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1463 – Uchwała Rady Miejskiej w Małomicach Nr LI/333/2010 z dnia 30 wrze-
śnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsulto-
wania z radami działalności poşytku publicznego lub organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność poşytku 
publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach do-
tyczących działalności statutowej tych organizacji 7027 

1464 – Uchwała Rady Gminy Skąpe Nr LIII/353/2010 z dnia 30 września 
2010r. w sprawie nadania nazwy drogom publicznym, stanowiącym 
własność Gminy Skąpe 7028 

1465 – Uchwała Rady Gminy Skąpe Nr LIII/358/2010 z dnia 30 września 
2010r. w sprawie utworzenia odrćbnego obwodu głosowania na ob-
szarze Gminy Skąpe w wyborach samorządowych zarządzonych na 
21 listopada 2010r. 7032 

1466 – Uchwała Rady Miejskiej w Sulćcinie Nr XLVI/277/10 z dnia 30 wrze-
śnia 2010r. w sprawie utworzenia odrćbnych obwodów głosowania  
w wyborach do organów samorządu terytorialnego 7032 

1467 – Uchwała Rady Gminy Şary Nr XXXI/284/10 z dnia 30 września 2010r. 
w sprawie wysokości, zwolnień i zasad poboru podatku od nieru-
chomości, opłaty od posiadania psów, opłaty targowej na terenie 
gminy Şary 7033 

INFORMACJE 

1468 – Informacja Prezesa Urzćdu Regulacji Energetyki Nr OSZ-4110-4(14)/ 
2010/13998/CK z dnia 4 paŝdziernika 2010r. o decyzji Nr WCC/1213/ 
13998/W/OSZ/2010/CK 7034 

ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE 

1469 – Rozstrzygnićcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego Nr NK.I.AZIE.0911-
2-9(2)/10 z dnia 27 lipca 2010r. 7035 

1470 – Rozstrzygnićcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego Nr NK.I.AZIE.0911-
2-10(2)/10 z dnia 27 lipca 2010r. 7037 

1471 – Rozstrzygnićcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego Nr NK.I.IWIT.0911-
1-25/10 z dnia 28 lipca 2010r. 7039 
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UCHWAŁA NR XLVIII/40/2010 

 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU 

 

 z dnia 24 czerwca 2010r. 
  

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kosieczyn 

i Chlastawa, tereny położone w obrębie wsi Kosieczyn i Chlastawa przy drodze woj. Nr 302 

 
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-
rządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 
ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.), 
uchwały Nr XXX/6/09 Rady Miejskiej w Zbąszynku 
z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego wsi Kosieczyn oraz zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wsi Kosieczyn i Chlastawa, tereny połoşone w obrć-
bie wsi Kosieczyn i Chlastawa przy drodze woj.  
Nr 302, dla obszaru ograniczonego: od północy  
– terenem wieşy ciśnień i terenami kolejowymi, od 
wschodu – terenami kolejowymi i gruntami ornymi, 
od południa – drogą wojewódzką o Nr ewid. działki 
663, od zachodu – drogą powiatową o Nr ewid. 
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działki 662, po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego miasta i gminy Zbąszynek, 
uchwalonym uchwałą Nr VII/77/2000 Rady Miejskiej 
w Zbąszynku z dnia 11 maja 2000r. i zmianą studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta i gminy Zbąszynek w miejscowo-
ściach Kosieczyn i Chlastawa uchwaloną uchwałą  
Nr XLVIII/39/2010 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 
24 czerwca 2010r. uchwala sić, co nastćpuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Przedmiotem uchwały jest zmiana miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wsi Kosieczyn i Chlastawa dla obszaru ograniczone-
go zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej 
uchwały: 

1)  od południa drogą wojewódzką Nr 302  
o Nr ewid. działki 663; 

2)  od zachodu drogą powiatową o Nr ewid działki 
662; 

3)  od północy terenem wieşy ciśnień i terenami 
kolejowymi; 

4)  od wschodu terenem kolejowym i gruntami or-
nymi. 

2. Integralnymi czćściami niniejszej uchwały są 
3 załączniki: 

1)  załącznik graficzny Nr 1 - rysunek planu w skali 
1: 2 000 wraz z wyrysem ze studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Miasta i Gminy Zbąszynek w skali: 
10 000; 

2)  załącznik Nr 2 - rozstrzygnićcie dotyczące spo-
sobu realizacji zapisanych w projekcie zmiany 
planu inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które naleşą do zadań własnych gminy 
oraz zasad ich finansowania zgodnie z przepi-
sami o finansach publicznych; rozstrzygnićcie 
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do 
wyłoşonego do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu; 

3)  załącznik Nr 3 - rozstrzygnićcie w sprawie roz-
patrzenia uwag wniesionych do wyłoşonego do 
publicznego wglądu projektu zmiany miejsco-
wego planu; 

§ 2. 1. Przedmiotem zmiany planu jest likwidacja 
dróg oznaczonych na rysunku planu obecnie obo-
wiązującym symbolem KD1 I KD2 i pozostawienie 
bez zmian zabudowy techniczno - produkcyjnej, 
usługowej, terenów zieleni nieurządzonej, komuni-
kacji i infrastruktury technicznej. 

2. W obszarze objćtym planem pozostawia sić 
tereny o funkcjach podstawowych, przeznaczonych: 

1)  pod zabudowć usługową oznaczoną na rysun-
ku zmiany planu symbolem U; 

2)  pod zabudowć techniczno – produkcyjną ozna-
czoną na rysunku zmiany planu symbolem P; 

3)  pod tereny zieleni nieurządzonej oznaczone na 
rysunku zmiany planu symbolem ZN; 

4)  pod infrastrukturć techniczną, oznaczoną na 
rysunku zmiany planu symbolem E – elektro-
energetyka. 

§ 3. 1. Ustalenia zmiany planu w obszarze, o któ-
rym mowa w § 1 ust. 1 zawarto w treści niniejszej 
uchwały, obejmującej: 

1)  Rozdział 1, zawierający przepisy ogólne; 

2)  Rozdział 2, zawierający przepisy obowiązujące 
w całym obszarze objćtym zmianą planu, okre-
ślające: 

a)  przeznaczenie terenów oraz linie rozgranicza-
jące tereny o róşnym przeznaczeniu lub róş-
nych zasadach zagospodarowania; 

b)  zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego; 

c)  zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego; 

d)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 

e)  wymagania wynikające z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych; 

f)  szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości; 

g)  zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej; 

h)  sposoby i terminy tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania i uşytkowania tere-
nów; 

i)  granice obszarów rehabilitacji istniejącej za-
budowy i infrastruktury technicznej; 

j)  stawki procentowe, na podstawie których, 
ustala sić opłatć, o której mowa w art. 36  
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym; 

3)  Rozdział 3, zawierający przepisy dotyczące wy-
dzielonych stref określające szczególne warunki 
zagospodarowania terenu oraz ograniczenia 
w ich uşytkowaniu w tym zakaz zabudowy; 

4)  Rozdział 4, zawierający warunki zagospodaro-
wania dla poszczególnych terenów określające: 

a)  przeznaczenie terenów; 

b)  parametry i wskaŝniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu. 

5)  Rozdział 5, zawierający przepisy końcowe. 

2. Na rysunku planu obowiązują nastćpujące 
oznaczenia graficzne: 

a)  obowiązujące linie rozgraniczające tereny 
o róşnym przeznaczeniu; 

b)  strefy; 

c)  nieprzekraczalne linie zabudowy; 
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d)  symbole literowe przeznaczenia terenu; 

e)  pozostałe nie wymienione wyşej, które mają 
charakter informacyjny /nie są obowiązują-
ce/. 

§ 4. § 4. Ilekroć jest mowa o: 

1)  uchwale naleşy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałć Rady Miejskiej w Zbąszynku; 

2)  przepisach odrćbnych naleşy przez to rozumieć 
obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami 
wykonawczymi; 

3)  rysunku planu naleşy przez to rozumieć rysu-
nek o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 niniejszej 
uchwały; 

4)  terenie naleşy przez to rozumieć obszar o toş-
samym rodzaju przeznaczenia, wyznaczony na 
rysunku planu liniami rozgraniczającymi  
i oznaczony symbolem literowym; 

5)  obowiązujących liniach rozgraniczających nale-
şy przez to rozumieć linie oddzielające tereny 
o róşnym przeznaczeniu bądŝ o róşnym sposo-
bie zagospodarowania; 

6)  przeznaczeniu podstawowym naleşy przez to 
rozumieć rodzaj przeznaczenia terenu, który 
dominuje w obszarze wydzielonym liniami roz-
graniczającymi, obejmujący min. 51% po-
wierzchni nieruchomości lub min. 51% po-
wierzchni całkowitej wszystkich budynków ist-
niejących i planowanych, połoşonych w jej 
granicach; 

7)  przeznaczeniu dopuszczalnym naleşy przez to 
rozumieć rodzaj przeznaczenia inny niş pod-
stawowy, który uzupełnia i wzbogaca uşytko-
wanie podstawowe; 

8)  dostćpie do drogi publicznej naleşy przez to ro-
zumieć dostćpność zgodnie z ustawą o gospo-
darce nieruchomościami, a takşe dostćpność 
przez układ dróg wewnćtrznych dojazdowych 
posiadających zjazdy lub zjazd do drogi pu-
blicznej; 

9)  drogach wewnćtrznych naleşy przez to rozu-
mieć drogi nie zaliczone do şadnej kategorii 
dróg publicznych, mićdzy innymi stanowiące 
drogi do obiektów uşytkowanych przez pod-
mioty prowadzące działalność gospodarczą; 

10) terenie zieleni urządzonej naleşy przez to rozu-
mieć zróşnicowaną gatunkowo zieleń wysoką 
i niską o charakterze ozdobnym, pokrywającą 
ukształtowane powierzchnie; 

11) zabudowie naleşy przez to rozumieć budynki 
lub zespoły budynków wraz z dojazdami, par-
kingami i innymi urządzeniami związanymi  
z ich obsługą; 

12) wysokości zabudowy naleşy przez to rozumieć 
maksymalny pionowy wymiar budynku, liczony 
od poziomu terenu przy najnişej połoşonym 
wejściu do budynku; 

13) powierzchni zabudowy naleşy przez to rozu-
mieć powierzchnić poziomego rzutu jednej 
kondygnacji naziemnej o najwićkszej obszaro-
wo powierzchni, liczonej po zewnćtrznym ob-
rysie przegród zewnćtrznych, przy czym po-
wierzchnić zabudowy działki obliczamy jako 
sumć powierzchni zabudowy wszystkich obiek-
tów budowlanych wraz z budynkami gospodar-
czymi i garaşami, wystćpujących w obrćbie 
działki; 

14) usługach komercyjnych naleşy przez to rozu-
mieć działalność w zakresie zamieszkania zbio-
rowego (hotele, motele, pensjonaty, stacje 
benzynowe itp.), handlu, gastronomii, sportu, 
usług zdrowia, usług finansowych, usług byto-
wych i innych z wyłączeniem przedsićwzićć 
mogących znacząco oddziaływać na środowi-
sko; 

15) przestrzeni publicznej naleşy przez to rozumieć 
ogólnodostćpne obszary o dominującej funkcji 
komunikacji pieszej, takie jak ulice, w tym takşe 
ścieşki rowerowe, parki, zieleńce; 

16) uciąşliwości naleşy przez to rozumieć uciąşli-
wość powodowaną przez przedsićwzićcia mo-
gące oddziaływać na środowisko w rozumieniu 
ustawy z dnia 3 paŝdziernika 2008r. o udostćp-
nieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227); 

17) zagospodarowaniu tymczasowym naleşy przez 
to rozumieć dotychczasowy sposób korzystania 
z terenu, do momentu wprowadzenia zainwe-
stowania, zgodnego z ustaleniami planu; 

18) stawce procentowej naleşy przez to rozumieć 
wzrost wartości nieruchomości spowodowany 
ustaleniami planu, upowaşniający do pobrania 
od właściciela jednorazowej opłaty w przypad-
ku jej zbycia, zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym; 

19) nieprzekraczalnej linii zabudowy naleşy przez to 
rozumieć granicć wzdłuş terenów komunikacji 
i wydzielonych pasów infrastruktury technicz-
nej, poza którą nie moşe być wysunićte lico 
budynku; dopuszcza sić jej nieznaczne naru-
szenie dla zadaszeń wejściowych, rzutu dachu, 
wykuszy, balkonów, elementów wystroju archi-
tektonicznego, w tym ganków i schodów wej-
ściowych; 

20) reklamie wielkogabarytowej naleşy przez to ro-
zumieć wolnostojące, trwale związane z grun-
tem urządzenie reklamowe, w tym umieszczane 
na elementach konstrukcyjnych, obiekcie bu-
dowlanym lub ogrodzeniu, którego przynajm-
niej jeden z wymiarów przekracza 4,0m.; 

21) strefie technicznej naleşy przez to rozumieć 
strefy od sieci i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej obejmujące: pas terenu wzdłuş sieci po 
jej stronach, pozwalający na stały lub okresowy 
dostćp operatora kontrolującego stan sieci,  
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a w przypadku awarii - na jej usunićcie; szero-
kość tej strefy ustala sić na podstawie rodzaju 
sieci, średnicy i głćbokości posadowienia. 

Rozdział 2 

Przepisy obowiązujące w całym obszarze, objętym 
planem 

§ 5. 1. Ustala sić zasady przeznaczenia terenów. 

2. Tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi, 
mogą być zagospodarowane wyłącznie na cele 
zgodne z podstawowym przeznaczeniem lub łącznie 
z przeznaczeniem dopuszczalnym, zgodnie z ustale-
niami określonymi w zapisach niniejszej uchwały, 
w tym szczegółowymi zasadami zagospodarowania 
terenów, zawartymi w rozdziale 4, z zastrzeşeniem, 
iş zagospodarowanie na cele zgodne z przeznacze-
niem dopuszczalnym nie moşe zaistnieć samodziel-
nie. 

3. W ramach terenów wydzielonych liniami roz-
graniczającymi, obok zagospodarowania zgodnego 
z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym, 
mogą wystćpować drogi wewnćtrzne, miejsca po-
stojowe dla samochodów osobowych, sieci i urzą-
dzenia infrastruktury technicznej oraz zieleń izola-
cyjna. 

§ 6. 1. Ustala sić zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego. 

2. Nakazuje sić realizować zagospodarowanie te-
renów z uwzglćdnieniem wymogów ochrony  
i kształtowania ładu przestrzennego, polegających 
na: 

1)  dbanie o docelowe ukształtowanie i zagospo-
darowanie linii zabudowy i linii zieleni wokół 
ulic – koordynacjć pomićdzy liniami zabudowy, 
zielenią kompozycyjną i izolacyjną, elementami 
reklam i informacji wizualnej, ogrodzeniami 
poszczególnych nieruchomości itp.; 

2)  realizacjć terenów biologicznie czynnych  
w granicach kaşdej działki o procencie po-
wierzchni ustalonym w zapisach szczegóło-
wych, do których naleşą tereny zieleni niskiej  
– trawniki, zieleni średniej – krzewy, zieleni wy-
sokiej – drzewa istniejące i projektowane; 

3. Nakazuje sić realizacjć budynków, z uwzglćd-
nieniem nastćpujących zasad: 

1)  sytuowanie na terenach oznaczonych symbo-
lem U, P hal produkcyjnych, warsztatów wy-
twórczych i rzemieślniczych oraz budynków 
gospodarczych w głćbi działki za budynkami 
biurowymi i usługowymi; 

2)  przeznaczenie pasa terenu, pomićdzy linią za-
budowy a linią rozgraniczającą teren, wyłącznie 
pod realizacjć: 

 utwardzonego wjazdu na teren działki; 

 dojścia do budynku; 

 zadaszonego i osłonićtego miejsca pod 
pojemniki na śmieci; 

 miejsc do parkowania; 

 sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; 

 elementów małej architektury; 

 zieleni dekoracyjnej i uşytkowej. 

4. Zakazuje sić stosowania: 

1)  materiałów wykończeniowych typu: blacha tra-
pezowa i falista oraz siding, dla obiektów biu-
rowych; 

2)  reklam wielkogabarytowych typu billboard - na 
terenach zieleni urządzonej, dróg publicznych - 
lokalnych i dojazdowych oraz znaków informa-
cji wizualnej w miejscach i w sposób narusza-
jący bezpieczeństwo ruchu samochodowego 
i pieszego. 

5. Dopuszcza sić na elewacjach: 

1)  stosowanie kolorów zarejestrowanych jako 
identyfikacja firm; 

2)  stosowanie znaków informacji wizualnej w ce-
lach reklamowych, w tym szyldów, reklam, ta-
blic informacyjnych, pod warunkiem: 

a)  umieszczania w strefie frontowej budynków; 

b)  nawiązania do podziałów i kolorystyki fasad 
oraz nie wykraczania poza obrys budynku. 

§ 7. 1. Ustala sić zasady ochrony środowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego. 

2. W zakresie lokalizacji przedsićwzićć zawsze 
mogących i potencjalnie mogących znacząco od-
działywać na środowisko, w rozumieniu zapisów 
ustawy o udostćpnieniu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na śro-
dowisko z dnia 03.10.2008r. (Dz. U. z 2008r. Nr 199, 
poz. 1227): 

1)  dopuszcza sić lokalizacjć inwestycji wskaza-
nych, jako przedsićwzićcia mogące potencjal-
nie znacząco oddziaływać na środowisko, dla 
których sporządzenie raportu jest lub moşe być 
wymagane, pod warunkiem, iş spełnione bćdą 
dopuszczalne normy określające standardy ja-
kości środowiska; 

2)  zakazuje sić stosowania systemów indywidual-
nych lub grupowych oczyszczania ścieków bądŝ 
zbiorników bezodpływowych z odprowadze-
niem do gruntu lub wód. 

3. W zakresie ochrony przed hałasem dopuszcza 
sić poziom hałasu określony w przepisach odrćb-
nych. 

4. W zakresie ochrony powietrza przed zanie-
czyszczeniem nakazuje sić: 

1)  spełnienie warunków w zakresie emisji zanie-
czyszczeń do powietrza, w tym hermetyzacjć 
procesów technologicznych, ograniczających 
emisjć zanieczyszczeń; 

2)  stosowanie paliw ekologicznych, tj. o niskiej 
zawartości związków siarki. 
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5. W zakresie ochrony powierzchni ziemi i śro-
dowiska przed odpadami: 

1)  nakazuje sić: 

a)  właściwe zagospodarowanie terenu oraz 
gromadzenie wód opadowych, mające na ce-
lu minimalizowanie przekształcenia po-
wierzchni ziemi i jej ochronć przed erozją; 

b)  w związku z realizacją budowy, przy realizacji 
robót ziemnych zdjćcie wierzchniej warstwy 
ziemi organicznej, jej odpowiednie zdepo-
nowanie z moşliwością ponownego wyko-
rzystania; 

c)  gromadzenie i usuwanie odpadów komunal-
nych, zgodnie z regulacjami obowiązującymi 
na obszarze gminy; 

2)  dopuszcza sić : 

a)  gospodarkć odpadami niebezpiecznymi 
w małych ilościach, w związku z istniejącą 
lub projektowaną działalnością w zakresie 
produkcji, baz, składów, rzemiosła uciąşliwe-
go, realizacją lub utrzymaniem usług, go-
spodarką komunalną, wg odrćbnych przepi-
sów obowiązujących w tym zakresie; 

b)  wykorzystanie dla potrzeb niwelacji terenu 
mas ziemnych, stanowiących grunt rodzimy, 
usuwany lub przemieszczany, w związku 
z realizacją przedsićwzićcia lub realizacją 
elementów zagospodarowania terenu, z za-
strzeşeniem przepisów o ograniczeniu zmian 
naturalnego ukształtowania. 

6. W zakresie ochrony wód przed zanieczyszcze-
niem nakazuje sić: 

1)  uszczelnianie powierzchni komunikacyjnych, 
w tym placów, dróg i parkingów; 

2)  instalowanie urządzeń oczyszczających wody 
opadowe i roztopowe tj. separatorów i osadni-
ków, w szczególności na terenie baz transpor-
towych, stacji paliw i magazynów paliw, zakła-
dów usług motoryzacyjnych i innych, w których 
istnieje niebezpieczeństwo zanieczyszczenia 
wód opadowych substancjami ropopochod-
nymi lub innymi substancjami toksycznymi. 

7. W zakresie ochrony terenów zieleni i wartości 
krajobrazowych: 

1)  nakazuje sić: 

a)  ochronć lokalnych wartości krajobrazu oraz 
zieleni poprzez zachowanie i utrzymanie, 
w szczególności naturalnego ukształtowania 
terenu i w miarć moşliwości istniejących 
drzew; 

b)  kształtowanie nowej zieleni w sposób nie ko-
lidujący z zabudową – wprowadzanie nasa-
dzeń zgodnie z siedliskiem przy uwzglćdnie-
niu docelowej wysokości i rozłoşystości oraz 
otwarć widokowych; 

2)  dopuszcza sić realizacjć i wydzielanie ciągów 
pieszych i ścieşek rowerowych, w ramach tere-
nów zieleni. 

8. Na terenie objćtym opracowaniem i w jego 
najblişszym otoczeniu z zasobów przyrodniczych 
brak jest obiektów objćtych ochroną prawną, nie 
wystćpują teş złoşa kopalin. 

§ 8. 1. Ustala sić zasady ochrony dziedzictwa kul-
turowego i zabytków oraz dóbr kultury współcze-
snej: 

2. Nakazuje sić chronić walory krajobrazowe 
i dbać o staranne wkomponowywanie obiektów 
i urządzeń w istniejący krajobraz. 

3. Zobowiązuje sić kaşdego, kto w trakcie pro-
wadzenia robót budowlanych i ziemnych odkrył 
przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iş 
jest on zabytkiem: 

1)  do wstrzymania wszelkich robót mogących 
uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot; 

2)  zabezpieczenia przy uşyciu dostćpnych środ-
ków ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 

3)  niezwłocznego zawiadomienia o tym odpo-
wiedni organ słuşby ochrony zabytków oraz 
Burmistrza Zbąszynka. 

4. Burmistrz Zbąszynka jest obowiązany nie-
zwłocznie, nie dłuşej niş w terminie 3 dni przekazać 
Lubuskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Za-
bytków przyjćte zawiadomienie. 

5. Na terenie objćtym opracowaniem i w jego 
najblişszym otoczeniu brak jest obiektów wpisanych 
do rejestrów zabytków i do ewidencji zabytków 
i brak stanowisk archeologicznych. 

§ 9. 1. Ustala sić wymagania wynikające z po-
trzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

2. Nakazuje sić likwidacjć istniejących barier 
technicznych i architektonicznych umoşliwiając oso-
bom niepełnosprawnym poruszanie sić w obrćbie: 

1)  komunikacji publicznej: ulic, placów, parkin-
gów, ścieşek ruchu pieszego, przystanków itp.; 

2)  terenów zieleni urządzonej oraz obiektów  
i urządzeń związanych z usługami publicznymi. 

3. Dopuszcza sić stosowanie : 

1)  elementów małej architektury, zieleni i akcen-
tów plastycznych; 

2)  urządzeń uşytkowych, w szczególności lamp 
oświetleniowych, słupów ogłoszeniowych, ła-
wek, elementów dekoracyjnych i uşytkowych, 
koszy na śmieci; 

3)  elementów zagospodarowania terenu, w tym 
chodników i ulic. 

4. Nakazuje sić : 

1)  zwrócenie szczególnej uwagi na uformowanie 
zabudowy i zagospodarowania od strony dróg 
publicznych: wojewódzkiej i powiatowej (głów-
ne wejścia, reprezentacyjne elewacje zakładów 
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i ozdobną zieleń lokalizować przy głównych 
ciągach ulicznych); 

2)  akcentowanie wjazdów i wejść do zakładów 
poszerzeniami drogi w formie niewielkich pla-
ców. 

§ 10. 1. Ustala sić szczegółowe zasady i warunki 
scalania i podziału nieruchomości. 

2. W obszarze objćtym planem nie wystćpują te-
reny podlegające scaleniu. 

3. Dopuszcza sić moşliwość łączenia wydzielo-
nych działek budowlanych. 

4. Wszystkie ustalenia zdefiniowane dla dzielo-
nej nieruchomości są jednocześnie obowiązujące 
dla kaşdej z nowo powstałych działek. 

5. Proponuje sić przeprowadzenie podziałów 
nieruchomości zgodnie z liniami postulowanymi, 
wyznaczonymi na rysunku planu. 

6. W przypadku innego podziału niş określony 
w ust. 5: 

1)  ustala sić: 

a)  obowiązek zapewnienia dla wszystkich po-
wstałych w wyniku podziału działek dostćpu 
do infrastruktury technicznej i do drogi pu-
blicznej, w tym poprzez drogi wewnćtrzne 
o szerokości nie mniejszej niş 6,0m.; 

b)  konieczność uwzglćdnienia istniejącego  
projektowanego uzbrojenia, z zachowaniem 
pasów eksploatacyjnych według zasad okre-
ślonych przez dysponentów sieci; 

2)  dopuszcza sić na wszystkich terenach, z wyjąt-
kiem pasów drogowych, wydzielanie działek 
pod urządzenia i sieci infrastruktury technicznej 
o wielkości zapewniającej dostćp i obsługć tych 
urządzeń. 

§ 11. 1. Ustala sić zasady modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów komunikacji. 

2. Podstawowy układ komunikacji drogowej, ob-
sługujący teren stanowią: 

1)  drogi publiczne zlokalizowane poza granicami 
opracowania planu: 

a)  droga publiczna wojewódzka; 

b)  droga publiczna powiatowa; 

c)  droga publiczna gminna oraz projektowana 
obwodnica wsi Chlastawa (od strony za-
chodniej); 

2)  uzupełnienie układu komunikacji mogą stano-
wić dodatkowe drogi wewnćtrzne, stanowiące 
dojazdy do poszczególnych posesji (spełniające 
wymagania jak dla dróg przeciwpoşarowych) 
w przypadku wtórnych podziałów działek. 

3. W granicach pasów drogowych dopuszcza sić 
realizacjć: 

1)  wszelkich elementów związanych bezpośrednio 
z komunikacją drogową, rowerową i pieszą  
a w szczególności: ogólnodostćpnych miejsc 

postojowych, zatok autobusowych, chodników, 
ścieşek rowerowych; 

2)  urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej; 

3)  elementów małej architektury; 

4)  reklam wielkogabarytowych; 

5)  zieleni. 

4. Kaşdorazowo w sytuacji przebudowy, rozbu-
dowy i budowy elementów układu komunikacji, 
w tym dróg, parkingów, ścieşek rowerowych i cią-
gów pieszych, naleşy uwzglćdnić odpowiednio: 

1)  projektowane oraz istniejące sieci uzbrojenia 
terenu, z dopuszczeniem ich przełoşenia na 
koszt administratora drogi i na warunkach 
uzgodnionych z gestorem danej sieci; 

2)  istniejący układ dróg publicznych i utrzymanie 
powiązań w formie skrzyşowań; 

3)  utrzymanie lub budowć nowych chodników; 

4)  rozpoznanie geologiczno – inşynierskie terenu. 

5. Program parkingowy, wyliczony według pa-
rametrów i wskaŝników określonych dla poszcze-
gólnych terenów w rozdziale 4, naleşy zbilansować 
w 100% w ramach terenu planowanej inwestycji, co 
w szczególności oznacza zakaz realizacji nowych 
inwestycji nie spełniających tego warunku. 

§ 12. 1. Ustala sić zasady modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów infrastruktury technicz-
nej. 

2. Dla wszystkich terenów ustala sić, w zaleşno-
ści od potrzeb, wyposaşenie w sieć wodociągową, 
kanalizacyjną, elektroenergetyczną, gazową, cie-
płowniczą i teletechniczną wraz z urządzeniami wy-
nikającymi z przepisów odrćbnych oraz przynaleş-
nymi pasami obsługi technicznej. 

3. W planie określono zasady obsługi w zakresie 
infrastruktury technicznej, związane z sieciami, przy-
łączami i obiektami technologicznymi, niewymaga-
jącymi wydzielania terenu, zlokalizowanymi w gra-
nicach innych wyodrćbnionych w planie terenów, 
o róşnym przeznaczeniu przy czym: 

1)  trasy projektowanych sieci infrastruktury tech-
nicznej naleşy prowadzić w liniach rozgranicza-
jących drogi, z uwzglćdnieniem umieszczenia 
w przekroju poprzecznym ulic, wszystkich sieci 
projektowanych docelowo; 

2)  dopuszcza sić: 

a)  zmiany przebiegu i parametrów istniejących 
sieci infrastruktury technicznej na warunkach 
ustalonych z administratorem danej sieci  
– o ile nie narusza to struktury danej sieci, 
nie pogarsza warunków obsługi i nie narusza 
interesów osób trzecich; 

b)  realizacjć inwestycji infrastruktury technicz-
nej, których przebieg wynika z zapisów planu 
lub przepisów odrćbnych i nie wynika z ry-
sunku planu. 

4. W zakresie zaopatrzenia w wodć: 
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1)  ustala sić: 

a)  zagwarantowanie pełnego pokrycia zapo-
trzebowania z projektowanej sieci wodocią-
gowej rozgałćŝnej z wpićciem do istniejącej 
sieci zlokalizowanej w liniach rozgraniczenia 
drogi wojewódzkiej lub z wieşy ciśnień; 

b)  przyjćcie ilości dostarczanej wody, dla po-
szczególnych typów zabudowy, zgodnie 
z przepisami szczególnymi w sprawie okre-
ślenia przecićtnych norm zuşycia wody; 

2)  nakazuje sić: 

a)  utrzymanie przebiegu głównej sieci w liniach 
rozgraniczających istniejących dróg; 

b)  zapewnienie wymaganego zaopatrzenia 
wodnego dla celów przeciwpoşarowych. 

5. W zakresie odprowadzenia ścieków bytowych, 
komunalnych i przemysłowych oraz wód opado-
wych i roztopowych, zwanych dalej - ściekami: 

1)  nakazuje sić: 

a)  odprowadzenie ścieków, o ile spełniają pa-
rametry zgodne z przepisami odrćbnymi - do 
istniejącego kolektora zlokalizowanego 
w liniach rozgraniczenia drogi wojewódzkiej 
poprzez przepompownie; 

b)  lokalizowanie nowej sieci kanalizacyjnej w li-
niach rozgraniczających dróg, z uwzglćdnie-
niem przepisów odrćbnych; 

c)  podczyszczanie w miejscu wytwarzania, 
w przypadku ścieków przemysłowych, przed 
wprowadzeniem ich do istniejącego systemu 
sieci kanalizacyjnej; 

d)  odprowadzenie wód deszczowych z terenów 
komunikacyjnych do szczelnych zbiorników 
bezodpływowych usytuowanych na terenie 
działki; 

2)  zakazuje sić wprowadzania nieoczyszczonych 
ścieków do wód powierzchniowych i do gruntu; 

3)  dopuszcza sić : 

a)  gromadzenie wód opadowych na terenach 
usługowych z ich gospodarczym wykorzy-
staniem; 

b)  budowć sieci kanalizacyjnych przez tereny 
działek prywatnych, w przypadku braku in-
nych moşliwości, pod warunkiem uzyskania 
zgody ich właścicieli; 

c)  lokalizacjć przepompowni ścieków na terenie 
własnym inwestora. 

6. W zakresie zaopatrzenia w gaz: 

1)  ustala sić pokrycie, z dystrybucyjnej sieci ga-
zowej w uzgodnieniu z operatorem sieci po 
spełnieniu warunków technicznych i ekono-
micznych przyłączenia na zasadach określo-
nych przez operatora sieci, zgodnie z ustawą 
Prawo energetyczne i rozporządzeniami wyko-
nawczymi do ustawy; 

2)  nakazuje sić: 

a)  zabezpieczenie do celów technologicznych 
i grzewczych gazu z istniejącego gazociągu 
średniego ciśnienia; 

b)  stosowanie, dla sieci stref kontrolowanych, 
zgodne z przepisami szczególnymi w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny od-
powiadać sieci gazowe; 

3)  dopuszcza sić lokalizacjć gazociągu poza pa-
sami jezdni, za uzgodnieniem z właścicielem te-
renu, na warunkach określonych przez admini-
stratora sieci. 

7. W zakresie elektroenergetyki: 

1)  ustala sić pokrycie zapotrzebowania z istnieją-
cej lub rozbudowanej sieci elektroenergetycz-
nej; 

2)  nakazuje sić zasilanie nowych odbiorców ener-
gii elektrycznej liniami kablowymi z projekto-
wanych stacji transformatorowych; 

3)  dopuszcza sić realizacjć stacji transformatoro-
wych na terenie inwestora. 

8. W zakresie zaopatrzenia w ciepło: ustala sić, 
zaopatrzenie w ciepło z lokalnych proekologicznych 
ŝródeł ciepła, ograniczających wielkość emisji i za-
nieczyszczeń powietrza w tym niekonwencjonalnych 
ŝródeł energii cieplnej. 

9. W zakresie telekomunikacji: 

1)  ustala sić zapewnienie dostćpu, w zaleşności 
od potrzeb, do istniejącej lub rozbudowanej 
sieci telekomunikacyjnej; 

2)  zaleca sić docelową obsługć abonamentów 
przez róşnych operatorów z istniejących lub 
planowanych sieci telekomunikacyjnych; 

10. W zakresie gospodarki odpadami: 

1)  nakazuje sić: 

a)  minimalizowanie ilości wytwarzanych odpa-
dów, segregacje ich ze szczególnym 
uwzglćdnieniem odpadów niebezpiecznych, 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami odrćbnymi; 

b)  wyposaşenie terenów pieszych w urządzenia 
do gromadzenia odpadów; 

2)  dopuszcza sić krótkoterminowe gromadzenie 
odpadów komunalnych w granicach działek, na 
których są wytwarzane, a nastćpnie nakazuje 
sić wywóz ich na wysypisko przez wyspecjali-
zowane przedsićbiorstwo. 

11. Dopuszcza sić lokalizacjć nowych, nie uwi-
docznionych w rysunku planu przewodów urządzeń 
infrastruktury technicznej związanych z obsługą za-
gospodarowania terenu we wszystkich obszarach, 
równieş poza wyznaczonymi pasami drogowymi 
przy spełnieniu nastćpujących warunków: 

a)  uzyskania zgody właściciela nieruchomości; 
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b)  powiązanie z elementami ekofizjograficzny-
mi, w szczególności projektowanie sieci  
z uwzglćdnieniem: ukształtowania terenu, 
walorów krajobrazowych i skupisk zadrze-
wień, przebiegu cieków wodnych; 

c)  powiązanie ze strukturą władania, w szcze-
gólności projektowanie wzdłuş granic nieru-
chomości oraz w sposób umoşliwiający re-
alizacjć przeznaczenia terenu. 

§ 13. 1. Ustala sić sposób i termin tymczasowe-
go zagospodarowania, urządzania i uşytkowania 
terenów. 

2. Zakazuje sić lokalizacji obiektów tymczaso-
wych, za wyłączeniem obiektów i urządzeń infra-
struktury technicznej oraz obiektów stanowiących 
zaplecze budowlane dla realizowanej inwestycji. 

3. Dopuszcza sić realizacjć nowych tymczaso-
wych obiektów budowlanych lub tymczasowych 
budowli, a takşe tymczasowych parkingów tereno-
wych, realizowanych na koszt inwestora, właściciela 
lub uşytkownika pod warunkiem , iş takie lokalizacje 
spełnią wymogi wynikające z przepisów odrćbnych, 
a podstawowe przeznaczenie działki nie wyklucza 
takich moşliwości. 

§ 14. Stawka procentowa słuşąca naliczeniu jed-
norazowej opłaty. Ustala sić 30% stawkć słuşącą 
naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym, wynikającej ze wzro-
stu wartości nieruchomości objćtej planem. 

Rozdział 3 

Przepisy dotyczące wydzielonych stref, określające 
szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy. 

§ 15. 1. Na terenach połoşonych w zasićgu 
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych „Wielkopol-
ska Dolina Kopana” naleşy: 

1)  powierzchnić placów, ulic, parkingów, placów 
postojowych i placów manewrowych przy 
obiektach przemysłowych i usługowych, 
uszczelnić; 

2)  wody opadowe odprowadzać do rowów po 
wstćpnym oczyszczeniu w piaskownikach i se-
paratorach. 

§ 16. 1. Ustala sić strefy techniczne: 

1)  dla istniejącej napowietrznej linii elektroenerge-
tycznej średniego napićcia 15kV dla obiektów 
przeznaczonych na stały pobyt ludzi wyznacza 
sić strefć wynoszącą 10,0m, tj. po 5.0m w obie 
strony od osi linii. Lokalizowanie obiektów, sa-
dzenie drzew oraz wszelka działalność prowa-
dząca do zmiany zagospodarowania w tej stre-
fie wymaga kaşdorazowo indywidualnego roz-
patrzenia i uzgodnienia z Zakładem Energe-
tycznym w Zielonej Górze; 

2)  dla pozostałych istniejących i projektowanych 
sieci, strefy niewyznaczone graficznie na rysun-
ku planu, o szerokościach uzaleşnionych od 

średnicy i typu sieci, ustalone indywidualnie 
przez właściwego dysponenta. 

2. W zasićgu oddziaływania akustycznego szla-
ków kolejowych naleşy: budynki i budowle sytu-
ować w odległości nie mniejszej niş 10.0m od grani-
cy obszaru kolejowego, z tym şe odległość ta od osi 
skrajnego toru nie moşe być mniejsza niş 20.0m. 

3. W przypadku likwidacji sieci wyznaczone na 
rysunku planu strefy przestają obowiązywać, nato-
miast w przypadku przeniesienia sieci obowiązują 
strefy w odniesieniu do nowej lokalizacji. 

Rozdział 4 

Warunki zagospodarowania dla poszczególnych 
terenów. 

§ 17. 1. Wyznacza sić tereny zabudowy technicz-
no – produkcyjnej oznaczone w planie symbolem P. 

2. Ustala sić przeznaczenie terenów: 

1)  podstawowe: 

a)  pod obiekty produkcyjne: produkcja dla bu-
downictwa – materiały budowlane, przemysł 
lekki – fabryki i montownie, przemysł spo-
şywczy, warsztaty, rzemiosło produkcyjne, 
przemysł inny; 

b)  pod tereny magazynowo – składowe (maga-
zyny i składy zabudowane i odkryte, silosy, 
zbiorniki, itp.); 

2)  dopuszczalne: 

a)  pod rzemiosło usługowe drobne; 

b)  pod administracjć gospodarczą i biura; 

c)  pod zieleń urządzoną; 

3)  dla kaşdego terenu przeznaczonego pod ak-
tywność gospodarczą, niezaleşnie od funkcji 
wiodących i uzupełniających, funkcjami mogą-
cymi wystćpować w granicach terenu, bez ich 
jednoznacznego definiowania, moşe być do-
datkowo zagospodarowanie zintegrowane i ob-
sługujące funkcje wewnćtrzne: 

a)  komunikacja kołowa wewnćtrzna przystoso-
wana do transportu cićşkiego; 

b)  komunikacja piesza; 

c)  zieleń uzupełniająca i izolacyjna; 

d)  drobne funkcje usługowe i administracyjne 
oraz urządzenia infrastruktury technicznej 
i komunalnej wraz z obiektami funkcji wiodą-
cej i uzupełniających, o łącznej powierzchni 
nie przekraczającej 10% sumy wszystkich 
powierzchni uşytkowych nie bćdące samo-
dzielnym budynkiem; 

e)  urządzenia i elementy infrastruktury tech-
niczne, nie wymagające wydzielenia dla nich 
niezaleşnej nieruchomości; 

f)  urządzenia telekomunikacyjne typu: abo-
nenckie wćzły dostćpu, standardowe szafy 
kablowe oraz aparaty ogólnodostćpne w ka-
binach telekomunikacyjnych i na słupach; 
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g)  stacje transformatorowe wraz z swobodnym 
dojazdem przystosowanym do sprzćtu cićşkie-
go. 

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, nakazuje sić : 

a)  dostosowanie charakteru prowadzonej dzia-
łalności produkcyjnej do wielkości i specyfiki 
posiadanej działki; 

b)  odseparowanie działalności produkcyjnej 
prowadzonej zgodnie z przeznaczeniem pod-
stawowym lub dopuszczalnym, w przypadku 
sąsiedztwa z przestrzeniami publicznymi 
i terenami zabudowy mieszkaniowej ogro-
dzeniem pełnym lub pasem zieleni izolacyj-
nej zimotrwałej, w sposób skutecznie zapo-
biegający wykraczaniu uciąşliwości poza 
granice działki w szczególności ze wzglćdu 
na wytwarzany hałas, wibracje, draşniące 
wonie lub światło o duşym natćşeniu, lub ze 
wzglćdu na rodzaj tej działalności jeśli mógł-
by on obnişać jakość środowiska zamieszka-
nia. 

4. Zagospodarowania terenu, parametry i wska-
ŝniki : 

1)  ustala sić: 

a)  wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 
do powierzchni działki – nie wićcej niş  
w 70%; 

b)  powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej 
niş: 15% w tym dla zieleni wysokiej naleşy 
przeznaczyć co najmniej 20% terenów biolo-
gicznie czynnych; 

c)  nieprzekraczalne linie zabudowy w odległo-
ści 10.0m od linii rozgraniczających drogi 
publiczne, 6.0m od linii rozgraniczających 
drogi wewnćtrzne, 4.0m od działek sąsied-
nich, zgodnie z rysunkiem planu; 

d)  wjazdy i wyjazdy z dróg publicznych lub we-
wnćtrznych; 

e)  program parkingowy i garaşowy: naleşy 
ustalić indywidualnie dla zamierzonego spo-
sobu uşytkowania, co najmniej pokrywające 
potrzeby zatrudnionych (15 – 25 na 100 osób 
zatrudnionych) i wynikające z przyjćtej tech-
nologii produkcji; 

2)  dopuszcza sić moşliwość zagospodarowania 
terenów w całości lub czćści przez jednego lub 
kilku inwestorów pod warunkiem zapewnienia 
wydzielonym terenom dojazdu do drogi pu-
blicznej. W sytuacji gdy teren zostanie podzie-
lony na kilka działek to dojazd do drogi publicz-
nej bćdzie moşliwy poprzez drogć której linie 
rozgraniczenia o szerokości 20.0m pokazane są 
na rysunku planu liniami przerywanymi (postu-
lowanymi); 

3)  zakazuje sić: 

a)  lokalizacji zabudowy mieszkaniowej; 

b)  lokalizacji przedsićwzićć i urządzeń powodu-
jących przekroczenia standardów jakości 
środowiska poza terenem do którego właści-
ciel ma tytuł prawny; 

c)  lokalizacji zakładu stwarzającego zagroşenie 
dla şycia lub zdrowia ludzi a w szczególności 
wystąpienia powaşnych awarii. 

5. Ustala sić parametry i wskaŝniki kształtowania 
zabudowy: 

1)  gabaryty zabudowy - stosowanie indywidual-
nych rozwiązań zgodnie z charakterem funkcji, 
o dostosowanych proporcjach umoşliwiające 
harmonijne wkomponowanie nowej zabudowy 
w istniejący krajobraz i istniejącą zabudowć ale 
nie wyşszą niş 20.0m., dla zabudowy produk-
cyjnej nie ustala sić wysokości, - moşe wynikać 
z przyjćtej technologii (maksimum do wysoko-
ści wieşy ciśnień); 

2)  w zakresie geometria dachu: dopuszcza sić sto-
sowanie indywidualnych rozwiązań w dosto-
sowaniu do charakteru funkcji i do cech otacza-
jącego zainwestowania. 

§ 18. 1. Wyznacza sić tereny zabudowy usługo-
wej, oznaczone na rysunku planu symbolem U. 

2. Ustala sić przeznaczenie terenów: 

1)  podstawowe: pod usługi komunikacyjne zwią-
zane z obsługą podróşnych ( stanowiska posto-
jowe – parkingi, jezdnie manewrowe, urządze-
nia wypoczynkowe, stacje paliw, stanowiska 
obsługi pojazdów, obiekty gastronomiczno – 
handlowe, obiekty noclegowe, informacje tury-
styczne; 

2)  dopuszczalne: 

a)  salony i stacje serwisowe; 

b)  usługi, w szczególności: administracyjne, fi-
nansowe, transportowe, motoryzacyjne; 

3)  dla kaşdego terenu, niezaleşnie od funkcji wio-
dącej i uzupełniających, funkcjami mogącymi 
wystćpować w granicach terenu, bez ich jedno-
znacznego definiowania, moşe być dodatkowo 
zagospodarowanie zintegrowane i obsługujące 
funkcje wewnćtrzne, tj.: 

a)  komunikacja kołowa (dojazdy, place manew-
rowe); 

b)  komunikacja piesza (dojścia); 

c)  parkingi wewnćtrzne bilansujące w 100% po-
trzeby parkingowe w ilości dostosowanej do 
funkcji obiektów; 

d)  pasy zieleni izolacyjnej o szerokości nie 
mniejszej niş 3.0m. z zastosowaniem gatun-
ków zimozielonych i szybko rosnących 
wzdłuş granic działki; 

e)  urządzenia i sieci infrastruktury technicznej; 

f)  trafostacje; 

4)  dopuszcza sić moşliwość lokalizowania uşyt-
kowania, takiego jak: 
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a)  stacji autogazu; 

b)  zieleni urządzonej. 

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: nakazuje sić dostosowanie charakteru 
prowadzonej działalności do wielkości i specyfiki 
posiadanej działki. 

4. Ustala sić zasady zagospodarowania terenu, 
parametry i wskaŝniki: 

a)  wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 
do powierzchni nieruchomości – nie wićcej 
niş 80%; 

b)  powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej 
niş 10%, w tym dla zieleni wysokiej naleşy 
przeznaczyć co najmniej 20% terenów biolo-
gicznie czynnych; 

c)  utrzymanie nieprzekraczalnej linii zabudowy 
zgodnie z rysunkiem planu, tj. w odległości 
10,0m od linii rozgraniczających drogi woje-
wódzkiej i powiatowej; 

d)  program parkingowy: 

 w ilości nie mniejszej niş 1 miejsce posto-
jowe na 25m² powierzchni uşytkowej; 

 w przypadku usług gastronomii, w ilości 
nie mniejszej niş 1 miejsce postojowe na  
6 miejsc konsumpcyjnych; 

 w przypadku innego sposobu uşytkowania 
naleşy ustalić indywidualnie, co najmniej 
pokrywające potrzeby zatrudnionych (15 – 
25 na 100 osób zatrudnionych) i wynikają-
ce z przyjćtej technologii; 

e)  obsługa komunikacyjna bezpośrednio z ist-
niejących dróg publicznych (powiatowa i wo-
jewódzka). 

5. Parametry i wskaŝniki kształtowania zabudo-
wy: 

1)  ustala sić : 

a)  gabaryty zabudowy wywaşone, proporcjo-
nalne, proste bryły; 

b)  wysokość zabudowy - do 3 kondygnacji, ale 
nie wyşsza niş 15,0m, przy czym nie dotyczy 
ona obiektów i urządzeń typu: kominy, masz-
ty oraz obiektów, których wysokość zaleşy od 
wzglćdów technologicznych; 

2)  w zakresie geometrii dachu dopuszcza sić sto-
sowanie dachów według indywidualnych po-
trzeb. 

§ 19. 1. Wyznacza sić tereny zieleni nieurządzo-
nej oznaczonej na rysunku planu symbolem ZN. 

2. Ustala sić przeznaczenie terenów: skwery, zie-
leńce. 

3. Zagospodarowanie terenu, parametry i wska-
ŝniki oraz zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

1)  ustala sić: 

a)  powierzchnia biologicznie czynna nie mniej 
niş 95%; 

b)  powierzchnia trwałego zainwestowania zwią-
zanego z przeznaczeniem dopuszczalnym nie 
moşe przekroczyć 5% powierzchni terenu; 

2)  nakazuje sić zachowanie istniejącej zieleni 
o walorach przyrodniczo – krajobrazowym oraz 
uzupełnienie jej zielenią wysoką, krzewami 
i powierzchniami trawiastymi, 

3)  zakazuje sić: 

a)  grodzenia terenów; 

b)  lokalizacji tymczasowych obiektów kontene-
rowych, w tym o funkcji handlowej; usługo-
wej i itp.; 

4)  dopuszcza sić: 

a)  lokalizowanie tablic informacyjnych i związa-
nych trwale z terenem obiektów reklamo-
wych; 

b)  nasadzenia drzew i krzewów; 

c)  lokalizowanie sieci urządzeń infrastruktury 
technicznej związanej z obsługą zagospoda-
rowania terenu; 

d)  lokalizacjć ciągu pieszego nieutwardzonego. 

§ 20. 1. Wyznacza sić tereny infrastruktury tech-
nicznej – elektroenergetyka oznaczone w planie E1. 

2. Ustala sić przeznaczenie terenów: 

1)  przeznaczenie podstawowe: pod stacje trans-
formatorowe z przynaleşnym zagospodarowa-
niem; 

2)  przeznaczenie dopuszczalne: pod wszelkie 
urządzenia towarzyszące zaopatrzeniu w ener-
gić elektryczną. 

3. Parametry i wskaŝniki zagospodarowania te-
renu: teren o minimalnych wymiarach 4.0 x 5.0m., 
z dojazdem 3.5 metrową jezdnią utwardzoną z dróg 
publicznych i wewnćtrznych. 

4. Zagospodarowania terenu - nakazuje sić, aby 
uciąşliwości bądŝ szkodliwości dla środowiska wy-
wołane przez obiekt i urządzenia nie wykraczały po-
za granice terenu, na którym są zlokalizowane i tym 
samym, nie powodowały konieczności ustanowienia 
obszaru ograniczonego uşytkowania. 
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Rozdział 5 

Przepisy końcowe 

§ 21. Tracą moc zapisy uchwały Nr XXXII/53/05 
Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 29 grudnia 2005r. 
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 
ogólnego zagospodarowania przestrzennego wsi 
Kosieczyn i Chlastawa w zakresie objćtym niniejszą 
zmianą planu. 

§ 22. Wykonanie uchwały powierza sić Burmi-
strzowi Zbąszynka. 

§ 23. Uchwała wchodzi w şycie po upływie  
30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym 
Województwa Lubuskiego. 

 Przewodniczący Rady 
Jan Mazur 
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Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr XLVIII/40/2010 

Rady Miejskiej w Zbąszynku 

z dnia 24 czerwca 2010r. 
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Załącznik Nr 2 

do uchwały Nr XLVIII/40/2010 

Rady Miejskiej w Zbąszynku 

z dnia 24 czerwca 2010r. 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE  
dotyczy sposobu realizacji zadań z zakresu infra-

struktury technicznej oraz zasad ich finansowania 
zapisanych w zmianie miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego wsi Kosieczyn  
i Chlastawa, tereny położone w obrębie wsi Kosie-

czyn i Chlastawa przy drodze woj. Nr 302. 

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.), art. 7 ust. 1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.  
Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz art. 111 ust. 2  
pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z póŝn. 
zm.) Rada Miejska w Zbąszynku rozstrzyga, co na-
stćpuje: 

1)  z ustaleń zawartych w uchwale w sprawie 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Kosieczyn i Chlastawa, te-
reny połoşone w obrćbie wsi Kosieczyn i Chla-
stawa przy drodze woj. Nr 302 obejmującego 
tereny w granicach określonych w załączniku 
graficznym Nr 1 wynika, şe realizacja zapisa-
nych w nim zadań z zakresu infrastruktury 
technicznej, w tym budowy dróg, kanalizacji, 
wodociągów pociąga za sobą wydatki z budşe-
tu gminy, w zakresie realizacji zadań własnych; 

2)  inwestycje i nakłady wynikające z realizacji za-
pisów przedmiotowej uchwały, w zakresie bu-
dowy i rozbudowy infrastruktury technicznej, 
które są niezbćdne dla prawidłowego i upo-
rządkowanego zagospodarowania terenu objć-
tego planem, bćdą finansowane ze środków: 

a)  budşetowych gminy, wg harmonogramu 
planowanych do realizacji inwestycji oraz za-
dań wprowadzanych w kolejnych latach do 
budşetu przez Radć Miejską w Zbąszynku, 

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

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

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

e) własnych operatorów sieci. 

Załącznik Nr 3 

do uchwały Nr XLVIII/40/2010 

Rady Miejskiej w Zbąszynku 

z dnia 24 czerwca 2010r. 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE  
w sprawie uwag wniesionych do projektu zmiany 

planu 

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.) Rada Miejska w Zbąszynku rozstrzyga co na-
stćpuje: 

Do projektu zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego wsi Kosieczyn i Chlastawa, 
tereny połoşone w obrćbie wsi Kosieczyn i Chlasta-
wa przy drodze woj. Nr 302 obejmującego tereny  
w granicach określonych w załączniku graficznym  
Nr 1, wyłoşonej do publicznego wglądu wraz z pro-
gnozą skutków wpływu ustaleń planu na środowi-
sko w Urzćdzie Miejskim w Zbąszynku w dniach od 
29.04.2010 do 20.05.2010r., nie wniesiono uwag 
zgodnie z wykazem uwag stanowiącym integralną 
czćść dokumentacji formalno – prawnej prac plani-
stycznych. 
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UCHWAŁA NR LVIII/410/10 

 RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH 

 

 z dnia 23 września 2010r. 
  

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 usta-
wy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gmin-
nym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.), 
art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku 
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 roku 
Nr 95, poz. 613) uchwala sić, co nastćpuje: 

§ 1. Uchyla sić uchwałć Nr LVI/406/10 Rady 
Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 sierpnia 
2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od środków transportowych. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Burmi-
strzowi Strzelec Krajeńskich. 

§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni 
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Wo-
jewództwa Lubuskiego. 

 Przewodniczący Rady  
Elżbieta Łabędź 
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