
 

UCHWAŁA NR XX/143/2016 

RADY MIEJSKIEJ W ŁOBZIE 

z dnia  29 kwietnia 2016 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łobez dla działki nr ewid. 138 

obręb nr 1 miasta Łobez. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. 

poz. 446) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.1)) Rada Miejska w Łobzie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr VIII/58/2015 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łobez oraz po 

stwierdzeniu, że ustalenia planu nie naruszają ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Łobez przyjętego uchwałą Nr XXVI/226/01 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 31 marca 

2001 r., zmienionego uchwałą Nr VII/34/07 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 28 marca 2007 r. i uchwałą  

Nr XL/386/14 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 26 marca 2014 r., uchwala się miejscowy plan zagospodarowa-

nia przestrzennego, obejmujący obszar o łącznej powierzchni 1,58 ha, oznaczony na rysunku planu. 

2. Integralną częścią uchwały są następujące załączniki: 

1) nr 1 - rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łobez opracowany w skali 

1:1000; 

2) nr 2 – wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy dla terenu 

objętego planem; 

3) nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, 

4) nr 4 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o fi-

nansach publicznych. 

3. Na rysunku planu ustalono następujące elementy: 

1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 

2) przeznaczenie terenu; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy, 

4) obszar pochówku nadziemnego-kolumbarium. 

§ 2. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów - na rysunku planu oznaczono przeznaczenie terenów: 

1) ZC – teren cmentarza; 

                                                      
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 443, poz. 774, poz. 1265, poz. 

1434, poz. 1713, poz. 1777, poz. 1830, poz. 1890. 
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2) ZI – teren zieleni izolacyjnej; 

3) U – teren zabudowy usługowej; 

4) Kp – teren parkingów. 

§ 3. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

1) parametry kształtowania zabudowy i wskaźniki dotyczące zagospodarowania terenów elementarnych okre-

ślono w ustaleniach szczegółowych; 

2) nową zabudowę oraz rozbudowywane części budynków, należy lokalizować stosownie do nieprzekraczal-

nych linii zabudowy określonych na rysunku planu; 

3) linia zabudowy nie dotyczy: okapów pilastrów, detali architektonicznych, realizacji ocieplenia wraz z war-

stwami osłonowymi budynków istniejących oraz obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej; 

4) ustala się pokrycie dachów pochyłych  tj. o nachyleniu powyżej 20o, dachówką ceramiczną, betonową, in-

nym materiałem dachówkopodobnym w odcieniach czerwieni, odcieniach brązu, antracytu i czerni lub 

szlachetną blachą płaską miedzianą lub cynkowo-tytanową; 

5) na obszarze planu zabrania się lokalizacji reklam wolnostojących, za wyjątkiem tablic informacyjnych usy-

tuowanych przy bramach wejściowych cmentarza. 

§ 4. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu –  na terenie objętym planem ustala się 

ochronę środowiska poprzez wyposażenie terenów przeznaczonych pod zabudowę w zbiorcze zaopatrzenie w 

wodę i odbiór ścieków komunalnych oraz zorganizowany system odbioru odpadów. 

§ 5. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków – nakazuje się zachowanie elemen-

tów historycznego zagospodarowania terenu dawnego cmentarza ewangelickiego, w szczególności zachowanie 

zieleni występującej w formie szpalerów i alei. 

§ 6. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochro-

nie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego 

zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych – nie występują. 

§ 7. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości – nie ustala 

się. 

§ 8. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania tere-

nów – parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy określono w § 13 - 16. 

§ 9. Ustalenia dotyczące szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użyt-

kowaniu – na rysunku planu oznaczono obszar, na którym nakazuje się wykonywać pochówki nadziemne, w 

formie kolumbarium. 

§ 10. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

1) obsługa komunikacyjna obszaru odbywać się będzie poprzez drogę położoną  poza granicami planu; 

2) ustala się  rozbudowę sieci wodociągowej o minimalnej średnicy dn 90 mm; 

3) ustala się odprowadzenia ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej; 

4) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ustala się obsługę poprzez linie kablowe podziemne n/n lub 

s/n; 

5) na terenie 4KP ustala się minimum 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych i minimum 1 miej-

sce dla pojazdu zaopatrzonego w kartę parkingową, 

6) wody opadowe z terenu 4Kp odprowadzić do sieci kanalizacji deszczowej, z pozostałych terenów ustala się 

odprowadzenie powierzchniowe na grunt; 

7) w zakresie zaopatrzenia w ciepło budynków, dopuszcza się wszystkie rodzaje systemów  grzewczych; 

8) dopuszcza się realizację utwardzonych wewnętrznych ciągów komunikacyjnych wraz z oświetleniem; 

9) gospodarkę odpadami prowadzić zgodnie z przepisami odrębnymi. 
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§ 11. Ustalenia dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowaniai użytkowania terenów – 

nie ustala się. 

§ 12. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, a także 

obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji – nie wyznacza się. 

§ 13. Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 1ZI o powierzchni 0,18 

ha i 2ZI o powierzchni 0,65 ha: 

1) podstawowe przeznaczenie terenów – tereny zieleni izolacyjnej; 

2) uzupełniające przeznaczenie terenów – dopuszcza się realizację komponowanego układu ciągów pieszych z 

towarzyszącą zielenią wysoką tworzącą aleje oraz lapidarium, dopuszcza się zachowanie pomników i obeli-

sków; 

3) stawka procentowa jednorazowej opłaty za wzrost wartości nieruchomości – 0%. 

§ 14. Ustalenia szczegółowe dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3ZC o powierzchni 0,55 

ha: 

1) przeznaczenie terenu – teren cmentarza, dopuszcza się realizację komponowanego układu ciągów komuni-

kacyjnych pieszych z zielenią towarzyszącą wysoką; 

2) warunki zabudowy i zasady zagospodarowania terenu: 

a) powierzchnia biologicznie czynna – min. 30 % powierzchni terenu; 

3) zasady obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) obsługa komunikacyjna – z drogi położonej poza granicami planu, 

b) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej – zgodnie z §10, 

c) parkowanie  – na terenie 4Kp; 

4) stawka procentowa jednorazowej opłaty za wzrost wartości nieruchomości – 0%. 

§ 15. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4Kp o powierzchni 0,12 ha: 

1) przeznaczenie terenu –  teren parkingu; 

2) zagospodarowanie terenu i kształtowanie zabudowy: 

a) powierzchnia biologicznie czynna –  nie mniej niż 5 % powierzchni terenu, 

3) ustalenia komunikacyjne, ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) obsługa komunikacyjna – z drogi położonej poza granicami planu, 

b) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej – zgodnie z § 10; 

4) stawka procentowa od wzrostu wartości nieruchomości – 0%. 

§ 16. Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 

5U o powierzchni 0,0559 ha i 6U o powierzchni 0,0309 ha: 

1) przeznaczenie terenu – tereny zabudowy usługowej związanej z handlem artykułami pogrzebowymi, dewo-

cjonaliami i kwiatami; 

2) warunki zabudowy i zasady zagospodarowania terenu: 

a) wysokość zabudowy – 1 kondygnacja nadziemna, nie wyżej niż 7,0 m, 

b) geometria dachów – pochyłe, płaskie, 

c) nachylenie połaci dachów pochyłych – do 40o, 

d) powierzchnia zabudowy –  nie więcej niż 40 % powierzchni terenu, 

e) powierzchnia biologicznie czynna –  nie mniej niż 50 % powierzchni terenu, 

f) wskaźniki intensywności zabudowy – do 0,3; 
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3) ustalenia komunikacyjne, ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) obsługa komunikacyjna – z drogi położonej poza granicami planu, 

b) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej – zgodnie z § 10, 

c) parkowanie – na terenie 4Kp; 

4) stawka procentowa jednorazowej opłaty za wzrost wartości nieruchomości – 0 %. 

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobza. 

§ 18. Uchwała podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Gminy Łobez. 

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Zachodniopomorskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Bogdan Górecki 
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Załącznik nr 1

do uchwały nr XX/143/2016

Rady Miejskiej w Łobzie

z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łobez
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Załącznik nr 2

do uchwały nr XX/143/2016

Rady Miejskiej w Łobzie

z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Wyrys ze Studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łobez
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/143/2016 

Rady Miejskiej w Łobzie 

z dnia 29 kwietnia 2016 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2015 r., poz. 199, poz. 443, poz. 774, poz. 1265, poz. 1434, poz. 1713, poz. 1777, poz. 1830, z 2016 

r., poz. 1890), Rada Miejska w Łobzie rozstrzyga, co następuje - zgodnie z art. 17 pkt 11 i 12 ww. ustawy do 

wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uwagi nie 

wpłynęły.
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/143/2016 

Rady Miejskiej w Łobzie 

z dnia 29 kwietnia 2016 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

miasta Łobez dla działki nr ewid. 138, obręb nr 1miasta Łobez, inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2015 r., poz. 199, poz. 443, poz. 774, poz. 1265, poz. 1434, poz. 1713, poz. 1777, poz. 1830, poz. 

1890) Rada Miejska w Łobzie rozstrzyga, że realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 

należą do zadań własnych gminy, nie wynika z ustaleń planu. 
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