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1305 – Uchwała Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim Nr LV/339/10  
z dnia 2 września 2010r. w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, 
odraczania lub rozkładania na raty spłaty naleşności pieniňşnych 
przypadajņcych Gminie Nowogród Bobrzański lub jej jednostkom 
podległym, majņcych charakter cywilnoprawny, oraz określenia wa-
runków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w któ-
rych ulga stanowiń bňdzie pomoc publicznņ 6173 

1306 – Uchwała Rady Miejskiej w Witnicy Nr LV/357/2010 z dnia 7 września 
2010r. w sprawie zmiany opisu granic okrňgów wyborczych utworzo-
nych na terenie Gminy Witnica 6179 

1307 – Uchwała Rady Gminy Słońsk Nr XLVIII/307/2010 z dnia 9 września 
2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okrňgów wyborczych 
utworzonych na terenie Gminy Słońsk. 6181 

1308 – Uchwała Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich Nr LVII/408/10  
z dnia 17 września 2010r. w sprawie zaliczenia dróg (ulic) do kategorii 
dróg gminnych 6183 

WYROKI SĄDU ADMINISTRACYJNEGO 

1309 – Wyrok Wojewódzkiego Sņdu Administracyjnego w Gorzowie Wielko-
polskim Sygn. akt II SA/Go 379/10 z dnia 29 czerwca 2010r. wraz  
z uzasadnieniem 6185 

1310 – Wyrok Wojewódzkiego Sņdu Administracyjnego w Gorzowie wielko-
polskim Sygn. akt I SA/Go 464/10 z dnia 30 czerwca 2010r. wraz z uza-
sadnieniem 6187 
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UCHWAŁA NR LVIII/70/2010 

 RADY MIASTA ŻAGAŃ 

 

 z dnia 29 czerwca 2010r. 
  

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla 

Kolonia Laski w Żaganiu 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5, art. 40 ust. 1  
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samo-
rzņdzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 
tekst jednolity z póŝn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 i art. 36 
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. 
Nr 80, poz. 717 z póŝn. zm.), uchwala siň co nastňpu-
je: 

DZIAŁ I 

Przepisy ogólne. 

§ 1. 1. Uchwala siň zmianň miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu, dla ob-
szaru o powierzchni ca 120ha. 

2. Integralnymi czňściami niniejszej uchwały sņ 
załņczniki: 

1)  Załņcznik Nr 1 – rysunek planu w skali 1:1000, 
zawierajņcy wyrys ze studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Şagań. 

2)  Załņcznik Nr 2 – Rozstrzygniňcie o sposobie re-
alizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej oraz zasad ich finan-
sowania. 

3)  Załņcznik Nr 3 – Rozstrzygniňcie o sposobie 
rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłoşonego 
do publicznego wglņdu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego tere-
nu osiedla Kolonia Laski w Şaganiu. 

3. Niniejsza uchwała jest zgodna z uchwałami: 

1)  Nr XXXVI/62/2008 Rady Miasta Şagań z dnia  
29 majņ 2008 roku w sprawie przystņpienia do 
sporzņdzenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego terenu osiedla 
Kolonia Laski. 

2)  Nr XXIV/45/08 Rady Miasta Şagań z dnia  
24 kwietnia 2008 roku w sprawie uchwalenia 
studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Şagań. 
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§ 2. 1. Przedmiotem planu jest ustalenie prze-
znaczenia terenów pod zabudowň mieszkalnņ, usłu-
gowņ, produkcyjnņ i składowņ wraz z infrastrukturņ 
technicznņ i komunikacjņ. 

2. Ustala siň dla terenów objňtych planem funk-
cje: 

1)  mieszkalnņ jako dominujņcņ, 

2)  usługowņ, produkcyjnņ i składowņ jako uzupeł-
niajņcņ, 

3)  infrastruktury technicznej i komunikacji jako 
towarzyszņce. 

3. Ustala siň jak przedstawiono na rysunku pla-
nu: 

1)  linie rozgraniczenia terenów o róşnych funk-
cjach lub róşnych sposobach zagospodarowa-
nia terenu, 

2)  nieprzekraczalne linie zabudowy, 

3)  zasady podziału terenu na działki, liniami nie-
obowiņzujņcymi (przerywanymi). 

DZIAŁ II 

Rozdział 1 

Przeznaczenie terenów 

§ 3. Wyznacza siň tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolami: 

1. 1 – 21 MN – tereny o funkcji mieszkalnej czň-
ściowo zabudowane, dla których: 

1)  ustala siň: 

a)  realizacjň na wydzielonych działkach zabu-
dowy mieszkalnej jednorodzinnej, wolno sto-
jņcej lub bliŝniaczej na zasadach opisanych 
w rozdziale 6 niniejszej uchwały, 

b)  realizacjň infrastruktury technicznej. 

2)  dopuszcza siň: 

a)  rozbudowň, przebudowň i modernizacjň ist-
niejņcych budynków mieszkalnych i gospo-
darczych, 

b)  podpiwniczenie nowych budynków miesz-
kalnych, 

c)  prowadzenie działalności usługowej w tym 
rzemieślniczej z zastrzeşeniem şe powierzch-
nia przeznaczona na takņ działalnośń nie mo-
şe przekroczyń 25% łņcznej powierzchni netto 
domu mieszkalnego i garaşu. 

3)  zakazuje siň: prowadzenia działalności usługo-
wej, rzemieślniczej lub innej, mogņcej znaczņco 
oddziaływań na środowisko lub mogņcej naru-
szań interes osób trzecich. 

2. 1- 8 MN2 – tereny o funkcji mieszkalnej czň-
ściowo zabudowane, dla których: 

1)  ustala siň: realizacjň infrastruktury technicznej. 

2)  dopuszcza siň: 

a)  powiňkszenie powierzchni działek zabudo-
wanych przez dołņczenie do nich czňści tere-
nu sņsiedniego, 

b)  budowň drugiego domu mieszkalnego na 
powiňkszonej działce pod warunkiem usta-
nowienia słuşebności terenu dla dojazdu do 
nowej zabudowy, 

c)  rozbudowň, przebudowň i modernizacjň ist-
niejņcych budynków mieszkalnych i gospo-
darczych, 

d)  prowadzenie działalności usługowej w tym 
rzemieślniczej z zastrzeşeniem şe powierzch-
nia przeznaczona na takņ działalnośń nie mo-
şe przekroczyń 25% łņcznej powierzchni netto 
domu mieszkalnego i garaşu. 

3)  zakazuje siň: prowadzenia działalności usługo-
wej, rzemieślniczej lub innej, mogņcej znaczņco 
oddziaływań na środowisko lub mogņcej naru-
szań interes osób trzecich. 

3. 1 – 11 MN-3 – tereny o funkcji mieszkalnej, dla 
których: 

1)  ustala siň: 

a)  realizacjň zabudowy mieszkalnej jednoro-
dzinnej wolno stojņcej lub bliŝniaczej, 

b)  realizacjň infrastruktury technicznej. 

2)  dopuszcza siň: 

a)  realizacjň garaşy wbudowanych lub wolno 
stojņcych oraz budynków gospodarczych, 

b)  prowadzenie działalności usługowej w tym 
rzemieślniczej z zastrzeşeniem şe powierzch-
nia przeznaczona na takņ działalnośń nie mo-
şe przekroczyń 25% łņcznej powierzchni netto 
domu mieszkalnego i garaşu. 

3)  zakazuje siň: prowadzenia działalności usługo-
wej, rzemieślniczej lub innej, mogņcej znaczņco 
oddziaływań na środowisko lub mogņcej naru-
szań interes osób trzecich. 

4. MWZPKS – teren o funkcji mieszkalnej wielo-
rodzinnej, dla którego: 

1)  ustala siň: 

a)  adaptacjň istniejņcej zabudowy poprzemy-
słowej na budynek mieszkalny wielorodzinny 
– apartamentowy, 

b)  realizacjň obiektów sportowo rekreacyjnych, 

c)  realizacjň małej architektury i zieleni urzņ-
dzonej, 

d)  realizacjň infrastruktury technicznej, 

e)  realizacjň miejsc parkingowych dla potrzeb 
zabudowy mieszkalnej. 

2)  dopuszcza siň: 

a)  rozbudowň i przebudowň istniejņcych bu-
dynków poprzemysłowych dla funkcji usłu-
gowo mieszkalnej i rekreacyjnej, 
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b)  realizacjň nowej zabudowy mieszkalnej wie-
lorodzinnej w powiņzaniu z adaptowanymi 
obiektami poprzemysłowymi 

c)  realizacjň zabudowy mieszkaniowej szere-
gowej poza terenem zalewowym, 

d)  realizacjň pomieszczeń przeznaczonych na 
potrzeby obsługi technicznej i zaopatrzenia 
inwestycji w ciepło w obrysie adaptowanych 
i nowo projektowanych budynków mieszkal-
nych, 

e)  realizacjň miejsc postojowych dla samocho-
dów osobowych, oraz pomieszczeń sporto-
wo- rekreacyjnych w obrysie adaptowanych 
i nowo projektowanych budynków mieszkal-
nych, 

f)  realizacjň dróg wewnňtrznych i elementów 
komunikacji pieszej. 

g)  realizacjň ogrodzenia terenu. 

h)  realizacjň małej architektury i urzņdzeń re-
kreacyjnych, oraz zieleni urzņdzonej typu 
parkowego. 

5. 1US – teren o funkcji sportowo rekreacyjnej 
(wyspa otoczona wodami rzeki i kanału rzeki Czer-
na), dla którego: 

1)  ustala siň: 

a)  zachowanie istniejņcego wartościowego za-
drzewienia, 

b)  realizacjň urzņdzeń sportowych i rekreacyj-
nych, 

c)  dojazd z drogi publicznej drogņ wewnňtrznņ 
oznaczonņ w planie symbolem KWP i mo-
stem na kanale rzeki Czerna usytuowanym 
na terenie oznaczonym w planie symbolem 
WSEE. 

d)  realizacjň własnego ujňcia wody dla celów 
bytowych i utrzymania terenu, wyłņcznie dla 
uşytkowników odtworzonej małej elektrowni 
wodnej, 

e)  realizacjň własnej biologicznej oczyszczalni 
ścieków, wyłņcznie dla uşytkowników odtwo-
rzonej małej elektrowni wodnej, 

f)  realizacjň infrastruktury technicznej. 

2)  dopuszcza siň: 

a)  realizacjň jednego budynku usługowo – 
mieszkalnego dla zarzņdcy terenu sportowo 
rekreacyjnego i elektrowni wodnej, uwzglňd-
niajņcego wody powodziowe rzeki Czerna, 

b)  realizacjň zabudowy socjalnej, gospodarczej 
i garaşowej zwiņzanej z funkcjņ terenu 
i eksploatacjņ małej elektrowni wodnej 
uwzglňdniajņce wody powodziowe rzeki 
Czerna, 

c)  dojazd z drogi publicznej istniejņcym mo-
stem na kanale rzeki Czerna dostňpnym 
z drogi leśnej znajdujņcej siň poza granicami 
opracowania planu. 

6. 2US – teren o funkcji osiedlowego placu za-
baw wraz z zieleniņ towarzyszņcņ (przy ulicy Naru-
towicza), dla którego: 

1)  ustala siň: 

a)  realizacjň placu zabaw dla dzieci, 

b)  realizacjň zieleni urzņdzonej i izolacyjnej  
w formie şywopłotów wysokich. 

2)  dopuszcza siň realizacjň ogrodzenia pełnego 
wzdłuş granic z sņsiednimi działkami zabudowy 
mieszkalnej. 

3)  zakazuje siň: realizacji obiektów kubaturowych 
i podziału działki. 

7. WSEE – teren o funkcji hydrotechnicznej, dla 
którego: 

1)  ustala siň: 

a)  realizacjň małej elektrowni wodnej, z wyko-
rzystaniem istniejņcych konstrukcji po daw-
nej elektrowni, 

b)  realizacjň mostu łņczņcego teren oznaczony 
w planie symbolem 1US z drogņ wewnňtrznņ 
oznaczonņ symbolem KWP. 

c)  realizacjň jazu regulacyjnego na rzece Czer-
nej 

d)  realizacjň ogrodzenia zabezpieczajņcego bu-
dowlň elektro-hydrotechnicznņ, 

e)  realizacjň kablowego przyłņcza elektroener-
getycznego do stacji transformatorowej przy 
ulicy Cichej, 

f)  realizacjň grobli ziemnej o szerokości ca 8,0m 
wraz z rowem opaskowym w południowej 
czňści na terenie brzegowym rzeki Czerna. 

2)  dopuszcza siň: 

a)  naprawň i odtworzenie dawnych budowli re-
gulujņcych brzegi i spływ wody lub nowņ re-
gulacjň, ukształtowanie i umocnienie brze-
gów odcinka kanału i odcinka rzeki Czerna, 

b)  przebudowň lub remont istniejņcego mostu 
na kanale rzeki Czerna, połoşonego w pół-
nocnej czňści terenu, 

c)  wycinkň regulacyjnņ istniejņcego zadrzewie-
nia brzegów kanału i rzeki Czernej, 

8. WS – teren wód otwartych (rzeki Czerna), dla 
którego: 

1)  ustala siň: naprawň i odtworzenie dawnych bu-
dowli regulujņcych brzegi i spływ wody lub 
nowņ regulacjň, ukształtowanie i umocnienie 
brzegów odcinka rzeki Czerna, w tym wykona-
nie grobli ziemnych o szerokości ca 8,0m wraz 
z rowem opaskowym, zgodnie z ustaleniami 
operatu wodnoprawnego. 

9. PUKS – teren o funkcji usługowo – przemy-
słowej, (przy ulicy Wňglowej), dla którego: 

1)  ustala siň: 
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a)  realizacjň zabudowy przemysłowej 
i składowej, 

b)  realizacjň obiektów i urzņdzeń obsługi komu-
nikacji, 

c)  realizacjň rekultywacji terenu przed zagospo-
darowaniem i posadowieniem budynków, 

d)  realizacjň od strony zachodniej przy granicy 
działki pasa zieleni izolacyjnej wysokiej. 

2)  dopuszcza siň: 

a)  realizacjň stacji paliw płynnych, 

b)  realizacjň stacji obsługi pojazdów i myjni. 

10. 1UPS – teren o funkcji usługowo – przemy-
słowo – składowej, dla którego: 

1)  ustala siň: 

a)  realizacjň zabudowy przemysłowo składowej 
oraz usługowej, 

b)  dojazd z ulicy Przyjaciół Şołnierza drogņ 
oznaczonņ w planie symbolem KD-10, 

c)  realizacjň infrastruktury technicznej 
i komunikacji wewnňtrznej, 

d)  realizacjň pasa zieleni izolacyjnej wysokiej 
wzdłuş północnej granicy terenu. 

2)  dopuszcza siň: 

a)  powierzchniň zabudowy nie wiňkszņ niş 50% 
powierzchni działki, 

b)  podział terenu na nie wiňcej niş 4 działki. 

3)  zakazuje siň: 

a)  realizacji inwestycji mogņcych znaczņco po-
gorszyń środowisko, 

b)  realizacji stacji bazowych telefonii komórko-
wej. 

11. 2UPS – teren o funkcji usługowo – przemy-
słowo – składowej, dla którego: 

1)  ustala siň: 

a)  realizacjň zabudowy przemysłowo - składo-
wej i usługowej, 

b)  dojazd z ulicy Wňglowej. 

2)  dopuszcza siň: 

a)  dojazd z ulicy Przyjaciół Şołnierza projekto-
wanym odcinkiem drogi oznaczonej symbo-
lem KD-10, 

b)  rozbudowň istniejņcych obiektów, 

c)  powierzchniň zabudowy nie wiňkszņ niş 50% 
powierzchni działki, 

d)  realizacjň, modernizacjň i rozbudowň infra-
struktury technicznej, parkingów i dróg we-
wnňtrznych. 

3)  zakazuje siň: realizacji inwestycji mogņcej zna-
czņco pogorszyń środowisko 

12. 3UPS – teren o funkcji usługowo – przemy-
słowo – składowej (przy ulicy Lotników Alianckich), 
dla którego: 

1)  ustala siň: realizacjň zabudowy przemysłowo - 
składowej i usługowej, 

2)  dopuszcza siň: 

a)  rozbudowň istniejņcych obiektów, 

b)  powierzchniň zabudowy nie wiňkszņ niş 50% 
powierzchni działki, 

c)  realizacjň, modernizacjň i rozbudowň infra-
struktury technicznej, parkingów i dróg we-
wnňtrznych. 

3)  zakazuje siň realizacji inwestycji mogņcej zna-
czņco pogorszyń środowisko. 

13. UR.MN – teren o funkcji usługowo – rze-
mieślniczej z funkcjņ mieszkalnņ (przy ulicy Lotni-
ków Alianckich), dla którego: 

1)  ustala siň realizacjň zabudowy usługowej 

2)  dopuszcza siň: 

a)  działalnośń rzemieślniczņ, 

b)  funkcjň mieszkaniowņ jako uzupełniajņcņ, 

c)  podział terenu na nie wiňcej niş 3 działki, 

d)  powierzchniň zabudowy działki nie wiňkszņ 
niş 50%. 

3)  zakazuje siň realizacji inwestycji mogņcej zna-
czņco pogorszyń środowisko. 

14. 1-2U – tereny o funkcji usługowej (przy uli-
cach: Staszica i Cichej), dla których: 

1)  ustala siň: 

a)  realizacjň zabudowy usługowej, 

b)  realizacjň infrastruktury technicznej i parkin-
gów, 

c)  dojazd od ulicy Staszica i dojazd z ulicy Ci-
chej. 

2)  dopuszcza siň: 

a)  funkcjň mieszkaniowņ jako uzupełniajņcņ, 
o powierzchni nie wiňkszej niş 50% po-
wierzchni netto budynku. 

b)  realizacjň małej architektury i ogrodzenia te-
renu. 

3)  zakazuje siň: 

a)  realizacji wolno stojņcego budynku o funkcji 
mieszkalnej, 

b)  realizacji przedsiňwziňń mogņcych znaczņco 
oddziaływań na środowisko, określonych 
w przepisach odrňbnych. 

15. 1-2PB – teren o funkcji przemysłowej (istnie-
jņca zabudowa produkcyjna przy ulicy Lotników 
Alianckich), dla którego: 

1)  ustala siň utrzymanie dotychczasowej funkcji 
przemysłowej, 
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2)  dopuszcza siň: 

a)  przebudowň i rozbudowň istniejņcych obiek-
tów, 

b)  realizacjň, modernizacjň i rozbudowň infra-
struktury technicznej, parkingów i dróg we-
wnňtrznych. 

3)  zakazuje siň: 

a)  zwiňkszania łņcznej powierzchni zabudowy 
działki o wiňcej niş 10% w stosunku do po-
wierzchni zabudowy działki istniejņcej do 
czasu uchwalenia planu. 

b)  prowadzenia działalności produkcyjnej mo-
gņcej znaczņco pogorszyń środowisko. 

16. UK - teren o funkcji usług kultury (teren ist-
niejņcej kaplicy przy ulicy Wesołej), dla którego: 

1)  ustala siň: dotychczasowy sposób wykorzysta-
nia terenu. 

2)  dopuszcza siň: 

a)  przebudowň, rozbudowň istniejņcego obiektu 
sakralnego, 

b)  adaptacjň budynku gospodarczego oraz jego 
rozbudowň na cele mieszkalne, 

c)  budowň nowego obiektu sakralnego w miej-
sce istniejņcego, 

d)  budowň nowego obiektu mieszkalnego  
w miejsce istniejņcego budynku gospo-
darczego, 

e)  realizacjň infrastruktury technicznej. 

17. UO – teren o funkcji usług oświaty (teren ist-
niejņcej szkoły przy ulicy Wesołej), dla którego: 

1)  ustala siň dotychczasowy sposób wykorzysta-
nia terenu. 

2)  dopuszcza siň: 

a)  przebudowň, rozbudowň, modernizacjň ist-
niejņcych budynków szkolnych, 

b)  remont, modernizacjň, uzupełnienie tereno-
wych obiektów szkolnych i małej architektu-
ry, 

c)  realizacjň, modernizacjň i rozbudowň infra-
struktury technicznej, parkingów i dróg we-
wnňtrznych. 

3)  zakazuje siň lokalizacji obiektów dla prowadze-
nia działalności komercyjnej. 

18. 1ZP – teren o funkcji memorialnej (istniejņcy 
teren zieleni z reliktami starego cmentarza przy ulicy 
Wesołej), dla którego: 

1)  ustala siň: 

a)  zachowanie reliktów starego cmentarza, 

b)  zachowanie istniejņcego starodrzewu, 

2)  dopuszcza siň: 

a)  realizacjň pieszych alejek utwardzonych, 

b)  realizacjň zieleni urzņdzonej, 

c)  realizacjň małej architektury i ogrodzenia te-
renu. 

3)  zakazuje siň: 

a)  lokalizacji obiektów kubaturowych, 

b)  lokalizacji nośników reklamowych. 

19. 2ZP – teren istniejņcego zadrzewienia wokół 
wyspy na rzece Czerna, dla którego: 

1)  ustala siň zachowanie istniejņcego starodrze-
wu, 

2)  dopuszcza siň wykonanie ścieşki pieszej wzdłuş 
linii brzegowej wyspy i małej architektury, 

3)  zakazuje siň realizacji obiektów innych niş do-
puszczone. 

20. 1÷7 EE – teren stacji transformatorowych 
(istniejņcych i projektowanych), dla których: 

1)  ustala siň: 

a)  powierzchnie działek nie mniejsze niş 30m², 

b)  wymagane dojazdy z dróg dojazdowych lub 
wewnňtrznych. 

2)  dopuszcza siň: zmianň lokalizacji stacji trans-
formatorowych i sytuowanie ich na terenie 
o innym przeznaczeniu. 

21. UT – teren o funkcji turystyczno – sportowej 
(przy ulicy Wesołej nad rzekņ Czerna), dla którego: 

1)  ustala siň: 

a)  realizacjň obiektów zwiņzanych z przeznacze-
niem terenu, 

b)  dojazd drogņ dojazdowņ z ulicy Wesołej. 

2)  dopuszcza siň: 

a)  realizacjň infrastruktury technicznej, 

b)  realizacjň turystycznych urzņdzeń brzego-
wych, 

c)  realizacjň małej architektury. 

3)  zakazuje siň: realizacji obiektów na terenie 
oznaczonym jako teren zalewowy, z wyjņtkiem 
realizacji urzņdzeń brzegowych i małej architek-
tury. 

22. 1 – 10 ZI – tereny o funkcji zieleni izolacyjnej 
(oddzielajņce zabudowň mieszkalnņ od terenów 
komunikacji lub terenów usługowo – przemysłowo 
– składowych), dla których: 

1)  ustala siň: 

a)  szerokośń pasów zieleni izolacyjnej nie 
mniejszņ niş 10m, 

b)  zachowanie istniejņcego zdrowego zadrze-
wienia w wyznaczonych pasach zieleni izola-
cyjnej, 

c)  nasadzenia brakujņcego drzewostanu, dosto-
sowanego do istniejņcego środowiska i peł-
niņcego ustalonņ funkcjň, 
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d)  nasadzenia krzewów tworzņcych regularne 
şywopłoty o wysokości nie mniejszej niş 
2,0m. 

2)  dopuszcza siň: 

a)  nasadzenia zieleni ozdobnej jako uzupełnia-
jņcej, 

b)  realizacjň małej architektury, 

c)  realizacjň sieci i urzņdzeń infrastruktury tech-
nicznej. 

23. ZL – Tereny Lasów Państwowych (bňdņce 
w zarzņdzie Nadleśnictw: Şagań i Lipinki Łuşyckie), 
dla których: 

1)  ustala siň: 

a)  dotychczasowy sposób uşytkowania. 

b)  na terenie oznaczonym symbolem 3ZL, ist-
niejņcņ nieczynnņ oczyszczalniň ścieków mo-
gņcņ byń zabytkiem techniki naleşy ogrodziń, 
oznakowań i zabezpieczyń przez zasypanie 
piaskiem do czasu ustanowienia sposobu 
zagospodarowania. 

2)  dopuszcza siň: 

a)  wydzielenie ciņgów komunikacji pieszej 
i rowerowej, z towarzyszņcymi urzņdzeniami 
małej architektury, nie zmieniajņcych prze-
znaczenia gruntów leśnych, 

b)  realizacjň sieci i urzņdzeń infrastruktury tech-
nicznej oraz zwiņzanej z bezpieczeństwem 
poşarowym lasu i prowadzeniem gospodarki 
leśnej. 

3)  zakazuje siň: 

a)  dokonywania zmian w podłoşu i ukształto-
waniu terenu oraz zmian szaty roślinnej, 

b)  wycinki drzewostanu bez zgody właściwego 
nadleśnictwa. 

24. GKW-296 – Teren drogi wojewódzkiej Nr: 296 
(w ciņgu ulic: przyjaciół Şołnierza i Lotników Alianc-
kich), dla których: 

1)  ustala siň: 

a)  szerokości w liniach rozgraniczenia określone 
na rysunku planu, 

b)  przebudowň odcinka drogi w ciņgu ulicy Lot-
ników Alianckich uwzglňdniajņcņ skrzyşowa-
nie tej ulicy z projektowanņ obwodnicņ mia-
sta oznaczonņ w planie symbolem KZ 2/2 , 

c)  przebudowň przejazdu kolejowego PKP wraz 
z odcinkiem drogi w ciņgu ulicy Przyjaciół 
Şołnierza, 

d)  realizacjň, oznaczonej symbolem KD-10 drogi 
dojazdowej do terenów usługowo – przemy-
słowych oznaczonych symbolem 1UPS. 

e)  realizacjň wjazdów i wyjazdów dla działek 
połoşonych na przyległych do drogi GKW-
296 terenach, pozbawionych moşliwości do-
jazdu z innych dróg lokalnych. 

2)  dopuszcza siň: 

a)  realizacjň infrastruktury technicznej, 

b)  realizacjň ścieşek rowerowych, 

c)  realizacjň zatok autobusowych dla przystan-
ków komunikacji miejskiej. 

3)  zakazuje siň: realizacji wjazdów z drogi woje-
wódzkiej dla nowych działek na terenach ozna-
czonych MN-3 

25. KZ 2/2 - teren obwodnicy miejskiej dla które-
go: 

1)  ustala siň: 

a)  pas drogowy o łņcznej szerokości w liniach 
rozgraniczenia 30m, zawierajņcy pas o szero-
kości 11m dla wydzielonej drogi przeznaczo-
nej dla pojazdów specjalnych. 

b)  lokalne poszerzenie pasa drogowego w rejo-
nie przejazdu kolejowego, 

c)  realizacjň wydzielonych ścieşek rowerowych, 

d)  realizacjň infrastruktury technicznej i oświe-
tlenia. 

26. KL - tereny dróg lokalnych (w ciņgach istnie-
jņcych ulic: Staszica, Wesoła zakończona drewnia-
nym mostem na rzece Czerna, Wňglowa), dla któ-
rych: 

1)  ustala siň: 

a)  szerokośń pasa drogowego w istniejņcych li-
niach rozgraniczenia, 

b)  realizacjň oświetlenia . 

2)  dopuszcza siň: 

a)  remont lub przebudowň elementów dróg ist-
niejņcych, w tym mostu drewnianego przy 
ulicy Wesołej, 

b)  realizacjň ścieşek rowerowych, 

c)  realizacjň infrastruktury technicznej. 

27. KD - tereny dróg dojazdowych (istniejņcych 
i projektowanych), dla których: 

1)  ustala siň: 

a)  dla dróg istniejņcych, szerokośń pasa drogo-
wego w istniejņcych liniach rozgraniczenia, 

b)  dla dróg projektowanych, szerokośń pasa 
drogowego 10m, 

c)  realizacjň oświetlenia 

2)  dopuszcza siň: 

a)  remont lub przebudowň elementów dróg ist-
niejņcych, 

b)  realizacjň ścieşek rowerowych, 

c)  realizacjň infrastruktury technicznej. 

28. KW-8 - tereny dróg wewnňtrznych (istniejņ-
cych i projektowanych), dla których: 

1)  ustala siň: 
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a)  dla dróg istniejņcych, szerokośń pasa drogo-
wego w istniejņcych liniach rozgraniczenia, 

b)  dla dróg projektowanych, szerokośń pasa 
drogowego 8m, 

2)  dopuszcza siň: realizacjň infrastruktury tech-
nicznej i oświetlenia. 

29. KW-5 - tereny dróg wewnňtrznych (projekto-
wanych), dla których: 

1)  ustala siň: szerokośń pasa drogowego 5m, 

2)  dopuszcza siň: realizacjň infrastruktury tech-
nicznej. 

30. KWP - teren drogi wewnňtrznej (prywatnej, 
stanowiņcej dojazd do terenów oznaczonych w pla-
nie symbolami: MW, ZP.KS, WSEE, 1US, ZI, MN, 
KS), dla którego: 

1)  ustala siň szerokośń pasa drogowego w istnie-
jņcych liniach rozgraniczenia. 

2)  dopuszcza siň: 

a)  zmianň szerokości pasa drogowego zgodnie 
z potrzebami funkcjonalnymi zabudowy przy-
ległych terenów, 

b)  zmianň przebiegu drogi lub jej czňści pod 
warunkiem zapewnienia dojazdu do terenów 
oznaczonych w planie symbolami: MW, 
ZP.KS, WSEE, 1US, ZI, MN, KS, 

c)  realizacjň infrastruktury technicznej, 

d)  w przypadku zmiany przebiegu drogi lub jej 
czňści, teren istniejņcej drogi moşe byń dołņ-
czony do przyległych terenów i uşytkowany 
zgodnie z ich przeznaczeniem. 

31. KWX - tereny ciņgów pieszych dla których: 

1)  ustala siň: szerokośń pasa terenu w liniach roz-
graniczenia 5,0m, 

2)  dopuszcza siň: 

a)  zmniejszenie szerokości pasa terenu w li-
niach rozgraniczenia do 3,5m, 

b)  realizacjň ścieşek rowerowych, 

c)  realizacjň infrastruktury technicznej. 

32. KK – tereny zamkniňte /trakcji kolejowej rela-
cji Şagań – Jankowa Şagańska/ dla których ustalenia 
mogņ byń dokonane na podstawie przepisów od-
rňbnych. 

Rozdział 2 

Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

§ 4. Układ przestrzenny terenu objňtego planem 
dla którego: 

1)  ustala siň: 

a)  wyznaczenie dróg dojazdowych i wewnňtrz-
nych, do nowych terenów zainwestowania 
wyznaczonych w planie, 

b)  wyznaczenie pasów zieleni izolacyjnej wyso-
kiej i niskiej wzdłuş obwodnicy KZ2/2 oraz 
wzdłuş granic terenów usługowo - przemy-
słowych sņsiadujņcych z zabudowņ miesz-
kalnņ, 

c)  realizacjň zabudowy mieszkalnej jednoro-
dzinnej zgodnie z ustaleniami zawartymi  
w rozdziale 6 niniejszej uchwały. 

d)  adaptacjň obiektów poprzemysłowych przy 
ulicy Cichej na cele mieszkaniowe, 

e)  realizacjň ciņgów pieszych wyznaczonych 
w planie. 

Rozdział 3 

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego 

§ 5. Działanie na rzecz ochrony środowiska, przy-
rody i krajobrazu kulturowego dla których: 

1)  ustala siň: 

a)  budowň sieci i urzņdzeń infrastruktury tech-
nicznej, 

b)  odtworzenie grobli wzdłuş rzeki Czerna na 
obu jej brzegach, 

c)  ustalenie nieprzekraczalnych linii zabudowy 
od granicy enklaw leśnych sņsiadujņcych 
z zabudowņ mieszkalnņ i usługowņ, 

d)  wyznaczenie strefy zagroşenia powodziowe-
go rzeki Czerna, 

e)  utrzymanie i ochrona istniejņcych egzempla-
rzy i grup starodrzewu na całym terenie objň-
tym planem. 

Rozdział 4 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

§ 6. 1. Teren osiedla Kolonia Laski w obszarze 
objňtym planem połoşony jest poza strefami usta-
nowionej ochrony konserwatorskiej, na terenie tym 
W.U.O.Z. nie posiada zarejestrowanych stanowisk 
archeologicznych. 

2. Dla ochrony dziedzictwa kulturowego i cech 
istniejņcej dawnej zabudowy wprowadza siň ustale-
nia: 

1)  Realizacja nowej zabudowy mieszkalnej jedno-
rodzinnej winna uwzglňdniań historycznņ skalň 
i charakter zabudowy regionalnej. Wymagane 
tradycyjne formy dachów, z pokryciem da-
chówkowym. 

2)  Osoby prowadzņce roboty budowlane w razie 
natrafienia w trakcie robót ziemnych na przed-
miot co do którego istnieje przypuszczenie şe 
jest zabytkiem lub obiektem archeologicznym, 
naleşy wstrzymań roboty, zabezpieczyń teren 
i zawiadomiń o tym Wojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków lub Burmistrza miasta. 
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Rozdział 5 

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych 

§ 7. Za przestrzeń publicznņ uznaje siň tereny 
dróg lokalnych dojazdowych i wewnňtrznych i ob-
wodnicy. Na terenach tych obowiņzujņ ustalenia 
zawarte w rozdziale 9 niniejszej uchwały. 

Rozdział 6 

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

intensywności zabudowy 

§ 8. Dla obszaru objňtego planem ustala siň: 

1. W zakresie linii zabudowy: 

1)  w jednostkach: MN3, 3MN, 4MN, 5MN, 15MN, 
18MN, 19MN, wyznacza siň nieprzekraczalne li-
nie zabudowy połoşone równolegle do granicy, 
z dopuszczeniem odstňpstwa dokonanego 
z właściwym organem w przypadku budowy 
lub rozbudowy istniejņcych budynków i obiek-
tów rekreacyjnych z terenem leśnym w odle-
głości 12,0m od tej granicy, 

2)  w zespołach zabudowy mieszkalnej i usługowej 
przylegajņcych do granicy terenu zamkniňtego 
oznaczonego w planie symbolem KK wyznacza 
siň nieprzekraczalne linie zabudowy równolegle 
do granicy tego terenu w odległości określonej 
w przepisach odrňbnych, 

3)  w zespołach nowej zabudowy mieszkalnej 
MN3, wyznacza siň linie zabudowy w odległo-
ści 6,0m od granicy pasa drogowego, 

4)  w zespołach MN2 liniň zabudowy nowych bu-
dynków wyznacza linia zabudowy istniejņcych 
budynków, z wyjņtkiem garaşy lokalizowanych 
zgodnie z przepisami odrňbnymi, 

5)  w zespołach nowej zabudowy mieszkalnej MN3 
przylegajņcych do pasa drogi wojewódzkiej  
Nr 296 wyznacza siň nieprzekraczalnņ liniň za-
budowy równolegle do granicy tego pasa  
w odległości 10,0m od niej, 

6)  w zespołach MN czňściowo zabudowanych bu-
dynkami mieszkalnymi, liniň zabudowy dla no-
wego zainwestowania, wyznacza linia zabudo-
wy budynków mieszkalnych, istniejņcych na 
działkach sņsiednich . 

2. W zakresie wysokości zabudowy: 

1)  dla nowej zabudowy mieszkalnej jednorodzin-
nej, wolno stojņcej – liczbň kondygnacji nad-
ziemnych nie wiňkszņ niş 3 kondygnacje, w tym 
poddasze, 

2)  dla nowej zabudowy usługowej z dopuszcze-
niem funkcji mieszkalnej – liczbň kondygnacji 
nadziemnych nie wiňkszņ niş 3 kondygnacje 
w tym poddasze, 

3)  dla nowej zabudowy terenów UPS i UKS, wy-
sokośń budynków do gzymsu, nie wiňksza niş 
10,0m, 

4)  dla nowej zabudowy mieszkalnej terenu MW, 
wysokośń w kalenicy nie wiňksza niş 12,0m, 

3. W zakresie powierzchni zabudowy: 

1)  dla nowej zabudowy mieszkalnej w zespołach 
MN powierzchnia zabudowy nie wiňksza niş 
30% powierzchni działki, 

2)  dla nowej zabudowy usługowej, usługowo – 
przemysłowo – składowej, na terenach ozna-
czonych symbolami: U, UPS, URMN, PB, 
PWKS, powierzchnia zabudowy wraz z po-
wierzchniņ dróg, placów i parkingów, nie wiňk-
sza niş 75% powierzchni działki. 

4. W zakresie wymagań dotyczņcych architektury 
nowej zabudowy: 

1)  przy realizacji nowej zabudowy obowiņzuje 
uwzglňdnienie cech zabudowy regionalnej 
szczególnie w zakresie formy dachów i wykoń-
czenia elewacji budynków, 

2)  dla budynków istniejņcych, podlegajņcych 
przebudowie rozbudowie lub innym zmianom, 
obowiņzuje zachowanie istniejņcych głównych 
cech architektury budynku, 

3)  dla nowych budynków: mieszkalnych jednoro-
dzinnych i usługowych z czňściņ mieszkalnņ, 
dachy dwu lub wielopołaciowe o nachyleniu 
połaci od 35° do 45°, kryte dachówkņ, 

4)  dla nowych budynków innych niş określone 
w ust. 2 pkt. 2 nie ustala siň formy dachów, 

5)  na terenach oznaczonych symbolami: MN, 
MN2, MN3, zabudowa mieszkalna jednorodzin-
na nie moşe przekraczań wysokości określonej 
w § 8 ust. 2 pkt. 1, 

6)  na terenach oznaczonych symbolami: UPS, 
PUKS, realizowana zabudowa nie moşe prze-
kraczań wysokości określonej w § 8 ust. 2 pkt. 3, 

7)  na terenach objňtych planem, dla nowej zabu-
dowy, nie wprowadza siň ograniczeń dotyczņ-
cych podpiwniczenia budynków. 

Rozdział 7 

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a także narażonych na niebezpieczeń-

stwo powodzi, oraz zagrożenie osuwaniem się mas 
ziemnych 

§ 9. 1. Na obszarze objňtym planem nie wystň-
pujņ tereny górnicze oraz zagroşone usuwaniem siň 
mas ziemnych. 

2. Na obszarze objňtym planem wystňpujņ tere-
ny naraşone na niebezpieczeństwo powodzi, dla 
których ustala siň: 

1)  granice 1% zagroşenia powodziowego, 

2)  dla terenów oznaczonych symbolami ZPKS, 
MW, obowiņzek zmiany ukształtowania terenu 
dla zapewnienia rzňdnych wysokościowych te-
renu (określonego granicņ zagroşenia powo-
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dziowego) powyşej poziomu wód zalewowych 
ustalonych na rzňdnej 104,5m. 

3)  dla terenów zagroşonych powodziņ obowiņzuje 
zakaz realizacji inwestycji budowlanych nie 
uwzglňdniajņcych zagroşenia powodziowego. 

4)  zachowanie dobrego stanu wód rzeki Czerna 
i charakterystycznych dla nich biocenoz. 

5)  zachowanie istniejņcej rzeŝby terenu oraz bio-
logicznych stosunków w środowisku wodnym 
i na terenach podmokłych. 

6)  Gospodarowanie wodami w taki sposób aby 
unikań pogorszenia ekologicznych funkcji wód, 
stanu ekosystemów lņdowych i terenów pod-
mokłych bezpośrednio zaleşnych od wód. 

3. Na obszarze objňtym planem wyznacza siň te-
reny oznaczone symbolami WSEE i WS, dla których 
ustala siň zasady: 

1)  ograniczenie do niezbňdnego minimum prze-
kształcenie istniejņcej rzeŝby terenu, 

2)  ograniczenie do minimum ingerencji w natu-
ralny układ koryta cieku, 

3)  ograniczanie zakresu robót ziemnych i stoso-
wanie nachyleń skarp dostosowanych do wy-
stňpujņcych w danej okolicy, 

4)  dostosowanie otoczenia wykonanej budowli do 
otoczenia naturalnego i stosowanie materiałów 
naturalnych, 

5)  zapewnienie ochrony a w razie konieczności 
rekultywacjň wodnej i lņdowej roślinności nad-
brzeşnej, oraz swobodnņ migracjň ryb. 

Rozdział 8 

Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości 
objętych planem 

§ 10. Podział terenu i wymagane scalanie gruntu 
zostanie dokonane na podstawie niniejszego planu 
i oddzielnej uchwały Rady Miasta Şagań w tej spra-
wie. 

Rozdział 9 

Zasady modernizacji, rozbudowy systemów 
komunikacji i infrastruktury technicznej oraz 

określenie ich powiązań z układem zewnętrznym 

§ 11. 1. Układ komunikacji na obszarze objňtym 
planem, niezbňdny dla obsługi wyznaczonych no-
wych terenów zainwestowania, stanowi rozbudo-
wana istniejņca komunikacja dróg wewnňtrznych 
oznaczonych symbolami KW i dojazdowych ozna-
czonych symbolami KD. Ustalenia dla nich zawarte 
zostały w § 3 niniejszej uchwały. 

2. Układ komunikacji posiada konieczne powiņ-
zania z istniejņcymi drogami lokalnymi oznaczonymi 
w planie symbolami KL oraz powiņzanie z przebie-
gajņcņ od strony południowej drogņ wojewódzkņ  
Nr 296, oznaczonņ symbolem GKW. Ustalenia dla tej 
drogi zawarte zostały w § 3 niniejszej uchwały. 

3. Układ komunikacji na obszarze objňtym pla-
nem, uwzglňdnia ustalonņ w studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 
trasň nowej obwodnicy miasta Şagania oznaczonņ 
symbolem KZ 2/2, przebiegajņcņ w znacznej czňści 
przez tereny leśne. Ustalenia dla terenu obwodnicy 
zawarte zostały w § 3 niniejszej uchwały. 

§ 12. Sieci i urzņdzenia infrastruktury technicznej 
dla obsługi nowych terenów zainwestowania, dla 
których: 

1. W zakresie zaopatrzenia w wodň: 

1)  ustala siň: 

a)  dostawň wody z istniejņcego i rozbudowa-
nego systemu wodociņgowego, zgodnie  
z przebiegiem sieci przedstawionym na ry-
sunku planu, 

b)  obowiņzek instalowania na sieciach wodo-
ciņgowych hydrantów przeciwpoşarowych, 
zgodnie z przepisami odrňbnymi. 

2)  dopuszcza siň: zmianň średnic wodociņgowych 
w kolejnych fazach projektowania po uzyskaniu 
akceptacji Burmistrza Şagania. 

2. W zakresie kanalizacji sanitarnej: 

1)  ustala siň: 

a)  odprowadzenie ścieków sanitarnych do ist-
niejņcej kanalizacji w ulicy Wňglowej i dalej 
do istniejņcej kanalizacji w ulicy Przyjaciół 
Şołnierza, 

b)  wykorzystanie systemu kanalizacyjnego 
grawitacyjno – ciśnieniowego zaprojektowa-
nego w istniejņcym projekcie budowlanym, 

c)  system kanalizacyjny jako grawitacyjno-
ciśnieniowy, składajņcy siň z: 

 kanałów grawitacyjnych, oznaczonych na 
rysunku planu symbolem KSØ0,2, 

 przepompowni ścieków, oznaczonych na 
rysunku planu symbolem PS3, 

 rurociņgu tłocznego, oznaczonych na ry-
sunku planu symbolem RT3, 

2)  dopuszcza siň: 

a)  zmianň trasy kanalizacji grawitacyjnej, lokali-
zacji przepompowni ścieków oraz trasy ruro-
ciņgu tłocznego w kolejnych fazach projek-
towania po uzyskaniu akceptacji Burmistrza 
Şagania, 

b)  moşliwośń budowy dodatkowych przepom-
powni ścieków w kolejnych etapach projek-
towania, po uzyskaniu akceptacji Burmistrza 
Şagania, 

3. W zakresie kanalizacji deszczowej: 

1)  ustala siň: 

a)  budowň systemu kanalizacji deszczowej we-
dług istniejņcego projektu budowlanego, 

b)  budowň kanałów deszczowych oznaczonych 
na rysunku planu symbolem KDØ0,3, 
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c)  odprowadzenie wód opadowych z systemu 
kanalizacyjnego do rzeki Czernej, po spełnie-
niu warunków wynikajņcych z przepisów od-
rňbnych dotyczņcych ich jakości, 

d)  odprowadzenie wód opadowych do gruntu 
na terenie poszczególnych działek. 

2)  dopuszcza siň: 

a)  moşliwośń zmiany ustalonej trasy kanalizacji 
deszczowej, po uzyskaniu akceptacji Burmi-
strza Şagania, 

b)  moşliwośń budowy dodatkowych kanałów 
deszczowych, w wyniku szczegółowej analizy 
układu wysokościowego ciņgów komunika-
cyjnych , po uzyskaniu akceptacji Burmistrza 
Şagania. 

4. W zakresie zaopatrzenia w gaz przewodowy; 
ustala siň: 

1)  dostawň gazu przewodowego naleşy prowadziń 
z istniejņcych sieci gazowych na warunkach 
określonych przez zarzņdcň sieci gazowej, 

2)  przebieg sieci gazowych w granicach układu 
komunikacyjnego określonego planem. 

5. W zakresie ogrzewnictwa; ustala siň: zakaz 
stosowania jako ŝródła energii, paliw i urzņdzeń do 
ich spalania , nie spełniajņcych wymagań przepisów 
odrňbnych dotyczņcych ochrony środowiska natu-
ralnego. 

6. W zakresie gospodarki odpadami ustala siň; 
gromadzenie i usuwanie odpadów zgodnie z obo-
wiņzujņcymi regulacjami prawnymi na terenie mia-
sta. 

7. W zakresie elektroenergetyki 

1)  ustala siň: lokalizacjň stacji transformatorowych 
oznaczonych w planie symbolami 1÷7 EE. 

2)  dopuszcza siň: 

a)  budowň stacji transformatorowych na tere-
nie własnym inwestora stosownie do potrzeb 
w uzgodnieniu z zarzņdcņ sieci energetycz-
nej. 

b)  likwidacjň istniejņcych stacji transformato-
rowych stosownie do potrzeb. 

Rozdział 10 

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów 

§ 13. Dla określonych planem terenów zainwe-
stowania: 

1)  ustala siň: dotychczasowy sposób uşytkowania, 
do czasu realizacji inwestycji zgodnej z ustale-
niami niniejszej uchwały. 

2)  dopuszcza siň: 

a)  etapowanie zainwestowania, 

b)  realizacjň obiektów tymczasowych dla po-
trzeb realizacji inwestycji. 

Rozdział 11 

Szczególne zasady i warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, 

w tym zakaz zabudowy 

§ 14. 1. Szczególne warunki zagospodarowania 
terenów mieszkalnych i usługowo – przemysłowo – 
składowych zawarte zostały w § 3 niniejszej uchwa-
ły. 

2. Na obszarze objňtym planem ustalono zakaz 
zabudowy na terenach zagroşonych wodami powo-
dziowymi rzeki Czernej, oznaczonych symbolami 
UT, ZPKS. 

Rozdział 12 

Stawki procentowe na podstawie których , ustala 
się opłatę o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 

§ 15. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami: 
MN, MW, ustala siň 20% stawkň słuşņcņ naliczaniu 
opłaty wynikajņcej ze wzrostu wartości nieruchomo-
ści. 

2. Dla terenów oznaczonych symbolami: UT, 
URMN, UPS, PUKS, U, US, ustala siň 10% stawkň 
słuşņcņ naliczaniu opłaty wynikajņcej ze wzrostu 
wartości nieruchomości. 

DZIAŁ III 

Rozdział 13 

Przepisy końcowe 

§ 16. Tracņ moc w zakresie niniejszej uchwały, 
ustalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu osiedla Kolonia Laski uchwa-
lonego uchwałņ Nr XXVII/4/2001 z dnia 1 marca 
2001 roku ogłoszonego w Dzienniku Urzňdowym 
Województwa Lubuskiego Nr 11, poz. 114 z dnia 
17.04.2001r. 

§ 17. Wykonanie uchwały powierza siň Burmi-
strzowi Miasta Şagań. 

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

 Przewodniczņcy Rady  
Zdzisław Mirski 
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Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr LVIII/70/2010 

Rady Miasta Żagań 

z dnia 29 czerwca 2010r. 
 

Rysunek planu w skali 1:1000, zawierający wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Żagań. 
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Załącznik Nr 2 

do uchwały Nr LVIII/70/2010 

Rady Miasta Żagań 

z dnia 29 czerwca 2010r. 
Rozstrzygnięcie 

 o sposobie realizacji zapisanych w planie 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz 

zasad ich finansowania. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 jednolity 
tekst z póŝn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 jednolity tekst z póŝn. zm.) 
oraz art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r.  
Nr 249, poz. 2104 jednolity tekst z póŝn. zm.) Rada 
Miasta Şagań rozstrzyga, co nastňpuje: 

1. Zapisane w planie inwestycje z zakresu infra-
struktury technicznej, które naleşņ do zadań wła-
snych miasta, to: 

1)  finansowane z budşetu miasta: 

a)  przebudowa dróg miejskich,, 

b)  realizacja urzņdzonej zieleni parkowej, 

c)  realizacja zieleni izolacyjnej, 

d)  przebudowa i budowa nowych dróg dojaz-
dowych wraz z oświetleniem, 

e)  przebudowa i budowa nowych dróg we-
wnňtrznych wraz z oświetleniem, 

f)  przebudowa miejskiej sieci wodociņgowej 
w pasach drogowych, 

g)  przebudowa miejskiej sieci kanalizacyjnej 
w pasach drogowych; 

2)  finansowane przez inwestora zewnňtrznego: 

a)  realizacja obwodnicy miasta 

b)  budowa urzņdzeń i sieci gazowej, 

c)  budowa urzņdzeń i sieci energetycznej, 

d)  budowa urzņdzeń i sieci telekomunikacyjnej. 

2. Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, naleşņcych do zadań własnych miasta 
i finansowanych przez miasto Şagań, wymienionych 
w ust. 1 pkt 1, odbywań siň bňdzie zgodnie z obo-
wiņzujņcymi przepisami i planem budşetu miasta. 
Wcześniejsza realizacja bňdzie moşliwa jedynie 
w przypadku jej sfinansowania, za odrňbnym poro-
zumieniem, przez inwestora zewnňtrznego. Porozu-
mienie musi określań wzajemne obowiņzki stron 
porozumienia, jego przedmiot i sposób rozliczeń 
finansowych. 

3. Określa siň zasady finansowania wymienio-
nych inwestycji, naleşņcych do zadań własnych 
gminy, zgodnie z przepisami o finansach publicz-
nych, z moşliwościņ wykorzystania nastňpujņcych 
środków: 

a)  budşetowych miasta, wg harmonogramu 
planowanych do realizacji inwestycji oraz za-
dań wprowadzanych w kolejnych latach do 
budşetu przez Radň Miasta Şagań, 

b)  pozabudşetowych, w tym z funduszy Unii Eu-
ropejskiej, 

c)  wynikajņcych z porozumień, w ramach part-
nerstwa publiczno - prywatnego, 

d)  własnych inwestorów, na terenie posiada-
nych przez nich nieruchomości. 

Załącznik Nr 3 

do uchwały Nr LVIII/70/2010 

Rady Miasta Żagań 

z dnia 29 czerwca 2010r. 
Rozstrzygnięcie  

o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do 
wyłożonego do publicznego wglądu projektu 

miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu osiedla Kolonia Laski 

w Żaganiu. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póŝn. 
zm.), rozstrzyga siň uwagi wniesione do wyłoşonego 
do publicznego wglņdu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, nieuwzglňdnio-
ne na etapie rozpatrzenia uwag przez Burmistrza 
Şagania. 

W ustalonym terminie do projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
osiedla Kolonia Laski w Şaganiu wpłynňła jedna 
uwaga złoşona przez zainteresowanņ stronň, która 
została nieuwzglňdniona na etapie rozpatrzenia 
uwag przez Burmistrza Şagania. 

Po rozpatrzeniu uwagi przyjmuje siň nastňpujņce 
stanowisko w sprawie: 

Uwaga złoşona w dniu 4 listopada 2009r., przez 
Przedsiňbiorstwo Budowlane „DA-SA” sp. j. P. Czy-
şewski, D. Sanojca, z siedzibņ w Zielonej Górze przy 
ul. W. Polskiego 33. Nieruchomośń objňta uwagņ 
stanowi działkň Nr 2145/4 przy ul. Cichej. 

Rozstrzygniňcie: uwaga nieuwzglňdniona. 

Uzasadnienie: 

Sprawa rozpatrzona negatywnie dotyczy dopusz-
czenia do realizacji w ramach planowanej infrastruk-
tury technicznej indywidualnej oczyszczalni ścieków 
do obsługi terenu zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej. Brak zgody na indywidualnņ oczyszczal-
niň ścieków podyktowany jest tym, şe do realizacji 
przewidziana jest kanalizacja miejska obejmujņca 
swym zasiňgiem teren, którego uwaga dotyczy. 

Stwierdziń zatem naleşy, şe nieuzasadnione jest 
lokalizowanie indywidualnej oczyszczalni ścieków 
na terenie, na którym nie ma przeszkód technicz-
nych do włņczenia go do miejskiej sieci kanalizacyj-
nej. 

12 92 


