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UCHWAŁA NR XXXII/412/09 

 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE 

 z dnia 16 czerwca 2009r. 

w sprawie uchwalenia zmiany  "Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Świebodzina w zakresie lokalizacji terenów usługowych i kultu religijnego" 

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 póŝn. zm.)  
i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
Nr 80, poz. 717 z póŝn. zm.), w związku z uchwałą  
Nr XX/251/08 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 
29 kwietnia 2008r. w sprawie przystąpienia do opra-
cowania zmiany „Zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miasta Świebodzina 
w zakresie lokalizacji terenów usługowych i kultu 
religijnego” uchwala się, co następuje: 

Rozdział 1 

Przedmiot i zakres ustaleń planu 

§ 1. 1. Uchwala się zmianę „Zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Świebodzina w zakresie lokalizacji terenów usługo-
wych i kultu religijnego”, zwaną dalej planem. 

2. Planem objęto obszar w granicach określo-
nych w załączniku graficznym do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Integralną częścią niniejszej uchwały jest 
rysunek planu – załącznik graficzny Nr 1 w skali 
1:1000 wraz z wyrysem ze studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego mia-
sta i gminy Świebodzin. 

2. Załącznikami do niniejszej uchwały, nie zawie-
rającymi ustaleń planu, są: 

1) załącznik Nr 2 – „Rozstrzygnięcie o sposobie 
realizacji zapisanych w planie inwestycji z za-
kresu infrastruktury technicznej oraz zasadach 
ich finansowania”; 

2) załącznik Nr 3 – „Rozstrzygnięcie o sposobie 
rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu 
planu”. 

§ 3. 1. W planie określono: 

1) w rozdziale 2 i 3 uchwały lub na rysunku planu: 

a) przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-
czające tereny o róşnym przeznaczeniu lub 
róşnych 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 kształto-
wania przestrzeni publicznych, 

f) parametry i wskaŝniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym 
linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaŝ-
niki intensywności zabudowy, 

g) granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie odrębnych przepi-
sów, 

h) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu,  

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

2) w rozdziale 4 uchwały: 

a) szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości objętych planem, 

b) sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uşytkowania terenów, 

c) stawki procentowe, na podstawie których 
ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym. 

2. Obowiązujące ustalenia na rysunku planu to: 
przebiegi linii rozgraniczających, przebiegi linii za-
budowy, lokalizacja dominanty wysokościowej, lo-
kalizacja projektowanej zieleni wysokiej, granica 
opracowania oraz oznaczenia, o których mowa  
w ust. 3. 

3. Na rysunku planu i w rozdziale 3 uchwały dla 
poszczególnych terenów wydzielonych liniami roz-
graniczającymi zastosowano oznaczenia liczbowe  
i literowe, które słuşą powiązaniu rysunku planu  
z ustaleniami tekstowymi, w szczególności zawar-
tymi w rozdziale 3 uchwały. 

4. Przedstawione na rysunku planu linie rozgra-
niczające i oznaczenia ustalone w obowiązującym 
planie dla terenów sąsiednich mają charakter infor-
macyjny i nie są ustaleniami niniejszego planu. 

§ 4. 1. Uşyte w uchwale określenia: „ustala się”, 
„wymaga się”, „winny” i „naleşy” formułują wy-
magania, które są ustaleniami planu. 

2. Dla całego obszaru objętego planem obowią-
zują ogólne ustalenia funkcjonalnoprzestrzenne, 
zasady obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktu-
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ry technicznej, zasady ochrony środowiska i reguły 
realizacji ustaleń planu, zawarte w rozdziałach  
2 i 4 niniejszej uchwały. 

3. Obszar objęty planem podzielono liniami roz-
graniczającymi na dwa tereny o róşnych zasadach 
zagospodarowania. Terenom, którym nadano ozna-
czenia liczbowe i literowe, odpowiadają ustalenia 
szczegółowe zawarte w rozdziale 3 niniejszej uchwa-
ły. 

4. W planie ustalono podstawowe funkcje tere-
nów wydzielanych liniami rozgraniczającymi. Pod-
stawowa funkcja terenu winna stać się w trakcie 
realizacji ustaleń planu dominującą formą wykorzy-
stania terenu. Funkcje uzupełniające określają 
szczegółowe ustalenia tekstowe. 

5. Przebiegi linii rozgraniczających określa rysu-
nek planu. Ustalone linie rozgraniczające są przesą-
dzonymi, obowiązującymi granicami wydzielanych 
terenów. 

6. Na rysunku planu przedstawiono przebiegi 
nieprzekraczalnych linii zabudowy. Regulacjom li-
niami zabudowy nie podlegają wykusze, zadaszenia 
przedwejściowe, podesty i schody, okapy, wysunię-
te mniej niş 1,2m poza obrys rzutu budynku, a takşe 
obiekty małej architektury. 

Rozdział 2 

Przeznaczenie i warunki zagospodarowania tere-
nów 

§ 5. Przeznaczenie terenów - podstawowe usta-
lenia funkcjonalne. 

1. Przeznaczenie terenów wydzielonych liniami 
rozgraniczającymi określono w ustaleniach szczegó-
łowych, w rozdziale 3 niniejszej uchwały. 

2. Obszar objęty planem przeznacza się pod lo-
kalizację obiektów kultu religijnego oraz zabudowy 
usługowej z zielenią towarzyszącą – zgodnie z usta-
leniami obowiązującego „Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego mia-
sta i gminy Świebodzin”. 

3. Na całym obszarze wyklucza się lokalizację 
wielkopowierzchniowych obiektów handlowych  
o powierzchni sprzedaşy powyşej 2000m2. 

4. W granicach opracowania nie dopuszcza się 
lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej oraz 
innych obiektów, których ewentualne uciąşliwości 
mogą wykraczać poza granice nieruchomości nale-
şącej do inwestora. 

§ 6. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego. 

1. W ustępach od 2 do 5 ustala się ogólne wy-
magania dotyczące projektowanych obiektów oraz 
sposobów zagospodarowania terenów. W rozdziale 
3 niniejszej uchwały w ustaleniach szczegółowych 
dotyczących poszczególnych terenów wydzielanych 
liniami rozgraniczającymi ustala się gabaryty projek-
towanych obiektów kubaturowych oraz określa 
szczegółowe wymagania dotyczące sposobów za-
gospodarowania terenów, a dla terenu 2 UKa mini-
malny wskaŝnik powierzchni biologicznie czynnej  

i maksymalny dopuszczalny wskaŝnik zabudowy 
nieruchomości. 

2. Wyklucza się stosowanie w elewacjach projek-
towanych budynków sidingów z tworzyw sztucz-
nych i umieszczanie na elewacjach od strony prze-
strzeni publicznych szpecących elementów instala-
cji. 

3. Przy projektowaniu kolorystyki budynków wy-
klucza się stosowanie kolorów jaskrawych, dalekich 
od naturalnych oraz umieszczanie na elewacjach 
elementów odblaskowych. 

4. Wymaga się, aby usytuowanie projektowa-
nych obiektów respektowało przebiegi ustalonych 
planem linii zabudowy, z zastrzeşeniem ustaleń § 16 
ust. 12.  

5. Dopuszcza się lokalizację budynków gospo-
darczych oraz obiektów infrastruktury technicznej 
bezpośrednio przy granicy działki o ile nie narusza 
to ustalonych planem linii zabudowy oraz nie stoi  
w sprzeczności z ustaleniami szczegółowymi dla 
poszczególnych terenów oraz z przepisami odręb-
nymi, w szczególności dotyczącymi ochrony prze-
ciwpoşarowej. 

§ 7. Zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego. 

1. Dla określenia dopuszczalnego poziomu hała-
su w środowisku zalicza się teren 2 UKa, w obrębie 
którego dopuszcza się realizację ośrodka pomocy 
społecznej, zakładu opiekuńczego lub zakładu opieki 
zdrowotnej do grupy 2.c – „tereny domów opieki 
społecznej”, a obszar zieleni urządzonej na terenie  
1 UKa do grupy 3.c – „tereny rekreacyjno - wypo-
czynkowe”, zgodnie z przepisami szczególnymi. 

2. Ustala się podłączenie terenów przeznacza-
nych do zabudowy do projektowanych sieci kanali-
zacji sanitarnej. Skład ścieków odprowadzanych do 
kanalizacji komunalnej powinien odpowiadać moş-
liwościom technologicznym komunalnych urządzeń 
oczyszczających. 

3. Dla ochrony gruntów i wód podziemnych 
ustala się wyposaşenie pasów drogowych, parkin-
gów i innych utwardzonych nawierzchni towarzy-
szących w szczególności projektowanym obiektom 
usługowym w separatory substancji ropopochod-
nych, w których winny być oczyszczane wody opa-
dowe przed ich odprowadzeniem do kanalizacji 
deszczowej. W przypadku stosowania powierzchni 
częściowo utwardzonych naleşy odpowiednio za-
bezpieczyć środowisko gruntowo-wodne przed infil-
tracją zanieczyszczeń. 

4. Ustala się stosowanie w kotłowniach paliw 
zapewniających dotrzymywanie obowiązujących 
norm emisji zanieczyszczeń. 

5. Nie ogranicza się moşliwości wprowadzania 
innych niş wskazane na rysunku planu nasadzeń 
zieleni wysokiej, o ile nie stoi to w sprzeczności  
z innymi ustaleniami planu i nie ogranicza moşliwo-
ści realizowania ustalonego planem zainwestowa-
nia. Ustala się zakaz nasadzeń drzew i krzewów na 
trasach przebiegu istniejących i projektowanych linii 
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elektroenergetycznych. 

§ 8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.  

1. Osobom prowadzącym roboty budowlane  
i ziemne na obszarze objętym planem w przypadku 
ujawnienia w trakcie prac przedmiotu, który posiada 
cechy zabytku, nakazuje się: 

1) wstrzymanie wszelkich robót mogących uszko-
dzić lub zniszczyć odkryty przedmiot; 

2) zabezpieczenie przy uşyciu dostępnych środ-
ków tego przedmiotu i miejsca jego odkrycia; 

3) niezwłoczne zawiadomienie o tym odpowied-
niego organu słuşby ochrony zabytków, a jeśli 
nie jest to moşliwe, Burmistrza Świebodzina. 

2. Burmistrz Świebodzina jest obowiązany nie-
zwłocznie, nie dłuşej niş w terminie 3 dni, przekazać 
wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków przyjęte 
zawiadomienie. 

§ 9. Wymagania wynikające z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych. 

1. W granicach objętych planem nie dopuszcza 
się umieszczania wolnostojących reklam i tablic 
informacyjnych. 

2. Ustala się obowiązek kształtowania przestrzeni 
publicznych w sposób umoşliwiający korzystanie  
z nich przez osoby niepełnosprawne. 

§ 10. Parametry i wskaŝniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu. Parametry  
i wskaŝniki dotyczące kształtowania zabudowy oraz 
sposobu zagospodarowywania terenów zawarto  
w rozdziale 3 uchwały, w ustaleniach szczegółowych 
dotyczących poszczególnych terenów. 

§ 11. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrębnych przepisów. 

1. Cały obszar objęty planem leşy w granicach 
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 144  
– „Dolina Kopalna Wielkopolska”. 

2. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego określono w § 7 niniejszej 
uchwały. 

3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, za-
bytków i dóbr kultury określono w § 8 niniejszej 
uchwały. 

4. W granicach opracowania nie występują tere-
ny potencjalnie naraşone na osuwanie się mas 
ziemnych. 

5. Na terenie objętym planem brak obiektów  
i obszarów objętych indywidualnymi formami 
ochrony przyrody. 

§ 12. Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu. Szcze-
gólne warunki zagospodarowania terenów, ograni-
czenia w ich uşytkowaniu oraz – w niektórych wy-
padkach wskaŝniki kształtowania zagospodarowania 
– ustalone zostały w ustaleniach § 6 oraz w rozdziale  

3 uchwały. 

§ 13. Podstawowe zasady modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemu komunikacji. 

1. Ustala się obsługę komunikacyjną terenów 
poprzez sieć istniejących i projektowanych dróg 
publicznych. 

2. Dla projektowanego zainwestowania wymaga 
się realizowania miejsc postojowych dla samocho-
dów osobowych na zainwestowywanych nierucho-
mościach w ilości zapewniającej właściwą obsługę 
uşytkowników i zatrudnionych. Ustala się dla: 

1) domów opieki – 1 miejsce postojowe (mp) na 
10 - 15 łóşek; 

2) biur i budynków administracyjnych – 1mp na 
30 - 40m2 powierzchni uşytkowej; 

3) obiektów handlowych – 1mp na 40m2 po-
wierzchni uşytkowej, ale nie mniej niş 2mp na  
1 sklep; 

4) restauracji, kawiarni, barów – 1mp na 4 - 8m2 
sali konsumpcyjnej; 

5) innych funkcji – 1mp na 1 osobę zatrudnioną 
lub 0,6 mp na 1 klienta lub osobę odwiedzającą 
lub 1mp na 20m2 powierzchni uşytkowej. 

3. W obrębie obu terenów wydzielonych liniami 
rozgraniczającymi dopuszcza się wydzielanie nie-
zbędnych wewnętrznych dróg dojazdowych o mi-
nimalnej szerokości pasa drogowego 9m. Wydziela-
ne drogi wewnętrzne winny umoşliwiać spełnienie 
wymogów dotyczących dróg poşarowych. 

§ 14. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej.  

1. Dopuszcza się zachowanie wszystkich istnieją-
cych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej nie 
kolidujących z zainwestowaniem przesądzonym  
w niniejszym planie – jeşeli uzasadnia to ich stan 
techniczny, z zastrzeşeniem ustaleń § 16 ust. 11. 
Dopuszcza się przebudowywanie sieci kolidujących 
z projektowanym zainwestowaniem w uzgodnieniu 
z ich zarządcami. W szczególności dopuszcza się 
skablowanie istniejących linii elektroenergetycznych 
15kV. 

2. Projektowane zainwestowanie będzie obsłu-
giwane z istniejących i projektowanych sieci infra-
struktury technicznej. Ustala się prowadzenie no-
wych odcinków sieci jako sieci podziemnych. 

3. Ustala się zaopatrywanie nowego zainwesto-
wania w wodę z istniejących wodociągów oraz wo-
dociągów projektowanych włączonych do istnieją-
cego systemu. 

4. Projektowana sieć wodociągowa winna za-
pewniać właściwe warunki ochrony przeciwpoşaro-
wej. 

5. Ustala się odprowadzenie ścieków bytowych 
oraz powstałych w wyniku prowadzonej działalności 
gospodarczej do istniejącej i projektowanej sieci 
kanalizacyjnej. Ścieki wytwarzane w związku z pro-
wadzoną działalnością gospodarczą winny być 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Lubuskiego Nr 78 – 4097 – Poz. 1070 
 
przed odprowadzeniem do kanalizacji komunalnej  
– w uzasadnionych wypadkach – stosownie pod-
czyszczone. 

6. Ustala się odprowadzenie wód opadowych  
i roztopowych do systemu istniejącej i projektowa-
nej kanalizacji deszczowej. 

7. Wody deszczowe, które mogą być zanieczysz-
czane substancjami ropopochodnymi winny być 
przed odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej 
oczyszczone w stosownych separatorach. 

8. Ustala się ogrzewanie projektowanych obiek-
tów kubaturowych przez indywidualne kotłownie  
z zastrzeşeniem § 7 ust. 4. 

9. Dopuszcza się doprowadzenie gazu do 
wszystkich terenów przewidywanych do zagospoda-
rowania. Zaopatrzenie w gaz – z dystrybucyjnej sieci 
gazowej, po spełnieniu warunków technicznych  
i ekonomicznych przyłączenia, na zasadach określo-
nych przez operatora sieci. 

10. Nie ogranicza się moşliwości prowadzenia 
nowych kablowych linii elektroenergetycznych 
średniego napięcia. Na całym terenie dopuszcza się 
realizowanie nowych stacji 15/0,4kV, na ewentualnie 
wydzielanych działkach o powierzchni do 100m2. 
Dopuszcza się zblişenia ścian obiektów stacji trans-
formatorowych na odległość 1,5m od granic działek, 
z zachowaniem ustalonych w planie linii zabudowy, 
z zastrzeşeniem ustaleń § 16 ust. 12 niniejszej 
uchwały. 

11. Ustala się doprowadzenie energii elektrycz-
nej do wszystkich terenów przewidywanych do za-
gospodarowania. Zasilanie projektowanego zainwe-
stowania – z istniejących i projektowanych sieci nn 
oraz istniejących i projektowanych stacji transforma-
torowych. Rozbudowa systemu sieci nn i SN – we-
dług ustaleń określonych w ust. 2, na warunkach 
uzgodnionych z dostawcą energii. 

12. Nie ogranicza się moşliwości rozbudowy ka-
blowej sieci teletechnicznej na obszarze objętym 
planem. 

13. Odpady niebezpieczne, w szczególności 
szlamy z separatorów, odpadowe oleje hydraulicz-
ne, płyny hamulcowe, winny być gromadzone  
w szczelnych pojemnikach i przekazywane do wyko-
rzystania lub unieszkodliwiania w instalacjach spe-
cjalistycznych. Pozostałe odpady naleşy składować 
na wysypisku odpadów komunalnych.  

14. W obrębie całego obszaru opracowania do-
puszcza się wydzielanie działek o powierzchni do 
100m2 pod obiekty i urządzenia infrastruktury tech-
nicznej, o ile nie stoi to w sprzeczności z przepisami 
odrębnymi lub innymi ustaleniami planu. Dla tak 
wydzielonych działek nie obowiązują ustalenia doty-
czące wskaŝników zabudowy i powierzchni biolo-
gicznie czynnej określone w ustaleniach szczegóło-
wych. 

Rozdział 3 

Ustalenia szczegółowe dla terenów wydzielonych 
liniami rozgraniczającymi 

§ 15. 1 UKa. 

1. Podstawowe przeznaczenie - tereny kultu reli-
gijnego. 

2. Przeznaczenie uzupełniające: 

1) usługi; 

2) zieleń urządzona; 

3) obiekty małej architektury; 

4) parkingi; 

5) ciągi piesze; 

6) place przedwejściowe; 

7) drogi wewnętrzne; 

8) obiekty gospodarcze towarzyszące budynkom, 
o których mowa w ust. 3; 

9) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury tech-
nicznej. 

3. Lokalizację obiektów usługowych towarzyszą-
cych terenom kultu religijnego i zieleni urządzonej,  
w szczególności obiektów handlowych, gastrono-
micznych oraz zaplecza sanitarnego ustala się  
w północno-zachodniej części terenu, z zachowa-
niem ustalonych na rysunku planu nieprzekraczal-
nych linii zabudowy. 

4. Ustala się maksymalną dopuszczalną wyso-
kość zabudowy - 2 kondygnacje nadziemne, ale nie 
więcej niş 10m. 

5. Ustala się nasadzenie zieleni wysokiej wzdłuş 
zachodniej linii rozgraniczającej. 

6. Obsługa komunikacyjna - z projektowanej na 
zachód od obszaru objętego planem drogi dojazdo-
wej (KD). 

§ 16. 2 UKa. 

1. Podstawowe przeznaczenie - tereny kultu reli-
gijnego. 

2. Przeznaczenie uzupełniające: 

1) parkingi; 

2) ciągi piesze; 

3) place przedwejściowe; 

4) drogi wewnętrzne; 

5) obiekty gospodarcze, administracyjne i socjal-
ne związane z budynkami, o których mowa  
w ust. 3; 

6) place, skwery, zieleń urządzona; 

7) obiekty małej architektury;
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8) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury tech-
nicznej. 

3. W północnej części terenu dopuszcza się loka-
lizację budynków przeznaczonych na potrzeby opieki 
zdrowotnej, społecznej i socjalnej. 

4. W południowej części terenu dopuszcza się 
lokalizację jednej dominanty wysokościowej, z za-
chowaniem ustalonych na rysunku planu nieprze-
kraczalnych linii zabudowy. 

5. Ustala się maksymalną wysokości dominanty 
– 55m. 

6. Dominanta, jako przeszkoda lotnicza, wymaga 
oznakowania oraz zgłoszenia do właściwego organu 
nadzoru nad lotnictwem wojskowym w zakresie 
określonym w przepisach prawa powszechnego. 

7. Ustala się maksymalną dopuszczalną wyso-
kość zabudowy lokalizowanej w północnej części 
terenu – 2 kondygnacje nadziemne plus poddasze 
uşytkowe, ale nie więcej niş 15m. 

8. Dla projektowanej zabudowy, o której mowa 
w ust. 3 ustala się dachy strome, o symetrycznych 
spadkach połaci. 

9. Ustala się maksymalny dopuszczalny wskaŝ-
nik zabudowy nieruchomości – wartość stanowiąca 
stosunek sumy powierzchni zabudowy wszystkich 
stałych obiektów zlokalizowanych w obrębie nieru-
chomości do powierzchni tej nieruchomości – 0,5. 

10. Ustala się minimalny dopuszczalny wskaŝnik 
powierzchni biologicznie czynnej nieruchomości  
– 30%. 

11. Ustala się przebudowę oznaczonej na rysun-
ku planu linii elektroenergetycznej 15kV oraz stacji 
transformatorowej. 

12. Dopuszcza się lokalizację budynku nowej 
stacji transformatorowej we wschodniej lub połu-
dniowo - wschodniej części terenu - poza ustalony-
mi na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami 
zabudowy. 

13. Obsługa komunikacyjna – z istniejącej drogi 
dojazdowej biegnącej na północny wschód od ob-
szaru objętego planem (KD). 

14. Ustala się dla elementów zagospodarowania 
w pasie 12m – po 6m od osi istniejącej linii elektro-
energetycznej 15kV, wykonanie odpowiedniego 
zabezpieczenia przeciwporaşeniowego zgodnie  
z obowiązującymi przepisami i normami. 

 

Rozdział 4 

Ustalenia dotyczące zasad realizacji planu 

§ 17. Szczegółowe zasady i warunki scalania 
oraz podziału nieruchomości objętych planem. 

1. Dla stwierdzenia zgodności podziału nieru-
chomości z ustaleniami planu naleşy ustalić, czy 
przewidywane przeznaczenie dzielonego terenu jest 
zgodne z planem oraz czy istnieje moşliwość zgod-
nego z planem zagospodarowania działek gruntu. 

2. Wydzielane działki winny posiadać dostęp do 
dróg publicznych – bezpośredni lub pośrednio, po-
przez drogi wewnętrzne. Dla zapewnienia dostępu 
do dróg publicznych dopuszcza się ustalanie słu-
şebności gruntowej. 

3. Ustala się minimalną szerokość pasów dro-
gowych dróg wewnętrznych – 9m. 

4. W granicach objętych planem nie wyznaczono 
obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń 
nieruchomości i ich ponownego podziału. 

§ 18. Sposób i termin tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania i uşytkowania terenów. 

1. Dopuszcza się tymczasowe uşytkowanie nie-
ruchomości jak w stanie istniejącym.  

2. Na wszystkich terenach mogą być lokalizowa-
ne - jako czasowe - nieuciąşliwe obiekty gospodar-
cze, obiekty i urządzenia gospodarki komunalnej, 
składy materiałów budowlanych, zaplecza budów 
itp. 

§ 19. Stawki procentowe, na podstawie których 
ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym. Ustala się stawkę procentową słuşącą 
naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym w wysokości 30%. 

Rozdział 5 

Ustalenia końcowe 

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Świebodzina. 

§ 21. Uchwała wchodzi w şycie po upływie  
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Tomasz Olesiak 
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Rady Miejskiej w Świebodzinie 

z dnia 16 czerwca 2009r. 
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XXXII/412/09 

Rady Miejskiej w Świebodzinie 
z dnia 16 czerwca 2009r. 

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

ich finansowania 

1. Teren objęty ustaleniami zmiany planu jest  
w stanie istniejącym wolny od zabudowy. W jego 
południowo – wschodniej części trwają prace zwią-
zane z budową pomnika Chrystusa Króla. 

2. Obszar połoşony jest w bliskim sąsiedztwie  
w pełni uzbrojonych terenów istniejącego zainwe-
stowania, a jego uzbrojenie w sieci i urządzenia in-
frastruktury technicznej jest stosunkowo łatwe i po-
lega na przyłączeniu do istniejących systemów sieci 
sanitarnych, gazowych, elektroenergetycznych  
i teletechnicznych. 

3. Zagospodarowanie terenu ustalone w planie 
wymaga budowy drogi dojazdowej na zachód od 
granicy opracowania, co nie jest konsekwencją 
uchwalenia niniejszej zmiany, ale wynika z ustaleń 
planu obowiązującego dla terenów sąsiednich. 

4. Ze względu na lokalizację projektowanego za-
inwestowania jego przyłączenie do istniejących sieci 
infrastruktury technicznej nie wymaga inwestycji 
finansowanych z budşetu gminy. 

5. Koszty związane z przyłączeniem do istnieją-
cych sieci infrastruktury technicznej będą finanso-
wane przez inwestorów realizujących poszczególne 
obiekty. 

6. Dopuszcza się realizowanie inwestycji związa-
nych z budową dróg oraz realizacją sieci i urządzeń 
infrastruktury technicznej wg szczegółowych warun-
ków organizacji, realizacji i współfinansowania tych 

inwestycji określonych w przepisach odrębnych 
dotyczących partnerstwa publiczno - prywatnego. 

7. W związku z powołaniem i przekazaniem przez 
gminę majątku w postaci sieci i urządzeń wodocią-
gowych i kanalizacyjnych z terenu całej gminy Za-
kładowi Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunal-
nych spółka z o.o. w Świebodzinie ewentualne in-
westycje związane z budową systemu wodociągo-
wego i kanalizacji sanitarnej będą realizowane i fi-
nansowane przez wyşej wymieniony Zakład – zgod-
nie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 123,  
poz. 858 z póŝn. zm.). 

8. Uzbrojenie obszaru objętego planem w sieci  
i urządzenia elektroenergetyczne i związane z zaopa-
trzeniem w gaz będzie realizowane zgodnie z zasa-
dami określonymi w ustawie z dnia 10 kwietnia 
1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U.  
z 2006r. Nr 89, poz. 625 z póŝn. zm.), na warunkach 
określonych przez administratorów tych sieci. 

Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr XXXII/412/09 

Rady Miejskiej w Świebodzinie 
z dnia 16 czerwca 2009r. 

Rozstrzygnięcie 
o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do pro-

jektu planu 

W trakcie wyłoşenia dokumentacji zmiany „Zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Świebodzina w zakresie lokalizacji te-
renów usługowych i kultu religijnego” do publicz-
nego wglądu, tj. w okresie od 30 kwietnia do 21 ma-
ja 2009r., a takşe po zakończeniu okresu wyłoşenia 
w terminie ustalonym na składanie uwag, do projek-
tu zmiany planu nie zgłoszono uwag. 
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