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§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrek-
torowi Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzo-
ziemców. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem pod-
pisania. 

Wicewojewoda Lubuski 
Jan Świrepo 
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UCHWAŁA NR XL/75/09 

 RADY MIASTA ŻAGAŃ 

 

 z dnia 26 marca 2009r. 
  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Osiedla Łąkowa"  
w Żaganiu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jed-
nolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z później-
szymi zmianami), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi 
zmianami) oraz w związku z uchwałą Nr V/9/07 Rady 
Miasta Żagań z dnia 25 stycznia 2007r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu „Osiedla 
Łąkowa” w Żaganiu, po stwierdzeniu zgodności 
z ustaleniami zmiany studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Żagania, uchwala się, co następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego terenu „Osiedla Łąkowa” 
w Żaganiu, zwany dalej planem. 

2.Granice obszaru objętego planem wyznaczają: 
od północy ul. Stanisława Żółkiewskiego, od 
wschodu ul. Graniczna i granica administracyjna 
miasta, od południa ul. Kożuchowska, od zachodu 
ul. Nowogródzka. 

3. Integralne części uchwały stanowią: 

1) część graficzna – rysunek planu w skali 1:1000, 
stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały; 

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu, stanowiące załącznik Nr 2 do 
uchwały; 

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisa-
nych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktu-
ry technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie 
z przepisami o finansach publicznych, stano-
wiące załącznik Nr 3 do uchwały; 

4) stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami 
zmiany studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego miasta Żagań, 
stanowiące załącznik Nr 4 do uchwały. 

§ 2. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałę; 

2) obszarze – należy przez to rozumieć cały obszar 
objęty uchwałą; 

3) terenie – należy przez to rozumieć część obsza-
ru objętego uchwałą, o określonym przezna-
czeniu i określonych zasadach zagospodaro-
wania, wyznaczony na rysunku planu liniami 
rozgraniczającymi oraz określony symbolem; 

4) działce – należy przez to rozumieć działkę bu-
dowlaną, tj. nieruchomość gruntową lub dział-
kę gruntu, której wielkość, cechy geometrycz-
ne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposaże-
nie w urządzenia infrastruktury technicznej 
spełniają wymogi realizacji obiektów budowla-
nych wynikające z odrębnych przepisów; 

5) symbolu – należy przez to rozumieć numerycz-
ne i literowe oznaczenie terenu; 

6) liniach rozgraniczających – należy przez 
to rozumieć linie rozgraniczające tereny 
o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 
zagospodarowania; 

7) stawce procentowej – należy przez to rozumieć 
opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4. ustawy 
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 z późn. zm.); 

8) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez 
to rozumieć linię ograniczającą teren, na któ-
rym dopuszcza się lokalizację zabudowy na wa-
runkach określonych w ustaleniach planu, któ-
rej nie może przekroczyć żaden element budyn-
ku, z wyłączeniem części podziemnych budyn-
ku oraz takich elementów jak okapy, gzymsy 
balkony, galerie, werandy, tarasy, schody ze-
wnętrzne lub inne tego rodzaju elementy bu-
dowlane, które mogą być wysunięte poza 
tę linię na odległość nie większą niż 1,3m; 

9) obowiązującej linii zabudowy – należy przez 
to rozumieć linię ograniczającą teren, 
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na którym dopuszcza się lokalizację zabudowy 
na warunkach określonych w ustaleniach pla-
nu, na której ustala się obowiązek lokalizacji nie 
mniej niż połowy całej długości frontowej ścia-
ny budynku, z wyłączeniem takich elementów 
jak okapy, gzymsy, balkony, galerie, werandy, 
tarasy, schody zewnętrzne lub inne tego rodza-
ju elementy budowlane, które mogą być wysu-
nięte lub cofnięte od tej linii na odległość nie 
większą niż 1,3m; 

10) wskaźniku intensywności zabudowy – należy 
przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni 
wszystkich kondygnacji nadziemnych budyn-
ków, wyznaczonych przez zewnętrzne obrysy 
ścian budynków, do powierzchni działki; 

11) powierzchni zabudowy – należy przez to rozu-
mieć sumę powierzchni zabudowy wyznaczo-
nej przez zewnętrzne obrysy ścian budynków 
na działce; 

12) dachu stromym – należy przez to rozumieć 
dach o kącie nachylenia połaci od 30 do 45 , 
który posiada 2 lub 4 główne połacie dachowe, 
przy czym każda para tych połaci musi być 
względem siebie symetryczna; 

13) zabudowie usługowo - mieszkaniowej – należy 
przez to rozumieć budynki usługowe, budynki 
usługowo-mieszkalne, a także budynki usługo-
we wraz z budynkami mieszkalnymi; 

14) usługach nieuciążliwych – należy przez 
to rozumieć w szczególności: usługi handlu de-
talicznego, usługi rzemiosła, usługi gastrono-
miczne, usługi administracyjno-biurowe, usługi 
ochrony zdrowia i opieki społecznej, usługi na-
uki i oświaty, usługi kultury i rozrywki oraz inne 
usługi o podobnym charakterze, z zastrzeże-
niem, że ich funkcjonowanie nie spowoduje 
przekroczenia żadnego z parametrów dopusz-
czalnego poziomu szkodliwych lub uciążliwych 
oddziaływań na środowisko, poza zajmowanym 
lokalem użytkowym lub obiektem, a także nie 
będzie źródłem szkodliwych lub uciążliwych 
odpadów, nie spowoduje nieodwracalnych 
zmian w środowisku w obrębie zajmowanej 
działki budowlanej oraz w żaden inny znaczący 
sposób nie pogorszy warunków użytkowania 
sąsiednich działek; 

15) mieszkaniu integralnie związanym z prowadzo-
ną działalnością gospodarczą – należy przez 
to rozumieć mieszkanie wydzielone w budynku, 
w którym prowadzona jest działalność gospo-
darcza, przy czym powierzchnia tego mieszka-
nia nie może być większa niż powierzchnia 
przeznaczona na prowadzenie działalności go-
spodarczej i nie większa niż 100m2, a w obrębie 
jednej działki nie może znajdować się więcej niż 
jedno takie mieszkanie. 

§ 3. 1. Ustala się następujące kategorie przezna-
czenia terenów: 

1) MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej; 

2) MN/MW – teren zabudowy mieszkaniowej jed-

norodzinnej i wielorodzinnej; 

3) MW – teren zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej; 

4) U – teren zabudowy usługowej; 

5) U/M – teren zabudowy usługowo - mieszka-
niowej; 

6) UO – teren usług oświaty; 

7) U/P – teren zabudowy usługowo - produkcyj-
nej; 

8) US – teren sportu i rekreacji; 

9) ZP – teren zieleni urządzonej; 

10) ZC – cmentarz; 

11) ZLP – teren zieleni parkowo - leśnej; 

12) IT – teren infrastruktury technicznej; 

13) KDZ – teren drogi klasy zbiorczej; 

14) KDL – teren drogi klasy lokalnej; 

15) KDD – teren drogi klasy dojazdowej; 

16) KDPJ – teren ciągu pieszo - jezdnego; 

17) KDP – teren ciągu pieszego. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, do-
puszcza się lokalizację obiektów małej architektury 
oraz obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, 
w tym urządzeń budowlanych, obiektów i urządzeń 
zaopatrzenia w wodę, zaopatrzenia w energię elek-
tryczną, zaopatrzenia w ciepło, zaopatrzenia w gaz, 
obsługi telekomunikacyjnej, odprowadzania ścieków 
oraz odprowadzania wód opadowych, o ile inne 
ustalenia planu nie stanowią inaczej. 

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, zakazu-
je się przeznaczeń innych niż te, które są dla nich 
ustalone w planie, z zastrzeżeniem ust. 2 oraz sytu-
acji, kiedy przebudowa lub rozbudowa istniejących 
obiektów i urządzeń wynika z przepisów odrębnych. 

§ 4. 1. Następujące oznaczenia graficzne, wska-
zane na rysunku planu, są obowiązującymi ustale-
niami planu: 

1) granica obszaru objętego planem; 

2) linia rozgraniczająca tereny o różnym przezna-
czeniu lub różnych zasadach zagospodarowa-
nia; 

3) obowiązująca linia zabudowy; 

4) nieprzekraczalna linia zabudowy; 

5) symbol identyfikujący teren; 

6) obiekt objęty ochroną konserwatorską; 

7) stanowisko archeologiczne; 

8) korytarz ekologiczny rzeki Bóbr. 

2. Pozostałe oznaczenia na rysunku planu wyni-
kają z przepisów odrębnych lub stanowią informację 
i nie są ustaleniami planu. 

§ 5. Określa się zasady ochrony i kształtowania 
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ładu przestrzennego: 

1) na terenach zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej dopuszcza się lokalizację usług wyłącz-
nie jako wydzielonych w ramach budynku 
mieszkalnego; 

2) na terenach przeznaczonych pod zabudowę 
dopuszcza się lokalizację dróg wewnętrznych  
i parkingów; 

3) na terenach zabudowy mieszkaniowej i usłu-
gowo - mieszkaniowej obowiązuje zakaz sto-
sowania ogrodzeń o przęsłach wykonanych 
z betonowych elementów prefabrykowanych; 

4) obowiązuje zakaz lokalizacji wolnostojących 
trwale związanych z gruntem obiektów rekla-
mowych o powierzchni przekraczającej 5m2; 

5) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych 
obowiązują dachy strome, o ile inne ustalenia 
planu nie stanowią inaczej. 

§ 6. Określa się zasady ochrony środowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) na terenach zabudowy mieszkaniowej dopusz-
cza się wyłącznie usługi nieuciążliwe; 

2) obowiązuje zakaz lokalizacji przedsięwzięć mo-
gących znacząco oddziaływać na środowisko, 
wymagających sporządzenia raportu o oddzia-
ływaniu na środowisko, zgodnie z przepisami 
dotyczącymi ochrony środowiska, z wyłącze-
niem dróg, sieci technicznych, instalacji, kana-
łów i urządzeń infrastruktury technicznej, o ile 
inne ustalenia planu nie stanowią inaczej; 

3) zakaz lokalizacji przedsięwzięć, o których mowa 
w pkt 2, nie dotyczy terenów oznaczonych 
symbolami 1U/P, 2U/P, 3U/P; 

4) wskazuje się tereny o zróżnicowanym dopusz-
czalnym poziomie hałasu w środowisku, okre-
ślonym przepisami o ochronie środowiska: 

a) tereny oznaczone symbolami MN, MN/MW, 
zalicza się do terenów zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej, 

b) tereny oznaczone symbolem MW zalicza się 
do terenów zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej i zamieszkania zbiorowego, 

c) tereny oznaczone symbolem U/M zalicza się 
do terenów zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej z usługami rzemieślniczymi, 

d) teren oznaczony symbolem UO zalicza się 
do terenów zabudowy związanej ze stałym 
lub wielogodzinnym pobytem dzieci i mło-
dzieży, 

e) tereny oznaczone symbolami: ZP, ZLP zali-
cza się do terenów rekreacyjno – wypoczyn-
kowych; 

5) obowiązuje ochrona zadrzewień i zakrzewień 
w korytarzu ekologicznym rzeki Bóbr; 

6) obowiązuje ochrona i zachowanie powierzch-
niowych cieków wodnych; 

7) obowiązuje zakaz odprowadzania ścieków, 
z wyłączeniem wód opadowych lub roztopo-
wych, niepochodzących z powierzchni zanie-
czyszczonych o trwałej nawierzchni, bezpo-
średnio do gruntu lub wód powierzchniowych; 

8) obowiązuje nakaz podczyszczania wód opado-
wych lub roztopowych, pochodzących z po-
wierzchni zanieczyszczonych o trwałej na-
wierzchni, przed odprowadzeniem do odbiorni-
ka. 

§ 7. Określa się zasady ochrony dziedzictwa kul-
turowego i zabytków oraz dóbr kultury współcze-
snej: 

1) obowiązuje zachowanie i ochrona obiektów ob-
jętych ochroną konserwatorską, znajdujących 
się w gminnej ewidencji zabytków: 

a) zespołu dawnej rzeźni miejskiej, położonego 
przy ul. Nowogródzkiej 8, 

b) budynku dawnego młyna gospodarczego, 
położonego przy ul. Nowogródzkiej 22; 

2) dla obiektów, o których mowa w pkt 1 ustala 
się: 

a) wymóg zachowania cech historycznych, 
w tym geometrii dachu oraz proporcji 
i rozmieszczenia otworów okiennych 
i drzwiowych, 

b) wymóg zachowania lub odtworzenia stolarki 
okiennej i drzwiowej, rodzaju pokrycia da-
chu, wykończenia elewacji oraz detali archi-
tektonicznych, zgodnie z historycznym wize-
runkiem obiektu, 

c) możliwość wykonania robót budowlanych, 
w wyniku których nastąpi zmiana parame-
trów użytkowych lub technicznych obiektów, 
o których mowa w pkt 2, z zastrzeżeniem 
lit. a i b; 

3) dla budynku, o którym mowa w pkt 1 lit. b do-
puszcza się stosowanie stolarki okiennej 
i drzwiowej innej niż użyto w stanie pierwot-
nym, z zachowaniem cech, o których mowa 
w pkt 2 a; 

4) ustala się obowiązek uzgodnienia z odpowied-
nim wojewódzkim konserwatorem zabytków 
robót budowlanych lub ziemnych prowadzo-
nych w obrębie stanowisk archeologicznych, 
wskazanych na rysunku planu. 

§ 8. Ustala się wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych: 

1) w pasie drogowym, wyznaczonym liniami roz-
graniczającymi, dopuszcza się lokalizację drogi 
oraz obiektów budowlanych i urządzeń tech-
nicznych związanych z prowadzeniem, zabez-
pieczeniem i obsługą ruchu, sieci i urządzeń in-
frastruktury technicznej, obiektów małej archi-
tektury i zieleni, miejsc parkingowych, a także 
urządzeń związanych z potrzebami zarządzania 
drogą, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

2) w innych przestrzeniach publicznych, nie znaj-
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dujących się w obrębie pasa drogowego do-
puszcza się lokalizację obiektów małej architek-
tury, sieci i urządzeń technicznych oraz zieleni. 

§ 9. Określa się zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości: 

1) dopuszcza się scalania i podziały nieruchomo-
ści; 

2) obowiązuje zakaz wydzielania działek nie mają-
cych dostępu do drogi, z wyjątkiem sytuacji, 
kiedy wydzielenie działki służy powiększeniu 
innej działki, mającej dostęp do drogi; 

3) ustala się powierzchnię wydzielanej działki bu-
dowlanej: 

a) dla budynku jednorodzinnego wolnostoją-
cego: nie mniejszą niż 600m², 

b) dla budynku jednorodzinnego bliźniaczego 
oraz dla budynku jednorodzinnego w zabu-
dowie szeregowej: nie mniejszą niż 400m², 

c) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
wskaźnik powierzchni działki przypadającej 
na jedno mieszkanie nie może być mniejszy 
niż 100m² na jedno mieszkanie; 

4) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej określa się kąt położenia granic działek 
w stosunku do pasa drogowego zbliżony do 
90°; 

5) określone zasady podziału terenów na działki 
nie dotyczą wydzieleń geodezyjnych dla sieci 
technicznych i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej. 

§ 10. Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów lub ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy, związane z przebiegiem gazociągu 
wysokiego ciśnienia relacji Żukowice - Żary, napo-
wietrzną linią elektroenergetyczną oraz strefą ochrony 
sanitarnej cmentarza, określają przepisy odrębne. 

§ 11. 1. W zakresie modernizacji, rozbudowy  
i budowy systemów komunikacji ustala się: 

1) obsługę komunikacyjną obszaru objętego pla-
nem przez układ istniejących i projektowanych 
dróg, w tym: 

a) dróg zbiorczych, oznaczonych symbolami 
KDZ, 

b) dróg lokalnych, oznaczonych symbolami 
KDL, 

c) dróg dojazdowych, oznaczonych symbolami 
KDD, 

d) ciągów pieszo - jezdnych, oznaczonych 
symbolami KDPJ, 

e) ciągów pieszych, oznaczonych symbolami 
KDP; 

2) szerokość wydzielanych dróg wewnętrznych 
na terenach przeznaczonych pod zabudowę nie 
mniejszą niż 5 m; 

3) wymaganą liczbę miejsc parkingowych dla sa-

mochodów osobowych, realizowanych 
w przypadku rozbudowy istniejących lub bu-
dowy nowych obiektów: 

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej: nie mniej niż 2 miejsca parkingowe na  
1 budynek mieszkalny jednorodzinny, 

b) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej: nie mniej niż 1 miejsce parkingowe na  
1 mieszkanie, 

c) dla zabudowy usługowo-mieszkaniowej: nie 
mniej niż 1 miejsce parkingowe na 1 miesz-
kanie oraz nie mniej niż 1 miejsce parkingo-
we na 30m² powierzchni użytkowej lokalu 
użytkowego, 

d) dla terenów zabudowy usługowej: nie mniej 
niż 1 miejsce parkingowe na 30m² po-
wierzchni użytkowej obiektów usługowych 
oraz nie mniej niż 1 miejsce parkingowe na  
3 zatrudnionych, 

e) dla terenów zabudowy produkcyjnej: nie 
mniej niż 1 miejsce parkingowe na 100m² 
powierzchni użytkowej obiektów produkcyj-
nych oraz nie mniej niż 1 miejsce parkingo-
we na 3 zatrudnionych; 

2. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy 
infrastruktury technicznej ustala się: 

1) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej lub 
indywidualnych ujęć wody; 

2) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elek-
troenergetycznej lub odnawialnych źródeł 
energii; 

3) zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych lub 
nieemisyjnych źródeł ciepła; 

4) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 

5) odprowadzenie ścieków: do sieci kanalizacji 
sanitarnej; 

6) odprowadzenie wód deszczowych: powierzch-
niowo lub do sieci kanalizacji deszczowej; 

7) gospodarka odpadami – zgodnie z przepisami 
odrębnymi; 

8) zakaz budowy, przebudowy i rozbudowy indy-
widualnych urządzeń do gromadzenia i oczysz-
czania ścieków, z wyłączeniem terenów ozna-
czonych symbolami 6U/M, 7U, 8U, 51MN; 

9) sytuowanie sieci infrastruktury technicznej 
w liniach rozgraniczających dróg, z zastrzeże-
niem pkt 10; w uzasadnionych przypadkach, 
wynikających z przyczyn technicznych, dopusz-
cza się odstępstwa od tej zasady; 

10) możliwość sytuowania sieci infrastruktury 
technicznej w liniach rozgraniczających dróg 
wojewódzkich, oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 2KDZ i 3KDZ, za zgodą zarządcy 
drogi; 

11) wymóg modernizacji lub przebudowy napo-
wietrznej linii energetycznej na terenach ozna-
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czonych symbolami 5MN i 6MN. 

§ 12. Nie wyznacza się granic i sposobów zago-
spodarowania terenów narażonych na niebezpie-
czeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się 
mas ziemnych. 

Rozdział 2 

Przepisy szczegółowe 

§ 13. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN usta-
la się następujące przeznaczenie oraz zasady zabu-
dowy i zagospodarowania: 

1) przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jedno-
rodzinna; 

2) parametry i wskaźniki zagospodarowania tere-
nu: 

a) powierzchnia zabudowy: nie więcej niż  
30% powierzchni działki, 

b) wskaźnik intensywności zabudowy: nie wię-
cej niż 0,5, 

c) powierzchnia terenu biologicznie czynna: nie 
mniej niż 30% powierzchni działki; 

3) wysokość budynków: 

a) mieszkalnych: nie więcej niż 3 kondygnacje 
nadziemne (w tym poddasze użytkowe), nie 
więcej niż 11m, 

b) garażowych i gospodarczych: nie więcej niż 
5m. 

§ 14. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 7MN ustala się następujące przeznacze-
nie oraz zasady zabudowy i zagospodarowania: 

1) przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jedno-
rodzinna wolnostojąca; 

2) parametry i wskaźniki zagospodarowania tere-
nu: 

a) powierzchnia zabudowy: nie więcej niż  
30% powierzchni działki, 

b) wskaźnik intensywności zabudowy: nie wię-
cej niż 0,4, 

c) powierzchnia terenu biologicznie czynna: nie 
mniej niż 40% powierzchni działki; 

3) wysokość budynków: 

a) mieszkalnych: nie więcej niż 2 kondygnacje 
nadziemne (w tym poddasze użytkowe), nie 
więcej niż 10m, 

b) garażowych i gospodarczych: nie więcej niż 
5m. 

§ 15. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN 
ustala się następujące przeznaczenie oraz zasady 
zabudowy i zagospodarowania: 

1) przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jedno-
rodzinna; 

2) parametry i wskaźniki zagospodarowania tere-
nu: 

a) powierzchnia zabudowy: nie więcej niż  
30% powierzchni działki, 

b) wskaźnik intensywności zabudowy: nie wię-
cej niż 0,5, 

c) powierzchnia terenu biologicznie czynna: nie 
mniej niż 30% powierzchni działki; 

3) wysokość budynków: 

a) mieszkalnych: nie więcej niż 3 kondygnacje 
nadziemne (w tym poddasze użytkowe), nie 
więcej niż 11m, 

b) garażowych i gospodarczych: nie więcej 
niż 5m. 

§ 16. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 14MN, 15MN ustala się następujące 
przeznaczenie oraz zasady zabudowy i zagospoda-
rowania: 

1) przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jedno-
rodzinna, 

2) parametry i wskaźniki zagospodarowania tere-
nu: 

a) powierzchnia zabudowy: nie więcej niż  
30% powierzchni działki, 

b) wskaźnik intensywności zabudowy: nie wię-
cej niż 0,4, 

c) powierzchnia terenu biologicznie czynna: nie 
mniej niż 40% powierzchni działki; 

3) wysokość budynków: 

a) mieszkalnych: nie więcej niż 2 kondygnacje 
nadziemne (w tym poddasze użytkowe), nie 
więcej niż 10m, 

b) garażowych i gospodarczych: nie więcej 
niż 5m. 

§ 17. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 16MN, 17MN, 18MN, 19MN, 20MN, 
21MN ustala się następujące przeznaczenie oraz 
zasady zabudowy i zagospodarowania: 

1) przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jedno-
rodzinna; 

2) parametry i wskaźniki zagospodarowania tere-
nu: 

a) powierzchnia zabudowy: nie więcej niż  
30% powierzchni działki, 

b) wskaźnik intensywności zabudowy: nie wię-
cej niż 0,5, 

c) powierzchnia terenu biologicznie czynna: nie 
mniej niż 30% powierzchni działki; 

3) wysokość budynków: 

a) mieszkalnych: nie więcej niż 3 kondygnacje 
nadziemne (w tym poddasze użytkowe), nie 
więcej niż 11m, 

b) garażowych i gospodarczych: nie więcej 
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niż 5m. 

§ 18. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 22MN, 23MN, 24MN, 25MN, 26MN usta-
la się następujące przeznaczenie oraz zasady zabu-
dowy i zagospodarowania: 

1) przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jedno-
rodzinna; 

2) parametry i wskaźniki zagospodarowania tere-
nu: 

a) powierzchnia zabudowy: nie więcej niż  
30% powierzchni działki, 

b) wskaźnik intensywności zabudowy: nie wię-
cej niż 0,4, 

c) powierzchnia terenu biologicznie czynna: nie 
mniej niż 40% powierzchni działki; 

3) zasady kształtowania zabudowy: 

a) wysokość budynków: 

- mieszkalnych: nie więcej niż 2 kondygna-
cje nadziemne (w tym poddasze użytko-
we), nie więcej niż 10m, 

- garażowych i gospodarczych: nie więcej 
niż 5m, 

b) pokrycie dachu: dachówka. 

§ 19. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 27MN, 28MN ustala się następujące 
przeznaczenie oraz zasady zabudowy i zagospoda-
rowania: 

1) przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jedno-
rodzinna; 

2) parametry i wskaźniki zagospodarowania tere-
nu: 

a) powierzchnia zabudowy: nie więcej niż  
50% powierzchni działki, 

b) wskaźnik intensywności zabudowy: nie wię-
cej niż 0,6, 

c) powierzchnia terenu biologicznie czynna: nie 
mniej niż 30% powierzchni działki; 

3) zasady kształtowania zabudowy: 

a) wysokość budynków: 

- mieszkalnych: nie więcej niż 2 kondygna-
cje nadziemne, nie więcej niż 9m, 

- garażowych i gospodarczych: nie więcej 
niż 5m, 

b) geometria dachu: płaski. 

§ 20. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 29MN ustala się następujące przeznacze-
nie oraz zasady zabudowy i zagospodarowania: 

1) przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jedno-
rodzinna wolnostojąca; 

2) parametry i wskaźniki zagospodarowania tere-
nu: 

a) powierzchnia zabudowy: nie więcej niż  
40% powierzchni działki, 

b) wskaźnik intensywności zabudowy: nie wię-
cej niż 0,5, 

c) powierzchnia terenu biologicznie czynna: nie 
mniej niż 30% powierzchni działki; 

3) zasady kształtowania zabudowy: 

a) wysokość budynków: 

- mieszkalnych: nie więcej niż 3 kondygna-
cje nadziemne (w tym poddasze użytko-
we), nie więcej niż 11m, 

- garażowych i gospodarczych: nie więcej 
niż 5m, 

b) pokrycie dachu: dachówka. 

§ 21. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 30MN, 31MN, 32MN, 33MN, 34MN, 
35MN, 36MN, 37MN, 38MN, 39MN, 40MN, 41MN, 
42MN, 43MN, 44MN ustala się następujące przezna-
czenie oraz zasady zabudowy i zagospodarowania: 

1) przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jedno-
rodzinna; 

2) parametry i wskaźniki zagospodarowania tere-
nu: 

a) powierzchnia zabudowy: nie więcej niż  
30% powierzchni działki, 

b) wskaźnik intensywności zabudowy: nie wię-
cej niż 0,5, 

c) powierzchnia terenu biologicznie czynna: nie 
mniej niż 30% powierzchni działki; 

3) wysokość budynków: 

a) mieszkalnych: nie więcej niż 3 kondygnacje 
nadziemne (w tym poddasze użytkowe), nie 
więcej niż 11m, 

b) garażowych i gospodarczych: nie więcej 
niż 5m. 

§ 22. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 45MN, 46MN, 47MN, 48MN, 49MN usta-
la się następujące przeznaczenie oraz zasady zabu-
dowy i zagospodarowania: 

1) przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jedno-
rodzinna; 

2) parametry i wskaźniki zagospodarowania tere-
nu: 

a) powierzchnia zabudowy: nie więcej niż  
30% powierzchni działki, 

b) wskaźnik intensywności zabudowy: nie wię-
cej niż 0,3, 

c) powierzchnia terenu biologicznie czynna: nie 
mniej niż 50% powierzchni działki; 

3) zasady kształtowania zabudowy: 

a) wysokość budynków: 

- mieszkalnych: nie więcej niż 3 kondygna-
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cje nadziemne (w tym poddasze użytko-
we), nie więcej niż 11m, 

- garażowych i gospodarczych: nie więcej 
niż 5m, 

b) pokrycie dachu: dachówka. 

§ 23. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 50MN, 51MN ustala się następujące 
przeznaczenie oraz zasady zabudowy i zagospoda-
rowania: 

1) przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jedno-
rodzinna; 

2) parametry i wskaźniki zagospodarowania tere-
nu: 

a) powierzchnia zabudowy: nie więcej niż 30% 
powierzchni działki, 

b) wskaźnik intensywności zabudowy: nie wię-
cej niż 0,3, 

c) powierzchnia terenu biologicznie czynna: nie 
mniej niż 50% powierzchni działki; 

3) wysokość budynków: 

a) mieszkalnych: nie więcej niż 3 kondygnacje 
nadziemne (w tym poddasze użytkowe), nie 
więcej niż 11m, 

b) garażowych i gospodarczych: nie więcej 
niż 5m. 

§ 24. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 1MN/MW, 2MN/MW, 3MN/MW, 
4MN/MW ustala się następujące przeznaczenie oraz 
zasady zabudowy i zagospodarowania: 

1) przeznaczenie: 

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
i wielorodzinna, 

b) dopuszcza się lokalizację obiektów sporto-
wo-rekreacyjnych; 

2) parametry i wskaźniki zagospodarowania tere-
nu: 

a) powierzchnia zabudowy: nie więcej niż  
50% powierzchni działki, 

b) wskaźnik intensywności zabudowy: 

- dla zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej: nie więcej niż 0,5, 

- dla zabudowy wielorodzinnej: nie więcej 
niż 1, 

c) powierzchnia terenu biologicznie czynna: nie 
mniej niż 20% powierzchni działki; 

3) wysokość budynków: 

a) mieszkalnych jednorodzinnych: nie więcej 
niż 3 kondygnacje nadziemne (w tym pod-
dasze użytkowe), nie więcej niż 11m, 

b) mieszkalnych wielorodzinnych: nie więcej 
niż 3 kondygnacje nadziemne (w tym pod-
dasze użytkowe), nie więcej niż 15m, 

c) pozostałych: nie więcej niż 5m. 

§ 25. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 1MW ustala się następujące przeznacze-
nie oraz zasady zabudowy i zagospodarowania: 

1) przeznaczenie: 

a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 

b) dopuszcza się lokalizację obiektów sporto-
wo-rekreacyjnych; 

2) powierzchnia terenu biologicznie czynna: nie 
mniej niż 30%; 

3) wysokość budynków: 

a) mieszkalnych: nie więcej niż 5 kondygnacji 
nadziemnych, nie więcej niż 18m, 

b) pozostałych: nie więcej niż 6m. 

§ 26. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 1U ustala się następujące przeznaczenie 
oraz zasady zabudowy i zagospodarowania: 

1) przeznaczenie: 

a) zabudowa usługowa, przy czym linie roz-
graniczające terenu stanowią jednocześnie 
granicę terenu pod budowę obiektów han-
dlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 
2000m2, 

b) dopuszcza się lokalizację mieszkania inte-
gralnie związanego z prowadzoną działalno-
ścią gospodarczą oraz budynków garażo-
wych i gospodarczych; 

2) parametry i wskaźniki zagospodarowania tere-
nu: 

a) powierzchnia zabudowy: nie więcej niż  
30% powierzchni działki, 

b) wskaźnik intensywności zabudowy: nie wię-
cej niż 0,7, 

c) powierzchnia terenu biologicznie czynna: nie 
mniej niż 20% powierzchni działki; 

3) wysokość budynków: 

a) usługowych: nie więcej niż 3 kondygnacje 
nadziemne (w tym poddasze użytkowe), nie 
więcej niż 12m, 

b) pozostałych: nie więcej niż 6m. 

§ 27. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 2U, 3U, 4U, 5U, 6U ustala się następują-
ce przeznaczenie oraz zasady zabudowy i zagospo-
darowania: 

1) przeznaczenie: 

a) zabudowa usługowa, 

b) dopuszcza się wyłącznie usługi nieuciążliwe, 

c) dopuszcza się lokalizację mieszkania inte-
gralnie związanego z prowadzoną działalno-
ścią gospodarczą oraz budynków garażo-
wych i gospodarczych; 
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2) parametry i wskaźniki zagospodarowania tere-
nu: 

a) powierzchnia zabudowy: 

- dla terenów 4U, 5U, 6U nie więcej niż  
30% powierzchni działki, 

- dla terenów 3U, 7U nie więcej niż  
50% powierzchni działki, 

b) wskaźnik intensywności zabudowy: nie wię-
cej niż 1,0, 

c) powierzchnia terenu biologicznie czynna: nie 
mniej niż 20% powierzchni działki; 

3) wysokość budynków: 

a) usługowych: nie więcej niż 3 kondygnacje 
nadziemne (w tym poddasze użytkowe), nie 
więcej niż 12m, 

b) pozostałych: nie więcej niż 6m. 

§ 28. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 7U, 8U ustala się następujące przezna-
czenie oraz zasady zabudowy i zagospodarowania: 

1) przeznaczenie: 

a) zabudowa usługowa, 

b) dopuszcza się wyłącznie usługi nieuciążliwe, 

c) dopuszcza się lokalizację budynków za-
mieszkania zbiorowego, mieszkania inte-
gralnie związanego z prowadzoną działalno-
ścią gospodarczą oraz budynków garażo-
wych i gospodarczych; 

2) parametry i wskaźniki zagospodarowania tere-
nu: 

a) powierzchnia zabudowy: nie więcej niż  
30% powierzchni działki, 

b) wskaźnik intensywności zabudowy: nie wię-
cej niż 0,6, 

c) powierzchnia terenu biologicznie czynna: nie 
mniej niż 30% powierzchni działki; 

3) wysokość budynków: 

a) usługowych: nie więcej niż 3 kondygnacje 
nadziemne, nie więcej niż 12m, 

b) pozostałych: nie więcej niż 6m. 

§ 29. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 1U/M ustala się następujące przeznacze-
nie oraz zasady zabudowy i zagospodarowania: 

1) przeznaczenie: 

a) zabudowa usługowo - mieszkaniowa, 

b) dopuszcza się wyłącznie usługi nieuciążliwe, 

c) obowiązuje zakaz lokalizacji budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych; 

2) parametry i wskaźniki zagospodarowania tere-
nu: 

a) powierzchnia zabudowy: nie więcej niż  
50% powierzchni działki, 

b) wskaźnik intensywności zabudowy: nie wię-
cej niż 1,0, 

c) powierzchnia terenu biologicznie czynna: nie 
mniej niż 20% powierzchni działki; 

3) zasady kształtowania zabudowy: 

a) dla budynku objętego ochroną konserwator-
ską obowiązują zasady określone w § 7  
pkt 1, 2, 3, 

b) dla pozostałych budynków: 

- wysokość: nie więcej niż 4 kondygnacje 
nadziemne, nie więcej niż 15m, 

- nowa zabudowa winna być realizowana 
w nawiązaniu do cech charakterystycz-
nych obiektu objętego ochroną konserwa-
torską. 

§ 30. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 2U/M, 3U/M ustala się następujące prze-
znaczenie oraz zasady zabudowy i zagospodarowa-
nia: 

1) przeznaczenie: 

a) zabudowa usługowo - mieszkaniowa, 

b) dopuszcza się wyłącznie usługi nieuciążliwe, 

c) obowiązuje zakaz lokalizacji budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych; 

2) parametry i wskaźniki zagospodarowania tere-
nu: 

a) powierzchnia zabudowy: nie więcej niż  
40% powierzchni działki, 

b) wskaźnik intensywności zabudowy:  

- dla zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej: nie więcej niż 0,4, 

- dla zabudowy usługowej i wielorodzinnej: 
nie więcej niż 0,8; 

c) powierzchnia terenu biologicznie czynna: nie 
mniej niż 20% powierzchni działki; 

3) wysokość budynków: nie więcej niż 3 kondy-
gnacje nadziemne (w tym poddasze użytkowe), 
nie więcej niż 12m. 

§ 31. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 4U/M ustala się następujące przeznacze-
nie oraz zasady zabudowy i zagospodarowania: 

1) przeznaczenie: 

a) zabudowa usługowo - mieszkaniowa, 

b) dopuszcza się wyłącznie usługi nieuciążliwe, 

c) obowiązuje zakaz lokalizacji budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych; 

2) parametry i wskaźniki zagospodarowania tere-
nu: 

a) powierzchnia zabudowy: nie więcej niż  
50% powierzchni działki, 

b) wskaźnik intensywności zabudowy: nie wię-
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cej niż 0,8, 

c) powierzchnia terenu biologicznie czynna: nie 
mniej niż 30% powierzchni działki; 

3) wysokość budynków: nie więcej niż 3 kondy-
gnacje nadziemne (w tym poddasze użytkowe), 
nie więcej niż 12m. 

§ 32. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 5U/M, 6U/M ustala się następujące prze-
znaczenie oraz zasady zabudowy i zagospodarowa-
nia: 

1) przeznaczenie: 

a) zabudowa usługowo - mieszkaniowa, 

b) dopuszcza się wyłącznie usługi nieuciążliwe, 

c) budynki usługowe nie mogą stanowić wię-
cej niż 50% powierzchni zabudowy; 

2) parametry i wskaźniki zagospodarowania tere-
nu: 

a) powierzchnia zabudowy: nie więcej niż  
30% powierzchni działki, 

b) wskaźnik intensywności zabudowy:  

- dla zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej: nie więcej niż 0,5, 

- dla zabudowy usługowej i wielorodzinnej: 
nie więcej niż 0,8, 

c) powierzchnia terenu biologicznie czynna: nie 
mniej niż 30% powierzchni działki; 

3) wysokość budynków: nie więcej niż 3 kondy-
gnacje nadziemne (w tym poddasze użytkowe), 
nie więcej niż 12m. 

§ 33. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 1UO ustala się następujące przeznacze-
nie oraz zasady zabudowy i zagospodarowania: 

1) przeznaczenie:  

a) usługi oświaty, 

b) dopuszcza się lokalizację obiektów sporto-
wych i rekreacyjnych, 

c) dopuszcza się wydzielenie jednego lokalu 
mieszkalnego; 

2) parametry i wskaźniki zagospodarowania tere-
nu: 

a) powierzchnia zabudowy: nie więcej niż  
50%, 

b) wskaźnik intensywności zabudowy: nie wię-
cej niż 1,4, 

c) powierzchnia terenu biologicznie czynna: nie 
mniej niż 20% powierzchni działki; 

3) wysokość budynków: nie więcej niż 18m. 

§ 34. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 1U/P ustala się następujące przeznacze-
nie oraz zasady zabudowy i zagospodarowania: 

1) przeznaczenie: zabudowa usługowo - produk-

cyjna; 

2) parametry i wskaźniki zagospodarowania tere-
nu: 

a) powierzchnia zabudowy: nie więcej niż  
60% powierzchni działki, 

b) wskaźnik intensywności zabudowy: nie wię-
cej niż 2, 

c) powierzchnia terenu biologicznie czynna: nie 
mniej niż 10% powierzchni działki; 

3) zasady kształtowania zabudowy: 

a) dla budynków objętych ochroną konserwa-
torską obowiązują zasady określone w § 7 
pkt 1, 2, 3, 

b) dla pozostałych budynków: 

- wysokość: nie więcej niż 15m, 

- nowa zabudowa winna być realizowana 
w nawiązaniu do cech charakterystycz-
nych obiektów objętych ochroną konser-
watorską. 

§ 35. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 2U/P ustala się następujące przeznacze-
nie oraz zasady zabudowy i zagospodarowania: 

1) przeznaczenie: 

a) zabudowa usługowo - produkcyjna, 

b) dopuszcza się lokalizację stacji paliw; 

2) parametry i wskaźniki zagospodarowania tere-
nu: 

a) powierzchnia zabudowy: nie więcej niż  
60% powierzchni działki, 

b) wskaźnik intensywności zabudowy: nie wię-
cej niż 2, 

c) powierzchnia terenu biologicznie czynna: nie 
mniej niż 10% powierzchni działki; 

3) wysokość budynków: nie więcej niż 15m. 

§ 36. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 3U/P ustala się następujące przeznacze-
nie oraz zasady zabudowy i zagospodarowania: 

1) przeznaczenie: zabudowa usługowo – produ- 
kcyjna; 

2) parametry i wskaźniki zagospodarowania tere-
nu: 

a) powierzchnia zabudowy: nie więcej niż  
60% powierzchni działki, 

b) wskaźnik intensywności zabudowy: nie wię-
cej niż 2, 

c) powierzchnia terenu biologicznie czynna: nie 
mniej niż 10% powierzchni działki; 

3) wysokość budynków: nie więcej niż 15m. 

§ 37. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 1US ustala się następujące przeznaczenie 
oraz zasady zabudowy i zagospodarowania: 
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1) przeznaczenie: 

a) teren sportu i rekreacji, 

b) dopuszcza się lokalizację budynków prze-
znaczonych dla sportu, rekreacji, turystyki 
i gastronomii oraz urządzeń towarzyszących, 
a także wydzielenie dróg wewnętrznych  
i parkingów; 

2) parametry i wskaźniki zagospodarowania tere-
nu: 

a) powierzchnia zabudowy: nie więcej niż  
20% powierzchni działki, 

b) powierzchnia terenu biologicznie czynna: nie 
mniej niż 60% powierzchni działki; 

3) wysokość budynków: nie więcej niż 10m. 

§ 38. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 1ZP ustala się następujące przeznaczenie 
oraz zasady zabudowy i zagospodarowania: 

1) przeznaczenie:  

a) zieleń urządzona, 

b) dopuszcza się lokalizację obiektów i urzą-
dzeń sportowo-rekreacyjnych oraz obiektów 
i urządzeń związanych z obsługą telefonii 
komórkowej; 

2) powierzchnia terenu biologicznie czynna: nie 
mniej niż 80% powierzchni działki. 

§ 39. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 2ZP, 3ZP, 4ZP, 5ZP, 6ZP, 7ZP, 8ZP, 9ZP, 
10ZP ustala się następujące przeznaczenie oraz za-
sady zabudowy i zagospodarowania: 

1) przeznaczenie:  

a) zieleń urządzona, 

b) na terenach 2ZP, 3ZP, 5ZP, 7ZP, 9ZP, 10ZP 
dopuszcza się lokalizację obiektów i urzą-
dzeń sportowo - rekreacyjnych; 

2) powierzchnia terenu biologicznie czynna: nie 
mniej niż 80% powierzchni działki. 

§ 40. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 1ZC ustala się następujące przeznacze-
nie: cmentarz. 

§ 41. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 1ZLP ustala się następujące przeznacze-
nie oraz zasady zabudowy i zagospodarowania: 

1) przeznaczenie: 

a) zieleń parkowo - leśna, 

b) dopuszcza się lokalizację budynków prze-
znaczonych dla sportu, rekreacji, turystyki 
i gastronomii oraz urządzeń towarzyszących, 
a także wydzielenie dróg wewnętrznych  
i parkingów; 

 

 

 

2) powierzchnia terenu biologicznie czynna: nie 
mniej niż 80% powierzchni działki; 

3) obowiązuje zachowanie i ochrona „wieży Bi-
smarcka”, zlokalizowanej w obrębie terenu. 

§ 42. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 1IT, 2IT, 3IT, 4IT ustala się następujące 
przeznaczenie: infrastruktura techniczna. 

§ 43. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 1KDZ, 2KDZ, 3KDZ ustala się następują-
ce przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania: 

1) przeznaczenie: droga klasy zbiorczej; 

2) szerokość w liniach rozgraniczających: nie 
mniej niż 12m, zgodnie z rysunkiem planu. 

§ 44. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 1KDL, 2KDL, 3KDL ustala się następują-
ce przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania: 

1) przeznaczenie: droga klasy lokalnej; 

2) szerokość w liniach rozgraniczających: nie 
mniej niż 8 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

§ 45. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD, 5KDD, 6KDD, 
7KDD, 8KDD, 9KDD, 10KDD, 11KDD, 12KDD, 13KDD, 
14KDD, 15KDD, 16KDD, 17KDD, 18KDD, 19KDD, 
20KDD, 21KDD, 22KDD, 23KDD, 24KDD, 25KDD, 
26KDD, 27KDD ustala się następujące przeznaczenie 
oraz zasady zagospodarowania: 

1) przeznaczenie: droga klasy dojazdowej; 

2) szerokość w liniach rozgraniczających: nie 
mniej niż 8 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

§ 46. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 1KDPJ, 2KDPJ, 3KDPJ, 4KDPJ, 5KDPJ, 
6KDPJ, 7KDPJ, 8KDPJ, 9KDPJ, 10KDPJ, 11KDPJ, 
12KDPJ, 13KDPJ, 14KDPJ, 15KDPJ, 16KDPJ, 
17KDPJ, 18KDPJ, 19KDPJ, 20KDPJ ustala się nastę-
pujące przeznaczenie oraz zasady zagospodarowa-
nia: 

1) przeznaczenie: ciąg pieszo - jezdny; 

2) na terenie 19KDPJ dopuszcza się lokalizację 
cieku wodnego; 

3) szerokość w liniach rozgraniczających: nie 
mniej niż 4m, zgodnie z rysunkiem planu. 

§ 47. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 1KDP, 2KDP, 3KDP, 4KDP, 5KDP, 6KDP, 
7KDP, 8KDP, 9KDP, 10KDP, 11KDP, 12KDP, 13KDP, 
14KDP, 15KDP, 16KDP, 17KDP ustala się następujące 
przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania: 

1) przeznaczenie: ciąg pieszy; 

2) szerokość w liniach rozgraniczających: nie 
mniej niż 3m, zgodnie z rysunkiem planu. 
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Rozdział 3 

Przepisy końcowe 

§ 48. Ustala się stawki procentowe w wysokości: 

1) 30% dla terenów oznaczonych symbolami 
22MN, 23MN, 24MN, 25MN, 26MN, 29MN; 

2) 10% dla pozostałych terenów. 

§ 49. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta Żagania. 

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

Wiceprzewodnicząca Rady 
Wanda Winczaruk 
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Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr XL/75/09 

Rady Miasta Żagań 

z dnia 26 marca 2009r. 
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XL/75/09 

Rady Miasta Żagań 
z dnia 26 marca 2009r. 

Rozstrzygnięcie 
 o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu 

W trakcie wyłożenia do publicznego wglądu 
w dniach od 15 grudnia 2008r. do 7 stycznia 2009r. 
oraz w okresie 14 dni od dnia zakończenia wyłożenia 
projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu „Osiedla Łąkowa” w Żaga-
niu, wniesiono 6 uwag, złożonych przez: 

1) Pana Zbigniewa Wiatra - uwaga wniesiona  
19 grudnia 2008r., 

2) Państwa Marię i Franciszka Litwin – uwaga 
wniesiona 16 stycznia 2009r., 

3) Państwa Bernardę i Dariusza Jakubas – uwaga 
wniesiona 16 stycznia 2009r., 

4) Pana Roberta Palewskiego – uwaga wniesiona 
19 stycznia 2009r., 

5) Zakład Wielobranżowy „KSZTAŁT” Błaszczuk  
& Kubiak i wspólnicy sp. j. – uwaga wniesiona  
21 stycznia 2009r., 

6) Pana Romana Kulaszę – uwaga wniesiona  
w dniu 22 stycznia 2009r. 

Burmistrz Miasta Żagania rozstrzygnął wniesione 
uwagi zgodnie z tabelą – wykazem uwag wniesio-
nych do wyłożenia projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu „Osiedla 
Łąkowa” w Żaganiu tj. uwzględnił uwagi wniesione 
przez: Pana Zbigniewa Wiatra, Państwa Marię  
i Franciszka Litwin i Pana Roberta Palewskiego, 
uwzględnił w części uwagę wniesioną przez Pań-
stwa Bernardę i Dariusza Jakubas oraz nie uwzględ-
nił uwag wniesionych przez Zakład Wielobranżowy 
„KSZTAŁT” Błaszczuk & Kubiak i wspólnicy sp. j.  
i Pana Romana Kulaszę. 

Uzasadnienie 

1. Uwaga wniesiona przez Państwa Bernardę  
i Dariusza Jakubas dotyczy likwidacji ciągu pieszego 
oznaczonego na rysunku planu symbolem 12 KDP  
i dołączenie terenu do terenu zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej oznaczonej symbolem  
24 MN. 

Uwaga została uwzględniona w części tj. szerokość 
ciągu pieszego oznaczonego symbolem 12 KDP (po 
zmianie 10 KDP) została skorygowana z 12m w li-
niach rozgraniczających do 5 m, pozostały teren 
został przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną (dołączony do terenów 20MN  
i 21MN). 

 

 

 

2. Uwaga wniesiona przez Zakład Wielobranżo-
wy „KSZTAŁT” Błaszczuk & Kubiak i wspólnicy sp. j. 
dotyczy obiektów położnych przy ul. Nowogródzkiej 
8 objętych w projekcie planu ochroną konserwator-
ską. Składający uwagę wnosi o niekwalifikowanie 
ich jako obiekty objęte taką ochroną. 

Uwaga nie została uwzględniona, ponieważ obiekty 
zespołu dawnej rzeźni miejskiej położone przy 
ul. Nowogródzkiej 8 objęte zostały ochroną konser-
watorską w projekcie planu na podstawie ewidencji 
zabytków Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwato-
ra Zabytków. Ponadto projekt planu uzyskał uzgod-
nienie z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków (pismo ZN.MSDe.401-22/1-08 z dnia  
27 czerwca 2008r.). Uzgodnienie to dotyczyło rów-
nież objęcia ochroną konserwatorską omawianych 
obiektów. Obiekty zostały także określone jako za-
bytki figurujące w gminnej ewidencji zabytków mia-
sta Żagań w obowiązującym Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Żagań (uchwała Nr XXIV/45/08). 

3. Uwaga wniesiona przez Pana Romana Kulaszę 
dotyczyła zachowania ciągu pieszego o symbolu 
10KDP. 

Uwaga nie została uwzględniona, ponieważ ciąg ten 
nie jest konieczny do obsługi przylegających do nie-
go nieruchomości. Obsługa tych nieruchomości jest 
możliwa poprzez ciągi pieszo-jezdne oznaczone 
symbolami 3KDPJ i 4KDPJ, a przeznaczenie oma-
wianego ciągu na teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej pozwoli na powiększenie przylegają-
cych działek budowlanych, a tym samym poprawę 
warunków ich zagospodarowania. 

Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr XL/75/09 

Rady Miasta Żagań 
z dnia 26 marca 2009r. 

Rozstrzygnięcie 

o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwesty-

cji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą 
do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finan-

sowania 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 
z późn. zm.) i art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia  
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U.  
z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miasta 
Żagań rozstrzyga o sposobie realizacji zapisanych  
w miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego terenu „Osiedla Łąkowa” w Żaganiu, 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich 
finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 
publicznych w sposób następujący:  
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1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicz-
nej, należące do zadań własnych gminy, w tym bu-
dowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, komuni-
kacji oraz inwestycje związane z zagospodarowa-
niem terenów zieleni urządzonej, oznaczonych na 
rysunku planu symbolami 1ZP-10ZP oraz terenu 
zieleni parkowo-leśnej, oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 1ZPL, realizowane będą etapowo. 

2. Finansowanie inwestycji, o których mowa 
w pkt 1, będzie mogło odbywać się przez: 

1) wydatki z budżetu gminy; 

2) współfinansowanie środkami zewnętrznymi, 
m.in. poprzez dotacje, pożyczki preferencyjne, 
kredyty, fundusze Unii Europejskiej, inne środki 
zewnętrzne; 

3) udział inwestorów w finansowaniu w ramach 
porozumień o charakterze cywilnoprawnym lub 
w formie partnerstwa publiczno-prywatnego. 

 

Załącznik Nr 4 
do uchwały Nr XL/75/09 

Rady Miasta Żagań 
z dnia 26 marca 2009r. 

Stwierdzenie  

zgodności planu z ustaleniami zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Żagań 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) 
Rada Miasta Żagań stwierdza, że projekt miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego  
terenu „Osiedla Łąkowa” w Żaganiu, jest zgodny  
z ustaleniami zmiany studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Żagań, uchwalonego uchwałą Nr XXIV/45/08 Rady 
Miasta Żagań z dnia 24 kwietnia 2008r. 
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UCHWAŁA NR XXI/194/09 

 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU 

 

 z dnia 29 kwietnia 2009r. 
  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Płoty 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 i art. 41  
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.1), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.2), uchwa-
ły Nr XII/120/08 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 
30 stycznia 2008r. w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Płoty po stwierdzeniu zgodności  
z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego gminy Czerwieńsk, 
uchwalonym uchwałą Nr 95/XIII/00 Rady Gminy  
i Miasta w Czerwieńsku z dnia 24 lutego 2000r. 
uchwala się, co następuje: 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

1Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,  
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,  
poz. 1806, z 2003r. Nr  80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,  
z 2004r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167,  
poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 
oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007r.  
Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218;  
z 2008r., Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz.1458 i z 2009r.,  
Nr 52, poz.420. 

2Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.  
z 2004r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005r. Nr 113, 
poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2006r. Nr 45, poz. 319  
z 2007r. Nr 225, poz. 1635, Nr 127, poz. 880, z 2008r.  
Nr 123, poz. 803; Nr 199, poz. 1227; Nr 201, poz. 1237;  
Nr 220, poz. 1413. 

 

 

 

 

 

 


