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Załącznik Nr 2 

do uchwały Nr XLIX/332/10 

Rady Miejskiej w Drezdenku 

z dnia 25 marca 2010r. 

 
Rozstrzygnięcie 

 o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag 
wniesionych do projektu planu 

Zgodnie z art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zmianami  
Dz. U. z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492,  
Dz. U. z 2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, 
Dz. U. z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635) 
Rada Miejska w Drezdenku stwierdza brak nie-
uwzględnionych uwag wniesionych do projektu 
planu, wymagających rozpatrzenia. 

 
Załącznik Nr 3 

do uchwały Nr XLIX/332/10 

Rady Miejskiej w Drezdenku 

z dnia 25 marca 2010r. 

 
Rozstrzygnięcie  

o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwesty-
cji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą 
do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finan-

sowania, zgodnie z przepisami o finansach publicz-
nych 

Zgodnie z art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zmianami  
Dz. U. z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492,  
Dz. U. z 2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, 
Dz. U. z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635) 
Rada Miejska w Drezdenku stwierdza: 

1. Na obszarze objętym miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego miasta Drezdenko, 
przewiduje się następujące inwestycje z zakresu 
infrastruktury technicznej, komunikacji i inşynierii, 
które naleşą do zadań własnych gminy: 

a) budowa dróg lokalnych i dojazdowych,  

b) modernizacja dróg istniejących, 

c) budowa sieci inşynierii w zakresie sieci wo-
dociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczo-
wej oraz oświetlenia, 

d) modernizacja istniejących sieci inşynierii  
w zakresie sieci wodociągowej, kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej oraz oświetlenia, 

2. Nie określa się harmonogramu realizacji wy-
mienionych inwestycji. 
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UCHWAŁA NR XLIX/333/10 

 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU 

 

 z dnia 25 marca 2010r. 
  

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Drezdenko 

 
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 ze zm.) oraz art. 20 ust 1  
i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz w związku z uchwałą  
Nr VII/051/07 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia  
24 maja 2007r. w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Drezdenko, po stwierdzeniu 
zgodności ze Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego, Rada Miejska  
w Drezdenku uchwala co następuje: 

DZIAŁ I. USTALENIA OGÓLNE 

Rozdział 1. 

Zakres obowiązywania planu 

§ 1. 1. Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego miasta Drezdenko, zwany dalej planem, 
obejmuje obszar ograniczony: od północy i zachodu 
ulicą będącą przedłuşeniem ulicy Wita Stwosza, od 
południa liniami rozgraniczającymi obwodnicy 

Drezdenka, od wschodu będącą przedłuşeniem ulicy 
11-go Listopada. w granicach przedstawionych na 
rysunku planu stanowiącym załącznik Nr 1 do ni-
niejszej uchwały. 

2. Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego określa: 

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczają-
ce tereny o róşnym przeznaczeniu lub róşnych 
zasadach zagospodarowania, 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego, 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

5) parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaŝniki inten-
sywności zabudowy, 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Lubuskiego Nr 84 – 5814 –                                                Poz. 1142 
 

6) szczegółowe zasady i warunki scalania i podzia-
łu nieruchomości objętych planem miejsco-
wym, 

7) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu,  
w tym zakaz zabudowy, 

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicznej, 

9) stawki procentowe, na podstawie których usta-
la się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4. 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

10) granice i sposoby zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrębnych przepisów,  
w tym terenów górniczych, a takşe naraşonych 
na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagroşo-
nych osuwaniem się mas ziemnych, 

3. Ze względu na brak występowania na terenie 
planu, odstępuje się od wprowadzenia ustaleń:  

1) sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i uşytkowania terenów, 

2) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych. 

§ 2. Określenia stosowane w uchwale oznaczają: 

1) plan – naleşy przez to rozumieć miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, o którym 
mowa w § 1 niniejszej uchwały, 

2) linia rozgraniczająca - linia oddzielająca po-
szczególne tereny o róşnym przeznaczeniu  

lub róşnych zasadach zagospodarowania, 

3) obowiązująca linia zabudowy – linia wyznaczo-
na na rysunku planu i określona w niniejszej 
uchwale dla danego terenu, wyznaczająca po-
łoşenie ściany budynku na co najmniej 70% 
szerokości elewacji znajdującej się na tej linii, 

4) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia wyzna-
czona na rysunku planu i określona w niniejszej 
uchwale dla danego terenu, której nie moşe 
przekroczyć şaden element budynku; dopuszcza 
się przekroczenie tej linii przez elementy bu-
dynku na trwale związane z konstrukcją i funk-
cją budynku nie związane z gruntem, 

5) nieprzekraczalna linia zabudowy tylna dla bu-
dynków mieszkalnych – linia wyznaczona na 
rysunku planu i określona w niniejszej uchwale 
dla danego terenu, której nie moşe przekroczyć 
şaden element budynku mieszkalnego; dopusz-
cza się przekroczenie tej linii przez elementy 
budynku na trwale związane z konstrukcją  
i funkcją budynku nie związane z gruntem, 

6) szerokość elewacji – całkowita szerokość wido-
ku elewacji od strony frontu działki, 

7) główna kalenica dachu – kalenica równoległa 
do osi podłuşnej budynku, dla dachu koperto-
wego i dachu o nachyleniu połaci mniejszym 
niş 10°, oś podłuşna budynku, 

8) przeznaczenie terenu – kategorie form zago-
spodarowania lub działalności lub grupy tych 
kategorii, które jako jedyne są dopuszczone  
w danym terenie, 

9) przeznaczenie podstawowe terenu – jest to 
część przeznaczenia terenu, która powinna do-
minować w danym terenie w sposób określony 
w ustaleniach planu, 

10) przeznaczenie uzupełniające terenu – jest to 
część przeznaczenia terenu lub obiektu, która 
uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podsta-
wowe w sposób określony w ustaleniach pla-
nu, 

11) opłata planistyczna – procent wzrostu wartości 
nieruchomości wyraşający opłatę, o której mo-
wa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 
roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) 

12) ulica jednoprzestrzenna – ulica lub ciąg pieszo-
rowerowy o nawierzchni kształtowanej jako 
jedna płaszczyzna z zachowaniem spadków 
niezbędnych dla odprowadzania ścieków desz-
czowych, 

13) usługi podstawowe – działalności usług drob-
nych takich jak: handel, gastronomia, rzemio-
sło, usługi zdrowotne, finanse itp.  

14) uchwała – niniejsza uchwała. 

§ 3. Integralną częścią planu jest rysunek planu 
w skali 1:1000 stanowiący załącznik Nr 1 do niniej-
szej uchwały. 

§ 4. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia 
uwag wniesionych do projektu planu stanowi za-
łącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 5. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapi-
sanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które naleşą do zadań własnych gminy, 
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepi-
sami o finansach publicznych stanowi załącznik Nr 3 
do niniejszej uchwały. 

§ 6. Następujące oznaczenia graficzne na rysun-
ku planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 

1) granica obszaru objętego planem, 

2) linie rozgraniczające tereny o róşnym przezna-
czeniu i róşnych zasadach zagospodarowania, 

3) symbole terenów, 

4) obowiązujące linie zabudowy, 

5) nieprzekraczalne linie zabudowy, 

6) nieprzekraczalne linie zabudowy tylne dla bu-
dynków mieszkalnych, 

7) granica terenu obowiązkowych badań geolo-
gicznych, 

8) granica obszaru bezpośredniego zagroşenia 
powodziowego, 

9) strona ulicy, po której obowiązuje lokalizacja 
sieci infrastruktury technicznej, 
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10) przeznaczenia terenów. 

§ 7. 1. Ustala się przeznaczenia terenów: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej – MN, 

2) tereny zieleni– Z, 

3) tereny ulic dojazdowych – KD-D, 

4) tereny ciągów pieszo-rowerowych – KDPj. 

2. Na kaşdym z terenów zakazuje się przeznaczeń 
innych niş te, które są dla niego ustalone w planie. 

Rozdział 2. 

Ustalenia w zakresie zasad zagospodarowania te-
renu i kształtowania zabudowy 

§ 8. Na terenie objętym planem, o ile przepisy 
działu II nie stanowią inaczej, dopuszcza się lokaliza-
cję urządzeń budowlanych. 

§ 9. Na terenie objętym planem, obowiązuje: 

1) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych, 

2) wysokość obiektów budowlanych wraz z urzą-
dzeniami budowlanymi do 30m. 

§ 10. Na terenie objętym planem obowiązująca 
linia zabudowy stanowi nieprzekraczalną linię zabu-
dowy dla budynków gospodarczych lub garaşo-
wych. 

§ 11. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę 
lub rozpoczęciem inwestycji wymagającej zgłosze-
nia na terenie, obowiązkowych badań geologicz-
nych wskazanym na rysunku planu obowiązuje: 

1) przeprowadzenie badań nośności gruntu,  
z uwzględnieniem planowanego zagospodaro-
wania, 

2) określenie stęşenia substancji szkodliwych  
w podłoşu, a w razie przekroczenia norm, neu-
tralizacja do poziomu wymaganego dla odpo-
wiedniego przeznaczenia. 

3) w przypadku stwierdzenia niedostatecznej no-
śności gruntu obowiązuje wymiana gruntu  
w niezbędnym zakresie do wykonania odpo-
wiedniego fundamentowania. 

Rozdział 3. 

Ustalenia w zakresie ochrony środowiska 

§ 12. 1. Na terenie objętym planem, o ile przepi-
sy działu II nie stanowią inaczej, w zakresie ochrony 
środowiska obowiązuje: 

1) tymczasowe gromadzenie w pojemnikach od-
padów komunalnych powstałych jedynie na te-
renie, 

2) zakaz poddawania odpadów ulegających bio-
degradacji procesowi recyklingu na terenie, 

3) gromadzenie i usuwanie odpadów komunal-
nych na zasadach określonych w przepisach 
szczególnych oraz gminnych przepisach po-
rządkowych, 

4) stosowanie do indywidualnych celów grzew-
czych paliw płynnych i gazowych oraz paliw 
stałych spalanych w urządzeniach o stopniu 
sprawności energetycznej nie mniejszej niş 
60%, 

5) zakazuje się przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko, wymagających  
i mogących wymagać sporządzenia raportu  
o oddziaływaniu na środowisko z wyłączeniem 
sieci infrastruktury technicznej i dróg publicz-
nych. 

§ 13. Na terenie objętym planem, pod względem 
akustycznym kwalifikuje się: teren zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej, jako teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

§ 14. W obszarze chronionego krajobrazu wska-
zanym na rysunku planu obowiązują ustalenia okre-
ślone w Rozporządzeniu Nr 3 Wojewody Lubuskiego 
z dnia 17 lutego 2005 roku w sprawie obszarów 
chronionego krajobrazu (Dz. U. Woj. Lubuskiego  
Nr 9, poz. 172 zm. z 2006r. Nr 54, poz. 1189). 

Rozdział 4. 

Ustalenia w zakresie ochrony dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków 

§ 15. O terminie rozpoczęcia i zakończenia prac 
ziemnych naleşy zawiadomić Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków z 7 dniowym wyprzedzeniem. 

Rozdział 5. 

Zasady obsługi w zakresie komunikacji i infrastruk-
tury technicznej 

§ 16. 1. Na terenie objętym planem, o ile przepi-
sy działu II nie stanowią inaczej, w zakresie zasad 
obsługi infrastruktury technicznej obowiązuje: 

1) dostawa wody z miejskiej sieci wodociągowej, 

2) odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacyjnej 
z zastrzeşeniem ust. 2 pkt. 1, 

3) retencjonowanie wód opadowych, 

4) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elek-
troenergetycznych, 

5) skablowanie w ziemi napowietrznych linii 
energetycznych, 

6) dostawa gazu z rozdzielczej sieci gazowej, 

7) rozbudowa sieci rozdzielczej na tereny przezna-
czone pod zabudowę wyznaczone planem, 

8) lokalizacja nowych inwestycji, w zakresie reali-
zacji sieci infrastruktury technicznej, w liniach 
rozgraniczających ulic, po stronie ulicy wskaza-
nej jak na rysunku planu, z zastrzeşeniem ust. 2 
pkt. 2.  

2. Na terenie objętym planem, o ile przepisy 
działu II nie stanowią inaczej, w zakresie zasad ob-
sługi infrastruktury technicznej dopuszcza się: 

1) dla nowej zabudowy do czasu wybudowania 
sieci kanalizacyjnej odprowadzanie ścieków do 
zbiorników bezodpływowych, 
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2) odstępstwo od zasady, o której mowa w ust. 1 
pkt. 8 wyłącznie wtedy, gdy nie ma technicznej 
moşliwości realizacji tych ustaleń. 

3. Na terenie objętym planem, o ile przepisy 
działu III nie stanowią inaczej zakazuje się lokalizo-
wania instalacji radiokomunikacyjnych, radionawi-
gacyjnych i radiolokacyjnych, emitujących pola elek-
tromagnetyczne, o częstotliwościach od 0,03MHz do 
300.000MHz, w których równowaşna moc promie-
niowana izotropowo wyznaczona dla pojedynczej 
anteny wynosi: 

1) nie mniej niş 15W, a miejsca dostępne dla lud-
ności znajdują się w odległości nie większej niş 
5m od środka elektrycznego, wzdłuş osi głów-
nej wiązki promieniowania tej anteny, 

2) nie mniej niş 100W, a miejsca dostępne dla 
ludności znajdują się w odległości nie większej 
niş 20m od środka elektrycznego, wzdłuş osi 
głównej wiązki promieniowania tej anteny, 

3) nie mniej niş 500W, a miejsca dostępne dla 
ludności znajdują się w odległości nie większej 
niş 40m od środka elektrycznego, wzdłuş osi 
głównej wiązki promieniowania tej anteny, 

4) nie mniej niş 1.000W, a miejsca dostępne dla 
ludności znajdują się w odległości nie większej 
niş 70m od środka elektrycznego, wzdłuş osi 
głównej wiązki promieniowania tej anteny, 

5) nie mniej niş 2.000W, a miejsca dostępne dla 
ludności znajdują się w odległości nie większej 
niş 150m i nie mniejszej niş 100m od środka 
elektrycznego, wzdłuş osi głównej wiązki pro-
mieniowania tej anteny, 

6) nie mniej niş 5.000W, a miejsca dostępne dla 
ludności znajdują się w odległości nie większej 
niş 200m i nie mniejszej niş 150m od środka 
elektrycznego, wzdłuş osi głównej wiązki pro-
mieniowania tej anteny, 

7) nie mniej niş 10.000W, a miejsca dostępne dla 
ludności znajdują się w odległości nie większej 
niş 300m i nie mniejszej niş 200m od środka 
elektrycznego, wzdłuş osi głównej wiązki pro-
mieniowania tej anteny; 

4. Na terenie objętym planem, w zakresie rozbu-
dowy i budowy systemu komunikacji obowiązuje: 

1) lokalizacja garaşy i miejsc postojowych w gra-
nicach działek budowlanych, 

2) na terenie zabudowy jednorodzinnej, minimum 
dwa miejsca postojowe na kaşdej działce wli-
czając w to garaş. 

Rozdział 6. 

Zasady dotyczące scalania i podziału nierucho-
mości. 

§ 17. Na terenie objętym planem, o ile przepisy 
działu II nie stanowią inaczej, ustala się zasady doty-
czące scalania i podziału nieruchomości obowiązuje: 
wydzielenie terenów zgodnie z wyznaczonymi na 
rysunku planu liniami rozgraniczającymi. 

Rozdział 7. 

Zasady dotyczące zagospodarowania terenów na-
rażonych na niebezpieczeństwo powodzi. 

§ 18. 1. Ustala się obszar bezpośredniego zagro-
şenia powodziowego jak na rysunku planu. 

2. Na obszarze, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązuje: 

1) poziom parteru na wysokości minimum 29m 
n.p.m, 

2) zakaz wykonywania podpiwniczeń, 

3) fundamentowanie obiektów budowlanych  
w sposób eliminujący wpływ wód powodzio-
wych, 

4) zastosowanie rozwiązań technicznych w infra-
strukturze kanalizacyjnej zapobiegających ska-
şeniu środowiska w przypadku zalania obszaru 
wodami powodziowymi. 

DZIAŁ II. USTALENIA DLA TERENÓW 

Rozdział 8. 

Ustalenia dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

§ 19. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 5MN, 6MN, 
ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-
kaniowa jednorodzinna, 

2) przeznaczenie uzupełniające: usługi podstawo-
we, zajmujące do 30% powierzchni uşytkowej 
budynku mieszkalnego lub do 40% powierzchni 
zabudowy w przypadku lokalizacji w budynku 
usługowym wolnostojącym. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w za-
kresie kształtowania zabudowy obowiązuje: 

1) kształtowanie budynków – jako wolnostojące, 

2) obowiązująca linia zabudowy określona jak na 
rysunku planu:  

a) dla terenu 1MN, 2MN, 3MN w odległości 
10m od linii rozgraniczającej, 

b) dla terenu 5MN w odległości 6m od linii roz-
graniczającej, 

3) nieprzekraczalna linia zabudowy określona jak 
na rysunku planu: 

a) dla terenu 1MN, 2MN, 3MN w odległości 5m 
i 6m od linii rozgraniczającej, 

b) dla terenu 5MN, 6MN, w odległości 5m, 6m 
od linii rozgraniczającej, 

4) nieprzekraczalna linia zabudowy tylna dla bu-
dynków mieszkalnych określona jak na rysunku 
planu: dla terenu, 5MN, 6MN, w odległości 51m 
od linii rozgraniczającej 

5) wysokość budynku: od 7m do 12m, 

6) budynek mieszkalny do 3 kondygnacji nad-
ziemnych, w tym poddasze uşytkowe, 
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7) zakaz stosowania: 

a) ogrodzeń z prefabrykatów betonowych od 
strony ulic, 

b) dachów asymetrycznych, lukarn i facjat da-
chowych o powierzchni większej niş połowa 
połaci dachu, 

c) sidingu; 

8) dachy o kącie nachylenia połaci od 30º do 45º, 

9) układ głównej kalenicy dachu jak na rysunku 
planu, 

10) pokrycie dachówką lub materiałem dachówko-
podobnym w kolorze ceglastym, 

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w za-
kresie kształtowania zabudowy dopuszcza się: 

1) ogrodzenia od frontu działki o wysokości do 
1,5m, aşurowości min. 40%, z podmurówką 
pełną do 0,5m, 

2) na działce budowlanej budynek garaşowy lub 
gospodarczy wolnostojący, o powierzchni za-
budowy do 60m2, wysokości do 6m, o geome-
trii dachu i pokryciu jak dla budynku mieszkal-
nego, 

3) nachylenie połaci od 5º dla zadaszenia nad wej-
ściem do budynku i tarasem, 

4) obiekty małej architektury i oczka wodne o po-
wierzchni lustra wody do 35m2. 

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w za-
kresie zagospodarowania terenu i kształtowania 
ładu przestrzennego obowiązuje: 

1) powierzchnia zabudowy do 25% powierzchni 
działki, 

2) powierzchnia biologicznie czynna co najmniej 
50% powierzchni działki. 

5. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w za-
kresie obsługi komunikacyjnej obowiązuje obsługa 
komunikacyjna: 

1) dla terenu 1MN od strony terenu 1KD-D, 

2) dla terenu 2MN od strony terenu 2KD-D 

3) dla terenu 3MN od strony terenu 2KD-D 

4) dla terenu 5MN od strony terenu 2KD-D 

5) dla terenu 6MN od strony terenu 1KD-D 

6. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w za-
kresie zasad i warunków scaleń i podziałów nieru-
chomości obowiązuje: 

1) powierzchnia działki budowlanej od 1800m2  

2) obowiązuje szerokość frontu działki budowlanej 
od 25m, 

7. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obo-
wiązuje wysokość opłaty planistycznej 5%.  

§ 20. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 4MN, 7MN ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-
kaniowa jednorodzinna, 

2) przeznaczenie uzupełniające: usługi podstawo-
we, zajmujące do 30% powierzchni uşytkowej 
budynku mieszkalnego lub do 40% powierzchni 
zabudowy w przypadku lokalizacji w budynku 
usługowym wolnostojącym. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w za-
kresie kształtowania zabudowy obowiązuje: 

1) kształtowanie budynków – jako wolnostojące, 

2) obowiązująca linia zabudowy określona jak na 
rysunku planu w odległości 6m od linii rozgra-
niczającej, 

3) nieprzekraczalna linia zabudowy określona jak 
na rysunku planu w odległości 6m od linii roz-
graniczającej, 

4) wysokość budynku: od 7m do 12 m, 

5) budynek mieszkalny do 3 kondygnacji nad-
ziemnych, w tym poddasze uşytkowe, 

6) zakaz stosowania: 

a) ogrodzeń z prefabrykatów betonowych od 
strony ulic, 

b) sidingu; 

7) dachy o kącie nachylenia połaci do 45º, 

8) układ głównej kalenicy dachu jak na rysunku 
planu, 

9) pokrycie dachówką lub materiałem dachówko-
podobnym, 

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w za-
kresie kształtowania zabudowy dopuszcza się: 

1) ogrodzenia od frontu działki o wysokości do 
1,5m, aşurowości min. 40%, z podmurówką 
pełną do 0,5m, 

2) na działce budowlanej budynek garaşowy lub 
gospodarczy wolnostojący, o powierzchni za-
budowy do 60m2, wysokości do 6m, o geome-
trii dachu i pokryciu jak dla budynku mieszkal-
nego, 

3) nachylenie połaci od 5º dla zadaszenia nad wej-
ściem do budynku i tarasem, 

4) obiekty małej architektury i oczka wodne o po-
wierzchni lustra wody do 35m2. 

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w za-
kresie zagospodarowania terenu i kształtowania 
ładu przestrzennego obowiązuje: 

1) powierzchnia zabudowy do 25% powierzchni 
działki, 

2) powierzchnia biologicznie czynna co najmniej 
50% powierzchni działki. 

5. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w za-
kresie obsługi komunikacyjnej obowiązuje obsługa 
komunikacyjna od strony terenu 4KD-D i drogi pu-
blicznej: dz. Nr 527/1. 
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6. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w za-
kresie zasad i warunków scaleń i podziałów nieru-
chomości obowiązuje: 

1) powierzchnia działki budowlanej od 1800m2  

2) obowiązuje szerokość frontu działki budowlanej 
od 25m, 

7. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obo-
wiązuje wysokość opłaty planistycznej 5%.  

§ 21. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 8MN ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-
kaniowa jednorodzinna, 

2) przeznaczenie uzupełniające: usługi podstawo-
we, zajmujące do 30% powierzchni uşytkowej 
budynku mieszkalnego lub do 40% powierzchni 
zabudowy w przypadku lokalizacji w budynku 
usługowym wolnostojącym. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w za-
kresie kształtowania zabudowy obowiązuje: 

1) kształtowanie budynków – jako wolnostojące, 

2) obowiązująca linia zabudowy określona jak na 
rysunku planu: w odległości 8m i 14m od linii 
rozgraniczającej, 

3) nieprzekraczalna linia zabudowy określona jak 
na rysunku planu: odległości 6m i 8m od linii 
rozgraniczającej, 

4) wysokość budynku: od 7m do 12m, 

5) budynek mieszkalny do 3 kondygnacji nad-
ziemnych, w tym poddasze uşytkowe, 

6) zakaz stosowania: 

a) ogrodzeń z prefabrykatów betonowych od 
strony ulic, 

b) dachów asymetrycznych, lukarn i facjat da-
chowych o powierzchni większej niş połowa 
połaci dachu, 

c) sidingu; 

7) dachy o kącie nachylenia połaci od 25º do 45º, 

8) układ głównej kalenicy dachu jak na rysunku 
planu, 

9) pokrycie dachówką lub materiałem dachówko-
podobnym w kolorze ceglastym, 

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w za-
kresie kształtowania zabudowy dopuszcza się: 

1) ogrodzenia od frontu działki o wysokości do 
1,5m, aşurowości min. 40%, z podmurówką 
pełną do 0,5m, 

2) na działce budowlanej budynek garaşowy lub 
gospodarczy wolnostojący, o powierzchni za-
budowy do 70m2, wysokości do 6m, o geome-
trii dachu i pokryciu jak dla budynku mieszkal-
nego, 

3) nachylenie połaci od 5º dla zadaszenia nad wej-
ściem do budynku i tarasem, 

4) obiekty małej architektury i oczka wodne o po-
wierzchni lustra wody do 35m2. 

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w za-
kresie zagospodarowania terenu i kształtowania 
ładu przestrzennego obowiązuje: 

1) powierzchnia zabudowy do 25% powierzchni 
działki, 

2) powierzchnia biologicznie czynna co najmniej 
50% powierzchni działki. 

5. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w za-
kresie obsługi komunikacyjnej obowiązuje obsługa 
komunikacyjna: od strony terenu 1KD-D i 3KD-D, 

6. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w za-
kresie zasad i warunków scaleń i podziałów nieru-
chomości obowiązuje: 

1) powierzchnia działki budowlanej od 2500m2  

2) obowiązuje szerokość frontu działki budowlanej 
od 30m, 

7. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obo-
wiązuje wysokość opłaty planistycznej 5%.  

Rozdział 9. 

Ustalenia dla terenu zieleni 

§ 22. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku pla-
nu symbolem 1Z, ustala się przeznaczenie: zieleń, 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakre-
sie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

1) obowiązuje zagospodarowanie zespołami zie-
leni wysokiej i niskiej 

2) dopuszcza się wyznaczenie ścieşek spacero-
wych i rowerowych 

3) dopuszcza się obiekty małej architektury. 

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obo-
wiązuje wysokość opłaty planistycznej 1%.  

Rozdział 10. 

Ustalenia dla terenów komunikacji 

§ 23. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku pla-
nu symbolem 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D ustala się prze-
znaczenie ulica dojazdowa. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 w zakre-
sie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu 
przestrzennego obowiązuje: 

1) szerokość w liniach rozgraniczających: jak na 
rysunku planu od 11m, 

2) elementy wyposaşenia ulicy, 

3) pasy zieleni przyulicznej w zaleşności od lokal-
nych uwarunkowań. 

3. Tereny, o których mowa w ust. 1 wyznacza się 
do realizacji inwestycji celu publicznego. 

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1 w za-
kresie zasad i warunków scalania i podziału nieru-
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chomości obowiązuje podział zgodnie z liniami roz-
graniczającymi. 

5. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obo-
wiązuje wysokość opłaty planistycznej 1%.  

§ 24. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku pla-
nu symbolem 1KDPj, 2KDPj, 3KDPj, 4KDPj, 5KDPj 
ustala się przeznaczenie ciąg pieszo-rowerowy. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 w zakre-
sie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu 
przestrzennego obowiązuje: 

1) szerokość w liniach rozgraniczających: jak na 
rysunku planu od 5m, 

2) elementy wyposaşenia ulicy, 

3. Tereny, o których mowa w ust. 1 wyznacza się 
do realizacji inwestycji celu publicznego. 

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1 w za-
kresie zasad i warunków scalania i podziału nieru-
chomości obowiązuje podział zgodnie z liniami roz-
graniczającymi. 

5. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obo-
wiązuje wysokość opłaty planistycznej 1%.  

DZIAŁ III. USTALENIA KOŃCOWE 

§ 25. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Drezdenka. 

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

Przewodniczący Rady 
Jerzy Skrzypczyński 
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Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr XLIX/333/10 

Rady Miejskiej w Drezdenku 

z dnia 25 marca 2010r. 
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Załącznik Nr 2 

do uchwały Nr XLIX/333/10 

Rady Miejskiej w Drezdenku 

z dnia 25 marca 2010r. 
 

Rozstrzygnięcie  
o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag 

wniesionych do projektu planu 

Zgodnie z art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zmianami  
Dz. U. z 2004r. Nr  6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492,  
Dz. U. z 2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, 
Dz. U. z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635) 
Rada Miejska w Drezdenku stwierdza brak nie-
uwzględnionych uwag wniesionych do projektu 
planu, wymagających rozpatrzenia. 

 

Załącznik Nr 3 

do uchwały Nr XLIX/333/10 

Rady Miejskiej w Drezdenku 

z dnia 25 marca 2010r. 
 

Rozstrzygnięcie  
o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwesty-
cji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą 

do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finan-
sowania, zgodnie z przepisami o finansach publicz-

nych 

Zgodnie z art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zmianami  
Dz. U. z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492,  
Dz. U. z 2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, 
Dz. U. z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635) 
Rada Miejska w Drezdenku stwierdza: 

1. Na obszarze objętym miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego miasta Drezdenko, 
przewiduje się następujące inwestycje z zakresu 
infrastruktury technicznej, komunikacji i inşynierii, 
które naleşą do zadań własnych gminy: 

a) budowa dróg dojazdowych i ciągów pieszo-
rowerowych,  

b) budowa sieci inşynierii w zakresie sieci wodo-
ciągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
oraz oświetlenia, 

c) modernizacja istniejących sieci inşynierii w za-
kresie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitar-
nej i deszczowej oraz oświetlenia, 

2. Nie określa się harmonogramu realizacji 
wymienionych inwestycji. 

 
 


