatorską Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków, 

3) wzdłuş linii rozgraniczających dróg publicznych 
dopuszcza się lokalizację ogrodzenia przy za-
chowaniu jednakowej wysokości lub wzajem-
nym dostosowaniu wysokości odcinków cią-
gów ogrodzeń jednak nie wyşszych niş 1,5m od 
poziomu terenu. 

Rozdział 5 

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości 

§ 9. 1. W ramach planu nie wyznacza się tere-
nów objętych postępowaniem scalania i wtórnego 
podziału nieruchomości. 

2. Dopuszcza się wtórny podział działek na tere-
nach zainwestowanych zgodnie z warunkami jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
oraz z zapewnieniem dostępu do drogi publicznej 
dla podzielonych nieruchomości zgodnie z przepi-
sami odrębnymi. 

3. Pod urządzenia infrastruktury technicznej oraz 
w celu wytyczenia dróg wewnętrznych, ciągów pie-
szych, rowerowych, miejsc postojowych lub budo-
wy przepompowni ścieków, dodatkowych stacji 
transformatorowych dopuszcza się wydzielenie dzia-
łek o wielkościach i na warunkach wynikających 
z przepisów odrębnych. 

4. Ustala się minimalną szerokość frontu działki 
budowlanej dla budynków wolnostojących 18m, za 
wyjątkiem działek wydzielanych na polepszenie za-
gospodarowania działek przyległych. 

5. Ustala się minimalne powierzchnie nowo wy-
dzielanych działek budowlanych 800m2, za wyjąt-
kiem działek wydzielanych na polepszenie zagospo-
darowania działek przyległych. 

6. Ustala się minimalną szerokość wydzielonego 
dojazdu w zaleşności od liczby wydzielanych działek: 

1) do 2 działek – 5m, 

2) powyşej 2 działek – 6m. 

7. Warunek obsługi wydzielonej działki budow-
lanej uznaje się za spełniony, jeśli styka się ona co 
najmniej z niepubliczną drogą wewnętrzną o mini-
malnej szerokości 5m. 

Rozdział 6 

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

zabudowy 

§ 10. 1. Wszystkie obiekty o wysokości równej 
i większej niş 50m nad poziomem terenu, stanowią 
przeszkody lotnicze i ze względu na zapewnienie 
warunków bezpieczeństwa ruchu cywilnych statków 
powietrznych muszą być uzgadnianie z Prezesem 
Urzędu Lotnictwa Cywilnego. 

2. Pozostałe zasady i warunki zagospodarowania 
terenów są określone w przepisach szczegółowych 
dla poszczególnych terenów, zawartych w Dziale III 
uchwały. 

3. Nie wyznacza się terenów dla których obowią-
zuje zakaz zabudowy. 

Rozdział 7 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
układu komunikacyjnego 

§ 11. 1. Dla obsługi komunikacyjnej ustala się 
obsługę poprzez ustala się układ komunikacyjny 
z przeznaczeniem podstawowym oraz parametrami 
i klasyfikacją dróg ustalonymi w dziale III, drogi zlo-
kalizowane poza granicami opracowania planu oraz 
tereny dróg wewnętrznych realizowanych na wa-
runkach określonych w § 11 ust. 5. 

2. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 3KD1 i 3KD2 nie przewiduje się włącze-



Dziennik Urzędowy 
Województwa Lubuskiego Nr 78 – 7246 –                                               Poz. 1485 
 
nia komunikacyjnego do drogi krajowej, zlokalizo-
wanej poza granicami opracowania. 

3. Obsługę komunikacyjną terenów oznaczonych 
na rysunku planu symbolami 3U1, 3U2 i 3P1 naleşy 
realizować wspólnie z terenami sąsiednimi, zlokali-
zowanymi poza granicami opracowania planu. 

4. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 3U2 i 3U3 nie przewiduje się włączenia 
komunikacyjnego do drogi krajowej. 

5. Na obszarze planu dopuszcza się realizację 
dróg wewnętrznych. W przypadku ich realizacji usta-
la się następujące warunki zagospodarowania tere-
nu: 

1) minimalną szerokość w liniach rozgraniczają-
cych 5m, 

2) dopuszcza się jednoprzestrzenne zagospoda-
rowanie jezdni oraz ciągu pieszego, 

3) dopuszcza się wprowadzenie zieleni izolacyjnej 
i ozdobnej, 

4) dopuszcza się lokalizację nie ograniczających 
bezpieczeństwa ruchu reklam, obiektów małej 
architektury, 

5) dopuszcza się wprowadzenie elementów infra-
struktury technicznej pod warunkiem uzyskania 
uzgodnienia z zarządcą drogi. 

6. Ustala się następującą minimalną liczbę 
miejsc postojowych: 

1) obiekty handlowe – 1 miejsce postojowe na 
25m2 powierzchni uşytkowej, 

2) pozostałe obiekty usługowe oraz obiekty pro-
dukcyjne – 1 miejsce postojowe na 50m2 po-
wierzchni uşytkowej. 

Rozdział 8 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
infrastruktury technicznej 

§ 12. 1. Ustala się ogólne zasady uzbrojenia te-
renu w infrastrukturę techniczną: 

1) docelowo przyjmuje się zasadę, iş wszystkie 
nowe liniowe elementy infrastruktury technicz-
nej, poza przyłączami do poszczególnych obiek-
tów, powinny być usytuowane pod ziemią (linie 
elektroenergetyczne niskiego i średniego na-
pięcia oraz telefoniczne wyłącznie kablowe) 
oraz maja przebiegać w liniach rozgraniczają-
cych dróg i ulic, lub innych przestrzeniach pu-
blicznych, w uzgodnieniu z zarządcami dróg. 
W sytuacjach uzasadnionych względami tech-
nicznymi bądŝ bezpieczeństwa dopuszcza się 
przeprowadzenie sieci poza układem ulic pod 
warunkiem zachowania ustaleń przepisów od-
rębnych obowiązujących przy projektowaniu 
sieci, 

2) wszelkie inwestycje oraz zmiany w zakresie za-
opatrzenia w ciepło, wodę, gaz, energię elek-
tryczną, sieć telekomunikacyjną, odprowadza-
nia ścieków oraz lokalizacji urządzeń technicz-
nych na terenie objętym planem wymagają 

uzyskania warunków technicznych od właści-
wych administratorów sieci. 

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się: 

1) zaopatrzenie dla celów bytowo-gospodarczych, 
technologicznych i przeciwpoşarowych z istnie-
jącej miejskiej sieci wodociągowej, 

2) rozbudowę sieci wodociągowej z zapewnie-
niem zaopatrzenia w wodę na cele przeciwpo-
şarowe, w tym średnice nominalne przewodów 
wodociągowych oraz hydrantów, zgodnie 
z przepisami odrębnymi, 

3) rozbudowę sieci na terenach nowego zainwe-
stowania według warunków technicznych 
uzgodnionych z administratorem. 

3. W zakresie odprowadzenia i oczyszczenia 
ścieków bytowych oraz komunalnych ustala się: 

1) zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ście-
ków do gruntu, cieków powierzchniowych oraz 
wód podziemnych, 

2) realizację i rozbudowę sieci kanalizacji z od-
prowadzeniem do oczyszczalni ścieków. 

4. W zakresie odprowadzenia wód deszczowych 
ustala się: 

1) realizację i rozbudowę sieci kanalizacji desz-
czowej na terenie opracowania, 

2) obowiązek, przed odprowadzeniem do kanali-
zacji deszczowej lub rozprowadzeniem po tere-
nie inwestora, zneutralizowania substancji ro-
popochodnych lub chemicznych, w lokalnych 
urządzeniach oczyszczających, 

3) obowiązek utwardzania i skanalizowania tere-
nów, na których moşe dojść do zanieczyszcze-
nia powierzchni substancjami ropopochodny-
mi, chemicznymi i olejami, 

4) dopuszcza się rozprowadzenie wód deszczo-
wych po terenie inwestora zgodnie z przepisa-
mi odrębnymi, 

5) dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych 
do cieków wód powierzchniowych, lokalną sie-
cią kanalizacyjną, na warunkach określonych 
przez zarządcę cieku, 

6) odprowadzenie do kanalizacji deszczowej od-
pływów z powierzchni dachów obiektów kuba-
turowych. 

5. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się 
zaopatrzenie w ciepło w oparciu o indywidualne 
i grupowe instalacje zasilane gazem, energią elek-
tryczną i innymi paliwami niskoemisyjnymi. 

6. W zakresie zaopatrzenia w sieć telekomunika-
cyjną ustala się budowę oraz rozbudowę obiektów 
i urządzeń telekomunikacyjnych w oparciu o przepi-
sy odrębne. 

7. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się: 

1) dopuszcza się budowę nowych sieci gazowych, 
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2) dopuszcza się stosowanie indywidualnych 
zbiorników zaopatrzenia w gaz płynny, pod wa-
runkiem spełnienia przepisów odrębnych. 

8. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną 
ustala się: 

1) zaopatrzenie z istniejącej sieci elektroenerge-
tycznej, 

2) rozbudowę sieci elektrycznej wraz z niezbęd-
nymi urządzeniami technicznymi według tech-
nicznych warunków przyłączenia, uzgodnio-
nych z administratorem sieci. 

9. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów 
obowiązują zasady określone w przepisach odręb-
nych i obowiązującym planie gospodarki odpadami. 

Rozdział 9 

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów 

§ 13. Nie przewiduje się tymczasowego zago-
spodarowania, urządzania i uşytkowania terenów 
w granicach planu. 

DZIAŁ III 

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA TERENÓW 
WYZNACZONYCH PLANEM 

§ 14. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 3MN1, 3MN2, 3MN3 ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy 
mieszkaniowej o niskiej intensywności, 

2) przeznaczenie uzupełniające: działalność usłu-
gowa, prowadzona jako towarzysząca podsta-
wowej funkcji mieszkaniowej na nieruchomo-
ści, wyłącznie na zasadzie wykorzystania części 
parteru budynku mieszkalnego z wyłączeniem 
terenu działki i zlokalizowanych na niej zabu-
dowaniach gospodarczych, zieleń urządzona, 
drogi wewnętrzne, ciągi piesze, ścieşki rowe-
rowe, parkingi, urządzenia towarzyszące, 

3) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) ustala się zakaz lokalizowania obiektów zali-
czanych do przedsięwzięć mogących zawsze 
znacząco oddziaływać na środowisko oraz 
przedsięwzięć mogących potencjalnie zna-
cząco oddziaływać na środowisko, za wyjąt-
kiem obiektów infrastruktury technicznej, 

b) obowiązek zapewnienia dla zabudowy 
mieszkaniowej nie mniej niş 1 miejsca posto-
jowe na lokal mieszkalny lub 1 garaş na lokal 
mieszkalny, 

c) w przypadku lokalizacji usług ustala się obo-
wiązek wydzielenia w obrębie własności do-
datkowych miejsc postojowych dla samo-
chodów uşytkowników stałych i przebywają-
cych okresowo na warunkach określonych 
w § 11 ust. 6, 

4) parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu: 

a) wysokość zabudowy mieszkaniowej nie mo-
şe przekroczyć istniejących budynków na te-
renie, maksymalna wysokość nowej zabu-
dowy 3 kondygnacje nadziemne w tym pod-
dasze uşytkowe, jednak nie więcej niş 9m, 

b) wysokość zabudowy gospodarczej i garaşy 
wolnostojących 1 kondygnacja, jednak nie 
więcej niş 6m, 

c) dla nowej zabudowy ustala się stosowanie 
wywaşonych, prostych brył o dostosowa-
nych proporcjach (wraz z kształtem dachu) 
kaşdorazowo do istniejącego otoczenia oraz 
wartościowych elementów miejscowej tra-
dycji budowlanej i krajobrazu, 

d) dla nowej zabudowy ustala się stosowanie 
dachów o geometrii nawiązującej do sąsia-
dującej zabudowy, płaskich lub o symetrycz-
nych kątach nachylenia połaci, przy czym kąt 
nachylenia dla zabudowy mieszkaniowej od 
35° do 45° oraz dla zabudowy gospodarczej 
i garaşowej od 30° do 45°, 

e) w przypadkach łączenia budynków gospo-
darczych i garaşy z budynkiem mieszkalnym, 
naleşy stosować identyczne kąty nachylenia 
połaci w przedziale takim jak określono dla 
zabudowy mieszkaniowej, 

f) w modernizowanych lub remontowanych 
budynkach dopuszcza się zachowanie istnie-
jącej wysokości oraz kształtu dachu i kąta na-
chylenia połaci dachowych, 

g) dopuszcza się stosowanie dachów płaskich 
dla obiektów usługowych, urządzeń infra-
struktury technicznej i obsługi terenu, takich 
jak stacje transformatorowe, osłony śmietni-
kowe lokalizowanych we wnętrzu kwartału 
zabudowy, 

h) ustala się zakaz realizacji budynków miesz-
kalnych w formie parterowego obiektu z pła-
skim dachem, 

i) maksymalny wskaŝnik terenu zabudowane-
go: 30% powierzchni działki, 

j) minimalny wskaŝnik terenu biologicznie 
czynnego: 60% powierzchni działki, 

k) ustala się minimalną nieprzekraczalną linię 
zabudowy 5m od linii rozgraniczających wy-
dzielanych dróg wewnętrznych, 

l) dla terenu 3MN1 wyznacza się obowiązującą 
linię zabudowy według rysunku planu dla za-
chowania układu urbanistycznego; 

m) zieleń urządzoną naleşy kształtować jako ni-
ską, średnią i wysoką o charakterze zieleni 
towarzyszącej i ozdobnej. 

§ 15. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 3M1 ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy 
mieszkaniowej, 
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2) zagospodarowanie wspólnie z terenami przyle-
głymi, zlokalizowanymi poza granicami opra-
cowania, 

3) dopuszcza się wprowadzenie zieleni izolacyjnej 
i ozdobnej, 

4) dopuszcza się lokalizację nie ograniczających 
bezpieczeństwa ruchu reklam, obiektów małej 
architektury, 

5) dopuszcza się wprowadzenie elementów infra-
struktury technicznej. 

§ 16. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 3U1, 3U2, 3U3 ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usłu-
gowa, 

2) przeznaczenie uzupełniające: funkcja mieszka-
niowa, w ramach obsługi działalności związanej 
z przeznaczeniem podstawowym, zieleń urzą-
dzona, drogi wewnętrzne, ciągi piesze, ścieşki 
rowerowe, parkingi, urządzenia towarzyszące, 

3) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) ustala się zakaz lokalizowania obiektów zali-
czanych do przedsięwzięć mogących zawsze 
znacząco oddziaływać na środowisko oraz 
przedsięwzięć mogących potencjalnie zna-
cząco oddziaływać na środowisko, za wyjąt-
kiem obiektów infrastruktury technicznej, 

b) tereny oznaczone na rysunku planu symbo-
lami 3U2 i 3U3 zlokalizowane są w strefie 
oddziaływania ponadnormatywnego hałasu 
i wymagają realizacji zabezpieczeń minimali-
zujących oddziaływanie hałasu zgodnie  
z przepisami odrębnymi, 

c) w przypadku lokalizacji usług ustala się obo-
wiązek wydzielenia w obrębie własności do-
datkowych miejsc postojowych dla samo-
chodów uşytkowników stałych i przebywają-
cych okresowo na warunkach określonych 
w § 11 ust. 6, 

4) parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu: 

a) wysokość zabudowy nie moşe przekroczyć 
istniejących budynków na terenie, maksy-
malna wysokość nowej zabudowy 3 kondy-
gnacje nadziemne w tym poddasze uşytko-
we, jednak nie więcej niş 9m, 

b) dla nowej zabudowy ustala się stosowanie 
wywaşonych, prostych brył o dostosowa-
nych proporcjach (wraz z kształtem dachu) 
kaşdorazowo do istniejącego otoczenia oraz 
wartościowych elementów miejscowej tra-
dycji budowlanej i krajobrazu, 

c) dopuszcza się stosowanie indywidualnych 
rozwiązań o dostosowanych proporcjach do 
otaczającej zabudowy, przy zachowaniu 
określonej wysokości zabudowy, 

d) dla nowej zabudowy ustala się stosowanie 
dachów o geometrii nawiązującej do sąsia-
dującej zabudowy, płaskich lub o symetrycz-
nych kątach nachylenia połaci, przy czym kąt 
nachylenia dla zabudowy mieszkaniowej od 
30° do 45°, 

e) dopuszcza się stosowanie indywidualnych 
rozwiązań, o dostosowanych proporcjach 
wraz z kształtem dachu, do otaczającej zabu-
dowy, 

f) dla terenu oznaczonego symbolem 3U2 do-
puszcza się wyłącznie rozbudowę i przebu-
dowę istniejącej zabudowy, z zakazem lokali-
zacji nowych budynków, 

g) maksymalny wskaŝnik terenu zabudowane-
go: 50% powierzchni działki dla terenów 
oznaczonych symbolem 3U1 i 3U3 oraz 15% 
powierzchni działki dla terenu oznaczonego 
symbolem 3U2, 

h) minimalny wskaŝnik terenu biologicznie 
czynnego: 30% powierzchni działki dla tere-
nów oznaczonych symbolem 3U1 i 3U3 oraz 
75% powierzchni działki dla terenu oznaczo-
nego symbolem 3U2, 

i) ustala się minimalną nieprzekraczalną linię 
zabudowy 5m od linii rozgraniczających wy-
dzielanych dróg wewnętrznych, 

j) naleşy zachować minimalne odległości pla-
nowanych obiektów budowlanych od dróg 
zgodnie z przepisami odrębnymi, 

k) zieleń urządzoną naleşy kształtować jako ni-
ską, średnią i wysoką o charakterze zieleni 
towarzyszącej i ozdobnej. 

§ 17. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 3P1 ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa produk-
cyjna, bazy, składy magazyny, 

2) przeznaczenie uzupełniające: zabudowa usłu-
gowa, zieleń urządzona, drogi wewnętrzne, 
ciągi piesze, ścieşki rowerowe, parkingi, urzą-
dzenia towarzyszące, 

3) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) ustala się zakaz lokalizowania obiektów zali-
czanych do przedsięwzięć mogących zawsze 
znacząco oddziaływać na środowisko oraz 
przedsięwzięć mogących potencjalnie zna-
cząco oddziaływać na środowisko, za wyjąt-
kiem obiektów infrastruktury technicznej, 

b) w przypadku lokalizacji usług ustala się obo-
wiązek wydzielenia w obrębie własności do-
datkowych miejsc postojowych dla samo-
chodów uşytkowników stałych i przebywają-
cych okresowo na warunkach określonych 
w § 11 ust. 6, 

4) parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu: 
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a) wysokość zabudowy nie moşe przekroczyć 
istniejących budynków na terenie, maksy-
malna wysokość nowej zabudowy 3 kondy-
gnacje nadziemne w tym poddasze uşytko-
we, jednak nie więcej niş 15m, 

b) dla nowej zabudowy ustala się stosowanie 
wywaşonych, prostych brył o dostosowa-
nych proporcjach (wraz z kształtem dachu) 
kaşdorazowo do istniejącego otoczenia oraz 
wartościowych elementów miejscowej tra-
dycji budowlanej i krajobrazu, 

c) dopuszcza się stosowanie indywidualnych 
rozwiązań, o dostosowanych proporcjach 
wraz z kształtem dachu, do otaczającej zabu-
dowy, przy zachowaniu określonej wysokości 
zabudowy, 

d) teren naleşy zagospodarować wspólnie z są-
siednimi terenami zabudowy produkcyjnej, 
zlokalizowanymi poza granicami opracowa-
nia, 

e) dopuszcza się stosowanie indywidualnych 
rozwiązań, o dostosowanych proporcjach 
wraz z kształtem dachu, do otaczającej zabu-
dowy, 

f) maksymalny wskaŝnik terenu zabudowane-
go: 60% powierzchni działki, 

g) minimalny wskaŝnik terenu biologicznie 
czynnego: 25% powierzchni działki, 

h) ustala się minimalną nieprzekraczalną linię 
zabudowy 5m od linii rozgraniczających wy-
dzielanych dróg wewnętrznych, 

i) zieleń urządzoną naleşy kształtować jako ni-
ską, średnią i wysoką o charakterze zieleni 
towarzyszącej i ozdobnej. 

§ 18. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 3KDL1, 3KDL2 ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: tereny dróg lokal-
nych, 

2) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie 
z rysunkiem planu, 

3) dopuszcza się wprowadzenie zieleni izolacyjnej 
i ozdobnej, 

4) dopuszcza się lokalizację nie ograniczających 
bezpieczeństwa ruchu reklam, obiektów małej 
architektury, 

5) dopuszcza się wprowadzenie elementów infra-
struktury technicznej pod warunkiem uzyskania 
uzgodnienia z zarządcą drogi. 

§ 19. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 3KX1 ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: tereny komunikacji 
– ścieşka rowerowa, 

2) przeznaczenie uzupełniające: tereny komunika-
cji kolejowej – kolej wąskotorowa, 

3) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie 
z rysunkiem planu, 

4) dopuszcza się wprowadzenie zieleni izolacyjnej 
i ozdobnej, 

5) dopuszcza się lokalizację nie ograniczających 
bezpieczeństwa ruchu reklam, obiektów małej 
architektury, 

6) dopuszcza się wprowadzenie elementów infra-
struktury technicznej pod warunkiem uzyskania 
uzgodnienia z zarządcą drogi, 

7) ustala się obowiązek kształtowania terenów 
i realizacji inwestycji z zachowaniem szczegól-
nej dbałości i ochroną struktury i kompozycji 
zieleni skarpy oraz terenów nadbrzeşnych. 

§ 20. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 3KD1, 3KD2 ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: tereny komunikacji 
– droga i ścieşka rowerowa, 

2) przeznaczenie uzupełniające: tereny komunika-
cji kolejowej – kolej wąskotorowa, 

3) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie 
z rysunkiem planu, 

4) dopuszcza się wprowadzenie zieleni izolacyjnej 
i ozdobnej, 

5) dopuszcza się lokalizację nie ograniczających 
bezpieczeństwa ruchu reklam, obiektów małej 
architektury, 

6) dopuszcza się wprowadzenie elementów infra-
struktury technicznej pod warunkiem uzyskania 
uzgodnienia z zarządcą drogi, 

7) ustala się obowiązek kształtowania terenów  
i realizacji inwestycji z zachowaniem szczegól-
nej dbałości i ochroną struktury i kompozycji 
zieleni skarpy. 

§ 21. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 3KDW1, 3KDW2 ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: droga wewnętrzna, 

2) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie 
z rysunkiem planu, 

3) dopuszcza się jednoprzestrzenne zagospoda-
rowanie jezdni oraz ciągu pieszego, 

4) dopuszcza się wprowadzenie zieleni izolacyjnej 
i ozdobnej, 

5) dopuszcza się lokalizację nie ograniczających 
bezpieczeństwa ruchu reklam, obiektów małej 
architektury, 

6) dopuszcza się wprowadzenie elementów infra-
struktury technicznej pod warunkiem uzyskania 
uzgodnienia z zarządcą drogi, 

7) ustala się zakaz realizacji połączenia komunika-
cyjnego terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 3KDW2 z terenem oznaczonym na 
rysunku planu symbolem 3KD1. 
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DZIAŁ IV 

USTALENIA KOŃCOWE 

§ 22. Ustala się stawkę procentową słuşącą nali-
czeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości 
nieruchomości wynikającej z uchwalenia planu dla 
wszystkich terenów w wysokości 10%. 

§ 23. W granicach opracowania tracą moc usta-
lenia uchwały Nr XXIX/152/2005 Rady Miejskiej  
w Łęknicy z dnia 28 lipca 2005r. w sprawie uchwale-
nia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Łęknica. 

§ 24. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Łęknicy. 

§ 25. Uchwała wchodzi w şycie po upływie  
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego. 

 Przewodniczący Rady  
Jan Andrzejewski 
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Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr V.32.2011 

Rady Miejskiej w Łęknicy 

z dnia 29 marca 2011r. 
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Załącznik Nr 2 

do uchwały Nr V.32.2011 

Rady Miejskiej w Łęknicy 

z dnia 29 marca 2011r. 
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Załącznik Nr 3 

do uchwały Nr V.32.2011 

Rady Miejskiej w Łęknicy 

z dnia 29 marca 2011r. 
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Załącznik Nr 4 

do uchwały Nr V.32.2011 

Rady Miejskiej w Łęknicy 

z dnia 29 marca 2011r. 
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Załącznik Nr 5 

do uchwały Nr V.32.2011 

Rady Miejskiej w Łęknicy 

z dnia 29 marca 2011r. 
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Załącznik Nr 6 

do uchwały Nr V.32.2011 

Rady Miejskiej w Łęknicy 

z dnia 29 marca 2011r. 
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Załącznik Nr 7 

do uchwały Nr V.32.2011 

Rady Miejskiej w Łęknicy 

z dnia 29 marca 2011r. 
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Załącznik Nr 8 

do uchwały Nr V.32.2011 

Rady Miejskiej w Łęknicy 

z dnia 29 marca 2011r. 
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Załącznik Nr 9 

do uchwały Nr V.32.2011 

Rady Miejskiej w Łęknicy 

z dnia 29 marca 2011r. 
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Załącznik Nr 10 

do uchwały Nr V.32.2011 

Rady Miejskiej w Łęknicy 

z dnia 29 marca 2011r. 
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Załącznik Nr 11 

do uchwały Nr V.32.2011 

Rady Miejskiej w Łęknicy 

z dnia 29 marca 2011r. 
 

INFORMACJA  

O ROZSTRZYGNIĘCIU UWAG WNIESIONYCH DO 
WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PRO-

JEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA 

ŁĘKNICA 

W związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. 80, poz. 717 z póŝn. zm.), stwier-
dza się, şe do projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica 
nie zostały złoşone uwagi. 

 

 

 

 

Załącznik Nr 12 

do uchwały Nr V.32.2011 

Rady Miejskiej w Łęknicy 

z dnia 29 marca 2011r. 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

 O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, 
INWESTYCJI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ, NALEŻĄCEJ DO ZADAŃ WŁA-

SNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSO-
WANIA 

Rozstrzygnięcia dokonano na podstawie art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 80,  
poz. 717 ze zm.) 

Realizacja infrastruktury technicznej będzie odbywać 
się w oparciu o wszelkie moşliwe ŝródła pozyskania 
funduszy na ten cel, środków własnych gminy, opłat 
adiacenckich oraz partycypacji inwestorów indywi-
dualnych. 
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UCHWAŁA NR VIII/65/2011 

 RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH 

 

 z dnia 28 kwietnia 2011r. 
  

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Słubice z organizacjami 

pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami 

jednostek samorządu terytorialnego 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz art. 5  
ust. 1, 2 i 3 oraz art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia  
24 kwietnia 2003r. o działalności poşytku publiczne-
go i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234,  
poz. 1536), a takşe Rozporządzeniem Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r.  
w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy 
dotyczących realizacji zadania publicznego oraz 
wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania  
(Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25), uchwala się co nastę-
puje :  

§ 1. Rozdział VIII załącznika Nr 1 do uchwały 
z dnia 29 grudnia 2010r. Nr III/16/10 Rady Miejskiej 
w Słubicach w sprawie przyjęcia Rocznego Progra-
mu Współpracy Gminy Słubice z organizacjami po-
zarządowymi, podmiotami prowadzącymi działal-
ność poşytku publicznego i stowarzyszeniami jed-
nostek samorządu terytorialnego, otrzymuje 
brzmienie:  

„Wysokość środków przeznaczonych na realiza-
cję programu. 

Na realizację programu przeznacza się środki fi-
nansowe określone w uchwale budşetowej 

Gminy Słubice na rok 2011 Nr V/32/11 z dnia  
24 lutego 2011r. w wysokości 255.000,00zł.” 

§ 2. Dotychczasowy Regulamin Otwartego Kon-
kursu Ofert, stanowiący integralną część załącznika 
Nr 1 do uchwały Nr III/16/10 Rady Miejskiej 
w Słubicach z dnia 29 grudnia 2010r., zastępuje się 
regulaminem, jak w załączniku do niniejszej uchwa-
ły. 

§ 3. Dotychczasowy Regulamin Zespołu Konsul-
tacyjno – Opiniującego, stanowiący integralną część 
załącznika Nr 1 do uchwały Nr III/16/10 Rady Miej-
skiej w Słubicach z dnia 29 grudnia 2010r., zastępuje 
się regulaminem, jak w załączniku do niniejszej 
uchwały. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Słubic. 

§ 5. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni 
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Piotr Kiedrowicz 

 


