
 

 

UCHWAŁA NR LX.512.2014 

RADY MIASTA ZIELONA GÓRA 

z dnia 28 stycznia 2014r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Zielonej Górze - Śródmieście 7 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 tekst jednolity z późn. zm.
1)

), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 tekst jednolity z późn. zm.
2)

) oraz 

po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Zielona Góra uchwalonego uchwałą Nr XXVIII/392/08 Rady Miasta Zielona Góra 

z dnia 19 sierpnia 2008r. z późn. zm.
3)

) uchwala się, co następuje: 

Rozdział 1. 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Zielonej Górze – Śródmieście 7, 

dla obszaru ograniczonego ulicami: Stanisława Staszica, Wazów, Bankową, Aleją Niepodległości, Stanisława 

Wyspiańskiego. 

2. Załącznikami do niniejszej uchwały są: 

1) załącznik Nr 1 – rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:1000, 

stanowiący integralną część uchwały;  

2) załącznik Nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu; 

3) załącznik Nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie 

z przepisami o finansach publicznych. 

3. Niniejsza uchwała jest zgodna z uchwałą Nr XXXVIII.307.2012 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 

30 października 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w Zielonej Górze – Śródmieście 7. 

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

1) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, która wyznacza obszar przeznaczony 

pod realizację zabudowy kubaturowej nadziemnej, przy czym:  

a) nie dotyczy ona elementów takich jak: schody, podesty, pochylnie, obiekty związane z infrastrukturą 

techniczną i obsługą komunikacji,  

b) elementy takie jak: zadaszenia, fragmenty dachu, gzymsy, dekoracje, mogą wystawać poza tę linię 

nie więcej niż 1,0m; 
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2) obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, na której należy zlokalizować elewację 

frontową zabudowy kubaturowej na całej jej szerokości i wysokości, o ile przepisy szczegółowe nie stanowią 

inaczej, przy czym:  

a) nie dotyczy ona elementów takich jak: schody, podesty, pochylnie, obiekty związane z infrastrukturą 

techniczną i obsługą komunikacji,  

b) elementy takie jak: zadaszenia, fragmenty dachu, wykusze, ryzality, gzymsy, dekoracje mogą wystawać 

poza tę linię nie więcej niż 1,0m; 

3) przejściu lub przejeździe bramowym – należy przez to rozumieć wydzielone w parterze budynku 

i terenie nieograniczone przejście lub przejazd łączące przestrzeń publiczną z wnętrzem kwartału;  

4) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy obowiązujących ustaw wraz z aktami 

wykonawczymi oraz akty prawne organów miasta;  

5) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć obowiązujące przeznaczenie odnoszące się do 

min 60% powierzchni każdej nieruchomości lub powierzchni całkowitej wszystkich obiektów istniejących 

i projektowanych w jej granicach;  

6) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć przeznaczenie, które może uzupełniać lub 

wzbogacać przeznaczenie podstawowe i nie może być realizowane bez przeznaczenia podstawowego;  

7) usługach lub zabudowie usługowej – należy przez to rozumieć usługi, w tym usługi publiczne, służące 

działalności m.in. z zakresu:  

a) handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży do 2000m
2
,  

b) gastronomii,  

c) ochrony zdrowia, odnowy biologicznej,  

d) działalności biurowej, administracji i zarządzania,  

e) ubezpieczeń i finansów,  

f) oświaty, nauki, kształcenia, opieki nad dziećmi,  

g) opieki społecznej,  

h) kultury, sztuki i rozrywki,  

i) hotelarstwa i zamieszkania zbiorowego,  

j) kultu religijnego,  

k) drobnych usług takich jak fryzjerskie, kosmetyczne, pralnicze i inne oraz drobne usługi naprawcze 

sprzętu codziennego użytku z wyłączeniem wulkanizacji, napraw samochodów i motocykli oraz myjni 

samochodowych; 

8) wskaźniku powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć parametr określony jako 

procent terenu, będący ilorazem sumy wszystkich powierzchni terenów biologicznie czynnych położonych 

w granicach nieruchomości, do jej powierzchni, przemnożony przez 100;  

9) wskaźniku powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć parametr określony jako procent terenu, 

będący ilorazem sumy powierzchni zabudowy, liczonej na poziomie parteru w zewnętrznym obrysie murów 

wszystkich budynków położonych w granicach nieruchomości, do jej powierzchni, przemnożony przez 100;  

10) wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć parametr określający pionowy wymiar budynku 

mierzony od poziomu terenu przy najniżej położonym głównym wejściu do budynku do najwyższego punktu 

dachu w przypadku dachów stromych lub do attyki albo gzymsu w przypadku dachów płaskich;  

11) zabudowie – należy przez to rozumieć budynki, wiaty w tym gastronomiczne, altany, ogrody zimowe. 

2. Określenia stosowane w uchwale oznaczają:  

1) dach płaski – dach o spadku do 12º; 

2) kondygnacja – kondygnację nadziemną, w tym poddasze użytkowe;  
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3) plan – komplet ustaleń dotyczących obszaru objętego niniejszym miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Zielona Góra;  

4) obiekty objęte ochroną konserwatorską – obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków lub w rejestrze 

zabytków. 

§ 3. 1. Na rysunku planu obowiązującymi ustaleniami są:  

1) granice obszaru objętego planem miejscowym;  

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

3) obowiązujące linie zabudowy;  

4) nieprzekraczalne linie zabudowy;  

5) symbole przeznaczenia terenów;  

6) obiekty ujęte w rejestrze zabytków;  

7) obiekty i obszary ujęte w gminnej ewidencji zabytków;  

8) otoczenie historycznego zespołu urbanistycznego miasta Zielona Góra;  

9) strefa niekorzystnych warunków budowlanych;  

10) strefa ochrony zabudowy mieszkaniowej;  

11) ogólnodostępny ciąg pieszy;  

12) przejazdy bramowe;  

13) przejścia bramowe;  

14) oś widokowa;  

15) pomniki przyrody ożywionej. 

2. Pozostałe, niewymienione w ust. 1, elementy rysunku planu mają charakter informacyjny i nie są 

ustaleniami planu. 

§ 4. 1. W granicach obszaru objętego planem nie występują tereny lub obiekty podlegające ochronie, 

ustalone na podstawie odrębnych przepisów, w tym:  

1) tereny górnicze;  

2) obszary szczególnego zagrożenia powodzią;  

3) obszary osuwania się mas ziemnych. 

2. W planie nie wyznacza się obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości. 

§ 5. 1. Ustalenia ogólne zapisane w rozdz. 3 – 10 obowiązują dla całego obszaru objętego planem, o ile 

ustalenia szczegółowe dla terenów nie stanowią inaczej. 

2. Ustalenia planu definiowane dla terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi obowiązują dla każdej 

nieruchomości położonej w jego granicach. 

Rozdział 2. 

Przeznaczenie terenów 

§ 6. W obszarze objętym planem wyznacza się tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi, dla których 

określa się kategorie przeznaczeń:  

1) MW1 – MW6 – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 

2) M/U1 – M/U10 – tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej; 

3) U1 – U6 – tereny zabudowy usługowej;  

4) UP1 i UP2 – tereny zabudowy usług publicznych;  

5) ZP1 – ZP3 – tereny zieleni urządzonej;  
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6) KS1 i KS2 – teren parkingów i garaży;  

7) IT – tereny infrastruktury technicznej;  

8) KDG – teren drogi publicznej klasy głównej;  

9) KDZ – teren drogi publicznej klasy zbiorczej;  

10) KDL – teren drogi publicznej klasy lokalnej;  

11) KDD – tereny dróg publicznych klasy dojazdowej;  

12) KDW – tereny dróg wewnętrznych;  

13) KPJ – teren publicznego ciągu pieszo- jezdnego;  

14) KPX – teren publicznego ciągu pieszego. 

Rozdział 3. 

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

§ 7. 1. Ustala się następujące ogólne zasady w zakresie zagospodarowania terenu, zgodnie z którymi: 

1) nakazuje się:  

a) przesłonięcie od strony przestrzeni publicznych obiektów typu: śmietniki, stacje transformatorowe, np. 

małą architekturą, zielenią, bramą, lub nadanie im formy architektonicznej nawiązującej do otoczenia, 

b) dostosowanie obiektów użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych;  

2) zakazuje się:  

a) lokalizacji magazynów, składów i baz,  

b) wprowadzania obiektów dysharmonizujących z otoczeniem, w tym kontenerów, blaszanych garaży, 

przyczep, kiosków, pawilonów,  

c) lokalizacji obiektów o wysokości równej i większej niż 50,0m nad poziomem terenu; 

3) dopuszcza się:  

a) lokalizację funkcji i obiektów towarzyszących zamierzeniu inwestycyjnemu takich jak:  

- powierzchnie jezdne, piesze i rowerowe,  

- parkingi i garaże,  

- zieleń,  

- miejsca na odpady komunalne, ogrodzenia, mała architektura, zadaszenia, tarasy, 

- budowle terenowe, w tym: podjazdy, schody, rampy, place zabaw, oczka wodne, urządzenia ogrodowe, 

- obiekty, sieci, przyłącza i urządzenia związane z uzbrojeniem terenu i infrastrukturą techniczną wraz 

z zagwarantowaniem do nich dostępności komunikacyjnej, 

b) realizację kondygnacji podziemnych, w tym parkingów i garaży, 

c) zastosowanie indywidualnej intensywności zabudowy, przy zachowaniu parametrów i wskaźników 

zabudowy i zagospodarowania terenu określonych w ustaleniach szczegółowych dla terenów. 

2. W zakresie usytuowania obiektów budowlanych, kolorystyki oraz pokrycia dachów: 

1) nakazuje się uwzględnienie nieprzekraczalnych oraz obowiązujących linii zabudowy, z możliwością 

indywidualnego kształtowania narożników budynków przy obowiązującej linii zabudowy; 

2) dopuszcza się dla istniejących budynków wykraczających poza wyznaczone na rysunku planu linie 

zabudowy: 

a) ich przebudowę w istniejących gabarytach, 

b) zmianę kształtu dachu, bez wprowadzania nowych powierzchni użytkowych, 
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c) rozbudowę i nadbudowę w części zlokalizowanej w liniach zabudowy,  

d) ocieplenia zewnętrzne istniejących budynków wychodzących poza ustalone linie zabudowy; 

3) dopuszcza się sytuowanie zabudowy bezpośrednio przy granicy działki budowlanej;  

4) ustala się, że określone w ustaleniach szczegółowych dla terenów nachylenia połaci dachowych dotyczą 

głównych połaci dachu budynku;  

5) zakazuje się stosowania jako materiałów zewnętrznych: blachodachówki, blach trapezowych i falistych, 

okładzin zewnętrznych z tworzyw sztucznych. 

3. W zakresie sytuowania:  

1) obiektów małej architektury zakazuje się lokalizacji ogrodzeń z siatki metalowej, blachy oraz z betonu 

z wyłączeniem słupów i podmurówek; 

2) tablic i urządzeń reklamowych: 

a) nakazuje się, od strony ul. Aleja Niepodległości, ul. Bankowej, ul. Bolesława Chrobrego oraz 

ul. Stanisława Wyspiańskiego, dostosowanie kolorystyki, wielkości, kroju liternictwa do wyglądu elewacji, 

w tym m.in. stosowanie form metaloplastyki oraz pojedynczych liter na tle tynku, 

b) zakazuje się lokalizacji nośników reklamowych:  

- których przynajmniej jeden z wymiarów przekracza 3,0m,  

- świetlnych – emitujących zmienne obrazy,  

- przesłaniających historyczny detal architektoniczny, wykusze, balkony, 

- wolnostojących w promieniu 30,0m od obiektów objętych ochroną konserwatorską. 

4. W zakresie podziałów nieruchomości:  

1) obowiązują ustalenia zawarte w rozdz. 7; 

2) dopuszcza się wydzielanie działek: 

a) z terenów o innym przeznaczeniu w celu poszerzenia dróg, 

b) z terenów o innym przeznaczeniu pod realizację obiektów infrastruktury technicznej i komunikacji, 

w tym parkingów i garaży, z zapewnieniem dojazdu do ich obsługi, 

c) w celu regulacji granic pomiędzy nieruchomościami, w ramach terenów o tej samej kategorii 

przeznaczenia, 

d) dla funkcji i obiektów towarzyszących zamierzeniu inwestycyjnemu. 

§ 8. Obszar objęty planem wskazuje się jako obszar zabudowy śródmiejskiej, w rozumieniu przepisów 

dotyczących prawa budowlanego. 

Rozdział 4. 

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

§ 9. 1. Ustala się następujące ogólne zasady ochrony środowiska, zgodnie z którymi: 

1) zakazuje się:  

a) lokalizacji inwestycji stanowiących przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na 

środowisko, z wyłączeniem inwestycji celu publicznego,  

b) wprowadzania przeznaczeń pogarszających jakość środowiska oraz powodujących zjawiska lub stany 

utrudniające życie lub dokuczliwe dla otoczenia takie jak: hałas, wibracje, zanieczyszczenia wody, powietrza 

i gruntu, a także związanych ze składowaniem, gromadzeniem lub przetwarzaniem odpadów,  

c) lokalizacji obiektów i urządzeń, których pomiary czynników ochrony środowiska mierzone na granicy 

nieruchomości wskazują na przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych, z wyłączeniem 

inwestycji celu publicznego, 

d) realizacji obiektów bez wyposażenia ich w niezbędną infrastrukturę techniczną; 
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2) dopuszcza się realizację przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, 

w ramach określonych w planie przeznaczeń oraz funkcji i obiektów im towarzyszących. 

2. W zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem nakazuje się stosowanie w celach grzewczych 

technologii gwarantujących zachowanie dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu, określonych 

przepisami odrębnymi.  

3. W zakresie ochrony przed hałasem wyznaczone w planie tereny kwalifikuje się jako tereny w strefie 

śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców z dopuszczalnym poziomem hałasu określonym 

w przepisach odrębnych.  

4. W zakresie ochrony powierzchni ziemi oraz ochrony środowiska przed odpadami:  

1) nakazuje się:  

a) przy realizacji robót ziemnych związanych z budową, zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi organicznej, jej 

odpowiednie zdeponowanie oraz ponowne wykorzystanie,  

b) gromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych, zgodnie z regulacjami obowiązującymi w mieście; 

2) dopuszcza się wykorzystanie dla potrzeb niwelacji terenu mas ziemnych, stanowiących grunt rodzimy, 

usuwany lub przemieszczany, w związku z realizacją przedsięwzięcia lub realizacją elementów 

zagospodarowania terenu. 

5. W zakresie ochrony wód przed zanieczyszczeniem – w przypadku realizacji obiektów związanych 

z obsługą komunikacyjną ustala się wymóg zabezpieczenia przed przenikaniem zanieczyszczeń do gruntu. 

6. W zakresie ochrony terenów zieleni i wartości krajobrazowych ustala się:  

1) ochronę wskazanych na rysunku planu pomników przyrody ożywionej – dwa cypryśniki błotne 

(taxodium distichum);  

2) zachowanie i utrzymanie istniejących skwerów zieleni. 

Rozdział 5. 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

§ 10. 1. W granicach planu występuje, oznaczony graficznie na rysunku planu, obszar otoczenia 

historycznego zespołu urbanistycznego miasta Zielona Góra, wpisanego do rejestru zabytków pod Nr 75. 

2. Dla obszaru, o którym mowa w ust. 1: 

1) nakazuje się: 

a) likwidację obiektów i elementów dysharmonizujących z charakterem otoczenia pod względem 

lokalizacji, formy, kubatury, 

b) utrzymanie zabudowy typu willowego, nawiązującej do zachowanego historycznego układu, 

c) maskowanie urządzeń telekomunikacyjnych poprzez dostosowanie ich formy do krajobrazu i otoczenia, 

d) zachowanie i odtworzenie nawierzchni wnętrz kwartałów m.in. z kamienia polnego, cegły, kostki; 

2) zakazuje się:  

a) prowadzenia działań mogących powodować degradację walorów historycznych obszaru, 

b) lokalizacji od strony ulic Stanisława Staszica, Stanisława Wyspiańskiego, Alei Niepodległości, 

Bankowej i Bolesława Chrobrego zewnętrznych urządzeń technicznych takich jak: instalacje, rury gazowe, 

urządzenia klimatyzacyjne, anteny, itp.; 

3) dopuszcza się likwidację istniejących we wnętrzach kwartałów oficyn, jeżeli nie przedstawiają wartości 

kulturowych. 

§ 11. 1. Wskazuje się następujące obiekty ujęte w rejestrze zabytków: 

1) kamienica, ul. Bankowa Nr 1, Nr rej. 2481; 

2) budynek, ul. Bankowa Nr 5, Nr rej. 3009; 

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 6 – Poz. 332



3) budynek, ul. Bolesława Chrobrego 4, Nr rej. L-387/A (d. 2573); 

4) kamienica, ul. Bolesława Chrobrego 6, Nr rej. 2611;  

5) kamienica, ul. Bolesława Chrobrego 12, Nr rej. 2574;  

6) kamienica, ul. Bolesława Chrobrego 18, Nr rej. L-165/A (d. 2612);  

7) kamienica, ul. Bolesława Chrobrego 20, Nr rej. L-134/A (d.2575);  

8) kamienica, ul. Bolesława Chrobrego 21, Nr rej. L-397/A (d.2576);  

9) kamienica, ul. Bolesława Chrobrego 23, Nr rej. 2577;  

10) kamienica, ul. Bolesława Chrobrego 24, Nr rej. 2578;  

11) kamienica, ul. Bolesława Chrobrego 25, Nr rej. L-235/A (d. 2579);  

12) willa, ul. Bolesława Chrobrego 28, Nr rej. 2613;  

13) kamienica, ul. Bolesława Chrobrego 30, Nr rej. 2580;  

14) budynek biurowy – kamienica, ul. Aleja Niepodległości 25, Nr rej. L-7/99;  

15) przedszkole Nr 3, ul. Aleja Niepodległości 29, Nr rej. L-168/A;  

16) kamienica, ul. Aleja Niepodległości 33, Nr rej. 2492;  

17) budynek mieszkalny – kamienica, ul. Aleja Niepodległości 35, Nr rej. 2559;  

18) kamienica, ul. Stanisława Wyspiańskiego 2, Nr rej. 2583;  

19) budynek, ul. Stanisława Wyspiańskiego 4, Nr rej. 2584;  

20) budynek, ul. Stanisława Wyspiańskiego 8, Nr rej. 2585;  

21) budynek, ul. Stanisława Wyspiańskiego 10, Nr rej. 2586;  

22) budynek, ul. Stanisława Wyspiańskiego 12, Nr rej. 2587;  

23) budynek, ul. Stanisława Wyspiańskiego 16, Nr rej. 2482. 

2. O ile zapisy szczegółowe zawarte w rozdziale 12 nie stanowią inaczej, dla obiektów ujętych w rejestrze 

zabytków: 

1) nakazuje się:  

a) zachowanie lub przywrócenie historycznych form budynków, 

b) wykonanie badań konserwatorskich w celu ustalenia historycznego wystroju i kolorystyki elewacji 

i klatek schodowych w przypadku remontu danych elementów,  

c) w przypadku remontu elewacji, utrzymanie lub przywrócenie historycznej kompozycji elewacji, 

w szczególności: pierwotnych podziałów, skali otworów okiennych i drzwiowych oraz ich rozmieszczenia, 

d) przy wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, dostosowanie nowej do historycznej formy obiektów, 

e) przy wymianie pokrycia dachów, dostosowanie nowych do historycznych materiałów pokrycia,  

f) w przypadku losowego zniszczenia części obiektu zachowanie linii zabudowy, wysokości, ilości 

kondygnacji, kształtu i spadku dachu, podziałów elewacji; 

2) zakazuje się:  

a) podejmowania działań mających negatywny wpływ na wartości kulturowe obiektów, 

b) ocieplania zewnętrznych ścian budynków z cegły licowej oraz posiadających zachowany detal 

architektoniczny, 

c) lokalizowania widocznych od strony przestrzeni publicznych elementów dekomponujących i innych 

mających negatywny wpływ na wartości obiektów, w szczególności nośników reklamowych, których 

przynamniej jeden z wymiarów przekracza 2,0m, instalacji, rur gazowych, urządzeń klimatyzacyjnych, anten 

odbiorczych, 
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d) stosowania stolarki z tworzyw sztucznych; 

3) dopuszcza się dobudowę od zaplecza budynków wind, klatek schodowych, innych elementów 

technicznych, ułatwiających użytkowanie obiektów pod warunkiem braku negatywnego wpływu na formę 

historyczną obiektów. 

§ 12. 1. Wskazuje się następujące obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków: 

1) Park Tysiąclecia (d. cmentarz ewangelicki) wraz z mauzoleum przy ul. Wazów 3 i grobowcem Georga 

Beuchelta;  

2) kamienica, ul. Bankowa Nr 3; 

3) budynek, ul. Bankowa 5a; 

4) dom, ul. Bolesława Chrobrego 8; 

5) kamienica, ul. Bolesława Chrobrego 10; 

6) kamienica, ul. Bolesława Chrobrego 14; 

7) kamienica, ul. Bolesława Chrobrego 16; 

8) willa, ul. Bolesława Chrobrego 26; 

9) kamienica, ul. Bolesława Chrobrego 33a; 

10) dom, ul. Cicha 1;  

11) dom, ul. Cicha 3a, 3b;  

12) dom, ul. Cicha 5;  

13) budynek, ul. Aleja Niepodległości 27;  

14) kamienica – budynek mieszkalny, ul. Aleja Niepodległości 31; 

15) budynek, ul. Stanisława Wyspiańskiego 6. 

2. O ile zapisy szczegółowe zawarte w rozdziale 12 nie stanowią inaczej, dla obiektów ujętych w gminnej 

ewidencji zabytków: 

1) nakazuje się:  

a) zachowanie w dobrym stanie technicznym i estetycznym, konserwację i rewaloryzację obiektów, 

b) zachowanie historycznej formy i bryły budynków, 

c) w przypadku remontu elewacji widocznych od strony przestrzeni publicznych, utrzymanie lub 

przywrócenie, w miarę możliwości, historycznej kompozycji elewacji, w szczególności: pierwotnych 

podziałów, skali otworów okiennych i drzwiowych oraz ich rozmieszczenia, 

d) przy wymianie stolarki zewnętrznej, dostosowanie nowej do historycznej formy obiektów; 

2) zakazuje się:  

a) podejmowania działań mających negatywny wpływ na wartości kulturowe obiektów,  

b) ocieplania zewnętrznych ścian budynków z cegły licowej oraz posiadających zachowany detal 

architektoniczny,  

c) lokalizowania od strony przestrzeni publicznych elementów dekomponujących i mający negatywny 

wpływ na wartości obiektów, w szczególności: tablic reklamowych, których przynamniej jeden z wymiarów 

przekracza 2,0m, instalacji, rur gazowych, urządzeń klimatyzacyjnych, anten; 

3) dopuszcza się:  

a) realizację okien połaciowych, wolich oczek oraz innych elementów doświetlających wnętrze ostatniej 

kondygnacji,  

b) rozbudowę obiektów na poziomie parteru od strony elewacji tylnej w formie altan, ogrodów zimowych, 
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c) dobudowę od zaplecza budynków wind, klatek schodowych, innych elementów ułatwiających 

użytkowanie obiektów, pod warunkiem braku negatywnego wpływu na formę historyczną obiektów. 

3. Dla obiektów wymienionych w ust. 1, które zostaną:  

1) skreślone z gminnej ewidencji zabytków - ustalenia ust. 2 nie obowiązują;  

2) wpisane do rejestru zabytków - obowiązują ustalenia § 11. 

Rozdział 6. 

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 

§ 13. 1. Do przestrzeni publicznych w planie zalicza się tereny:  

1) dróg, z wyłączeniem dróg wewnętrznych;  

2) ciągu pieszo - jezdnego;  

3) ciągu pieszego;  

4) zieleni urządzonej z wyłączeniem terenu ZP3. 

2. Na terenach przestrzeni publicznych ustala się:  

1) obowiązek zapewnienia im ogólnodostępności;  

2) likwidację barier technicznych i architektonicznych poprzez stosowanie rozwiązań umożliwiających 

korzystanie z nich osobom z różnego typu niepełnosprawnością;  

3) realizację elementów małej architektury o ujednoliconej stylistyce. 

Rozdział 7. 

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości 

§ 14. Ustala się zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:  

1) każda powstająca w wyniku podziału działka stanowi odrębną nieruchomość, którą należy wydzielać 

zgodnie z przeznaczeniem ustalonym planem oraz przepisami odrębnymi;  

2) dla wszystkich powstałych w wyniku podziału samodzielnych działek budowlanych należy zapewnić 

dostęp do infrastruktury technicznej i do dróg, w tym publicznych ciągów pieszo - jezdnych;  

3) należy uwzględnić istniejące i projektowane uzbrojenie techniczne, z zachowaniem pasów 

eksploatacyjnych, według zasad określonych przez dysponentów sieci;  

4) dopuszcza się wydzielanie działek pod drogi wewnętrzne o min. szerokości 6,0m;  

5) nie określa się:  

a) parametru minimalnej powierzchni nowo wydzielonych działek budowlanych,  

b) parametru szerokości frontu nowo wydzielonych działek budowlanych,  

c) kąta położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego. 

Rozdział 8. 

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy 

§ 15. Ustala się dla istniejących i projektowanych sieci, niewyznaczonych graficznie na rysunku planu, 

pasy eksploatacyjne o szerokościach uzależnionych od średnicy i typu sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi 

i ustaleniami właściwego dysponenta, w granicach których:  

1) zakazuje się:  

a) lokalizacji obiektów kubaturowych niezwiązanych z obsługą sieci,  

b) lokalizacji elementów reklamowych wymagających fundamentowania,  

c) nasadzeń trwałych; 
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2) dopuszcza się realizację:  

a) komunikacji i infrastruktury technicznej,  

b) miejsc postojowych,  

c) zieleni niskiej,  

d) elementów małej architektury nietrwale związanej z gruntem. 

§ 16. W obszarze planu wyznacza się strefy niekorzystnych warunków budowlanych, w granicach których 

zaleca się poprzedzenie badaniami geologiczno – inżynierskimi inwestycji polegających na realizacji nowych 

budynków lub rozbudowie istniejących, w celu określenia warunków ich posadowienia.  

§ 17. W obszarze planu wyznacza się strefy ochrony zabudowy mieszkaniowej, w granicach których: 

1) nakazuje się:  

a) wprowadzenie na terenach komunikacyjnych ujednoliconych stylistycznie elementów małej architektury, 

oświetlenia ulic, nawierzchni, zieleni itp.,  

b) likwidację obiektów i elementów dysharmonizujących z charakterem otoczenia pod względem 

lokalizacji, formy, kubatury,  

c) maskowanie urządzeń telekomunikacyjnych poprzez dostosowanie ich formy do krajobrazu i otoczenia; 

2) zakazuje się realizacji zabudowy i zagospodarowania terenu zaburzających ład przestrzenny oraz 

powodujących obniżenie estetyki miejsca, odbiegających swoim charakterem, materiałami budowlanymi od 

otoczenia. 

Rozdział 9. 

Zasady modernizacji, rozbudowy, budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

§ 18. 1. W zakresie obsługi komunikacyjnej obszaru objętego planem:  

1) ustala się podstawową obsługę komunikacyjną poprzez:  

a) drogi publiczne zlokalizowane poza granicami planu, tj. ul. Aleja Niepodległości, ul. Stanisława 

Wyspiańskiego i ul. Bankową,  

b) drogę publiczną klasy głównej oznaczoną na rysunku planu symbolem KDG,  

c) drogę publiczną klasy zbiorczej oznaczoną na rysunku planu symbolem KDZ,  

d) drogę publiczną klasy lokalnej oznaczoną na rysunku planu symbolem KDL,  

e) drogi publiczne klasy dojazdowej oznaczone na rysunku planu symbolem KDD; 

2) ustala się uzupełniającą obsługę komunikacyjną poprzez:  

a) drogi wewnętrzne oznaczone na rysunku planu symbolem KDW,  

b) publiczny ciąg pieszo – jezdny oznaczony na rysunku planu symbolem KPJ,  

c) publiczny ciąg pieszy oznaczony na rysunku symbolem KPX, z wyłączeniem ruchu kołowego; 

3) zakazuje się realizacji zabudowy kubaturowej na terenach dróg publicznych, ciągów pieszo – jezdnych 

oraz ciągu pieszego, z dopuszczeniem, w sposób niekolidujący z ruchem drogowym i pieszym, lokalizacji:  

a) obiektów infrastruktury technicznej,  

b) obiektów służących obsłudze komunikacji; 

4) dopuszcza się:  

a) obsługę komunikacyjną nieruchomości poprzez drogi wewnętrzne, niewyznaczone graficznie na rysunku 

planu o min. szerokości 6,0m,  

b) regulację kategorii, klas oraz granic pomiędzy poszczególnymi terenami drogowymi oraz ciągami pieszo 

– jezdnym i pieszym. 

3. W zakresie systemu parkowania:  
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1) nakazuje się:  

a) zachowanie wskaźnika ilości miejsc postojowych określonego w ustaleniach szczegółowych dla terenów, 

w przypadku realizacji obiektów na działkach niezabudowanych lub, które staną się niezabudowane w wyniku 

wyburzenia obiektów istniejących,  

b) zabezpieczenie w ramach budowanych parkingów minimum 1 miejsca postojowego dla osoby 

niepełnosprawnej na każde rozpoczęte 10 miejsc, przy czym obowiązek realizacji pierwszego miejsca następuje 

powyżej 10 stanowiska postojowego; 

2) dopuszcza się realizację miejsc postojowych w liniach rozgraniczających dróg, z zastrzeżeniem 

pozostałych ustaleń planu. 

§ 19. 1. Ustala się ogólne zasady uzbrojenia terenów objętych planem:  

1) zaopatrzenie w sieci infrastruktury technicznej, w zależności od potrzeb i na zasadach określonych przez 

dysponentów oraz zgodnie z przepisami odrębnymi;  

2) sieci infrastruktury technicznej należy w pierwszej kolejności prowadzić w liniach rozgraniczających 

drogi, poza jezdniami, natomiast w przypadku braku takiej możliwości, dopuszcza się ich lokalizację pod 

jezdnią lub na terenach innych, z uwzględnieniem umieszczenia w przekroju poprzecznym ulic wszystkich 

projektowanych docelowo sieci; 

3) przy projektowaniu nowych inwestycji należy unikać kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną,  

a w przypadku jej wystąpienia, należy istniejącą sieć przenieść zgodnie z warunkami określonymi w przepisach 

odrębnych, po uzgodnieniu z właściwym dysponentem sieci; 

4) zakazuje się projektowania napowietrznych sieci uzbrojenia technicznego; 

5) dopuszcza się: 

a) budowę nowych oraz przebudowę i rozbudowę istniejących sieci i urządzeń uzbrojenia technicznego, 

b) zmianę przebiegu i parametrów sieci infrastruktury technicznej na warunkach określonych przez 

dysponenta danej sieci oraz zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) realizację inwestycji infrastruktury technicznej, które wynikają z zapisów planu lub przepisów 

odrębnych, a nie wynikają z rysunku planu,  

d) realizację obiektów, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na wydzielonych działkach w granicach 

terenów o innym przeznaczeniu, pod warunkiem zapewnienia dojazdu do ich obsługi. 

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:  

1) pełne pokrycie z istniejącej lub rozbudowywanej sieci wodociągowej;  

2) zapewnienie wymaganego zaopatrzenia wodnego do celów przeciwpożarowych, zgodnie z przepisami 

odrębnymi;  

3) wyposażenie przewodów wodociągowych w hydranty naziemne. 

3. W zakresie odprowadzania ścieków bytowych, komunalnych i przemysłowych ustala się odprowadzenie 

ścieków do kanalizacji sanitarnej, zgodnie z przepisami odrębnymi.  

4. W zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych:  

1) ustala się:  

a) objęcie systemami odprowadzającymi ścieki opadowe i roztopowe wszystkich terenów zabudowanych 

i utwardzonych,  

b) odprowadzanie ścieków z parkingów wydzielonych, placów manewrowych do kanalizacji deszczowej, 

po spełnieniu wymogów przepisów odrębnych,  

c) kształtowanie powierzchni działek w sposób zabezpieczający sąsiednie tereny i drogi przed spływem 

wód opadowych; 

2) dopuszcza się przy projektowaniu sposobu odwodnienia poszczególnych obszarów, zmniejszenie ilości 

bezpośrednich odpływów poprzez:  

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 11 – Poz. 332



a) wsiąkanie do gruntu części lub całości wód opadowych, przy czym z terenów utwardzonych – dopiero po 

ich uprzednim podczyszczeniu,  

b) wykorzystanie wód do celów gospodarczych,  

c) budowę podziemnych zbiorników przetrzymujących,  

d) zastosowanie innych rozwiązań technicznych pozwalających na spowolnienie zrzutu wody do 

kanalizacji. 

5. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów:  

1) ustala się:  

a) usuwanie odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi,  

b) wyposażenie terenów dróg, ciągów pieszych i pieszo – jezdnych w urządzenia do gromadzenia odpadów, 

dostosowane do technologii ich wywozu i utylizacji; 

2) dopuszcza się organizowanie wspólnych miejsc gromadzenia odpadów dla budynków położonych na 

odrębnych nieruchomościach. 

6.  W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się pokrycie zapotrzebowania z dystrybucyjnej sieci gazowej, na 

zasadach określonych przez dysponenta sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi.  

7. W zakresie zaopatrzenia w ciepło:  

1) ustala się, w zależności od potrzeb i możliwości, dostawę ciepła do celów grzewczych i bytowych oraz 

technologicznych z sieci ciepłowniczej;  

2) dopuszcza się:  

a) indywidualne zaopatrzenie w ciepło,  

b) wykorzystanie alternatywnych ekologicznych źródeł ciepła, w tym niekonwencjonalnych źródeł energii 

cieplnej. 

8. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:  

1) ustala się zasilanie terenów objętych planem z sieci elektroenergetycznej;  

2) dopuszcza się zasilanie ze źródeł energii odnawialnej, z wyłączeniem energii wiatrowej. 

9. W zakresie sieci teletechnicznych ustala się:  

1) zapewnienie dostępu do istniejących i projektowanych sieci;  

2) zakazuje się na terenach mieszkaniowych i mieszkaniowo – usługowych lokalizowania masztów 

kratowych;  

3) dopuszcza się realizację sieci i obiektów telefonii, alarmowych, szerokopasmowych, internet, telefonii 

kablowej, itp. 

Rozdział 10. 

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów 

§ 20. W obszarze objętym planem, do czasu realizacji przeznaczenia ustalonego w zapisach planu 

dopuszcza się:  

1) utrzymanie dotychczasowego sposobu użytkowania terenu, w tym także remont i przebudowę istniejącej 

zabudowy;  

2) lokalizację parkingów naziemnych, za wyjątkiem terenów zieleni urządzonej ZP;  

3) wykorzystanie terenu pod ciągi piesze, place publiczne, zieleń urządzoną, elementy małej architektury;  

4) realizację obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej;  

5) lokalizację obiektów stanowiących zaplecze budowy dla realizowanej inwestycji. 
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Rozdział 11. 

Stawki procentowe 

§ 21. Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30% wzrostu wartości nieruchomości.  

Rozdział 12. 

Szczegółowe ustalenia oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 

terenów 

§ 22. 1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem MW1, dla którego ustala się 

przeznaczenie:  

1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;  

2) uzupełniające:  

a) usługi z wyłączeniem usług kultu religijnego, hotelarstwa i zamieszkania zbiorowego lokalizowane 

w parterze budynku przeznaczenia podstawowego, 

b) usługi w formie biura, pracowni, gabinetu lokalizowane na dowolnej kondygnacji budynku 

przeznaczenia podstawowego. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust.1:  

1) nakazuje się:  

a) uwzględnienie obowiązującej linii zabudowy bezpośrednio przy granicy z linią rozgraniczającą teren 

KDZ, przy czym obowiązywanie jej ustala się w pasie o szerokości 20,0m wzdłuż tej linii,  

b) uwzględnienie nieprzekraczalnej linii zabudowy: 

- na granicy z linią rozgraniczającą teren KDD,  

- w odległości 6,0m od terenu ZP2, 

c) zachowanie przejścia bramowego wyznaczonego na rysunku planu, 

d) realizację placu zabaw na terenie, 

e) obsługę komunikacyjną kołową od terenu KDD; 

2) zakazuje się:  

a) budowy garaży naziemnych, budynków gospodarczych,  

b) dobudowy do elewacji istniejących budynków elementów typu balkony, wykusze od strony dróg 

publicznych, 

c) rozbudowy istniejących budynków mieszkalnych; 

3) dopuszcza się:  

a) podwyższenie zabudowy na ostatniej kondygnacji wyłącznie o elementy komunikacji pionowej budynku, 

b) realizację w istniejących budynkach mieszkalnych ocieplenia, a także podejmowania innych działań 

polegających na dostosowaniu istniejącej zabudowy do obowiązujących wymogów technicznych, w tym 

wprowadzanie urządzeń polepszających warunki użytkowania. 

3. Określa się następujące parametry i wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 40%; 

2) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 10%; 

3) wysokość zabudowy – 4 kondygnacje, nie wyższa niż 15,0m; 

4) w zakresie geometrii dachów – dachy płaskie;  

5) minimalny wskaźnik ilości miejsc postojowych – 1 miejsce postojowego na 1 lokal mieszkalny. 
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§ 23. 1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem MW2, dla którego ustala się 

przeznaczenie:  

1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 

2) uzupełniające:  

a) usługi z wyłączeniem usług kultu religijnego, hotelarstwa i zamieszkania zbiorowego lokalizowane 

w parterze budynku przeznaczenia podstawowego lokalizowane od strony przestrzeni publicznych, 

b) usługi w formie biura, pracowni, gabinetu lokalizowane na dowolnej kondygnacji budynku 

przeznaczenia podstawowego. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1:  

1) nakazuje się:  

a) uwzględnienie obowiązującej linii zabudowy wytyczonej przez elewacje istniejących budynków, przy 

czym obowiązywanie jej ustala się w pasie o szerokości 20,0m wzdłuż tej linii, 

b) zachowanie wysuniętego podcienia na wysokości pierwszej kondygnacji budynku od strony terenu ZP1, 

c) zachowanie przejścia i przejazdów bramowych wyznaczonych na rysunku planu, 

d) uwzględnienie, wyznaczonego na rysunku planu, ciągu pieszego, przy czym dopuszcza się zmianę jego 

przebiegu przy zachowaniu ciągłości połączenia pieszego terenu KDD z terenem KDW, 

e) realizację placu zabaw na terenie, 

f) zapewnienie dojazdu do terenu IT; 

2) zakazuje się:  

a) budowy nowych garaży naziemnych, budynków gospodarczych, 

b) dobudowy do elewacji elementów typu balkony, wykusze, schody, podjazdy od strony przestrzeni 

publicznych, 

c) rozbudowy istniejących budynków mieszkalnych; 

3) dopuszcza się:  

a) podwyższenie zabudowy na ostatniej kondygnacji o elementy komunikacji pionowej budynku, 

b) obsługę komunikacyjną do nieruchomości terenu MW6. 

3. Określa się następujące parametry i wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 30%; 

2) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 20%; 

3) wysokość zabudowy – od 3 do 4 kondygnacji, nie wyższa niż 15,0m; 

4) w zakresie geometrii dachów – dachy płaskie;  

5) minimalny wskaźnik ilości miejsc postojowych – 1 miejsce postojowego na 1 lokal mieszkalny. 

§ 24. 1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem MW3, dla których ustala się 

przeznaczenie: 

1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 

2) uzupełniające: 

a) zabudowa usługowa, z wyłączeniem usług kultu religijnego, hotelarstwa i zamieszkania zbiorowego, 

lokalizowana: 

- w parterze budynku przeznaczenia podstawowego, 

- w obiekcie wolnostojącym, którego powierzchnia zabudowy nie będzie przekraczała 40% powierzchni 

zabudowy przeznaczenia podstawowego, 
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b) usługi w formie biur, pracowni, gabinetu lokalizowane na dowolnej kondygnacji budynku przeznaczenia 

podstawowego. 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1: 

1) nakazuje się:  

a) uwzględnienie nieprzekraczalnej linii zabudowy: 

- w odległości 6,0m od terenu KDD, KDW, ZP2,  

- wytyczonej przez elewacje istniejącego budynku od strony terenu UP1, 

- wytyczonej przez narożniki istniejących budynków od strony terenu KS1, 

b) stosowanie na elewacjach istniejących budynków kolorystyki w tonacjach stonowanych  

z zastosowaniem w rysunku elewacji podziałów o dominacji kierunków poziomych; 

2) zakazuje się budowy budynków gospodarczych;  

3) dopuszcza się:  

a) budowę garaży naziemnych wyłącznie jako jeden zespół zabudowy powyżej 3 stanowisk, pod 

warunkiem zastosowania ujednoliconej formy i wyglądu zewnętrznego zespołu garaży, bram,  

b) zachowanie istniejących budynków mieszkalnych w ich obecnej formie architektonicznej lub ich 

przebudowę,  

c) realizację w istniejących budynkach mieszkalnych ocieplenia, a także podejmowania innych działań 

polegających na dostosowaniu istniejącej zabudowy do obowiązujących wymogów technicznych, w tym 

wprowadzanie urządzeń polepszających warunki użytkowania. 

3. Określa się następujące parametry i wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 40%; 

2) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 20%; 

3) wysokość zabudowy:  

a) mieszkaniowej – do 6 kondygnacji, nie wyższa niż 20,0m, 

b) usługowej i garażowej – do 2 kondygnacji, nie wyższa niż 8,0m; 

4) w zakresie geometrii dachów:  

a) dla zabudowy o wysokości do 4 kondygnacji: 

- dachy o kącie nachylenia połaci dachowej od 30° do 45°, 

- dachy płaskie, 

b) dla zabudowy o wysokości 5-6 kondygnacji – dachy płaskie; 

5) minimalny wskaźnik ilości miejsc postojowych – 1 miejsce postojowego na 1 lokal mieszkalny. 

§ 25. 1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem MW4, dla których ustala się 

przeznaczenie: 

1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 

2) uzupełniające: 

a) zabudowa usługowa, z wyłączeniem usług kultu religijnego, hotelarstwa, i zamieszkiwania zbiorowego, 

lokalizowana 

- w parterze budynku przeznaczenia podstawowego, 

- w obiekcie wolno stojącym, 

b) usługi w formie biura, pracowni, gabinetu lokalizowane na dowolnej kondygnacji budynku 

przeznaczenia podstawowego. 

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 15 – Poz. 332



2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1:  

1) nakazuje się:  

a) uwzględnienie obowiązującej linii zabudowy wytyczonej przez elewacje oraz na przedłużeniu 

istniejących budynków, przy czym obowiązywanie jej ustala się w pasie o szerokości 20,0m wzdłuż tej linii, 

b) uwzględnienie nieprzekraczalnej linii zabudowy w odległości wytyczonej przez narożniki istniejących 

budynków, zgodnie z rysunkiem planu, 

c) zachowanie i odtworzenie muru na granicy z terenem ZP2,  

d) w przypadku realizacji zabudowy usługowej wolno stojącej, lokalizowanie jej elewacji frontowej na 

obowiązującej linii zabudowy; 

2) zakazuje się:  

a) budowy nowych garaży naziemnych, budynków gospodarczych, 

b) dobudowy do elewacji elementów typu balkony, wykusze, schody, z wyłączeniem podjazdu dla osób 

niepełnosprawnych prowadzonego do pierwszej kondygnacji budynku, 

c) zmiany formy dachu w budynkach, których w całości zachowała się pierwotna połać dachu, 

z zastrzeżeniem pkt 3 lit. b,  

d) rozbudowy istniejących budynków mieszkalnych; 

3) dopuszcza się:  

a) adaptację poddasza na cele użytkowe z realizacją ścianki ponad linię okapu dachu, pod warunkiem 

wyrównania linii gzymsu nowej ścianki oraz symetrycznego rozmieszczenia otworów okiennych w elewacji 

budynku, z zastrzeżeniem pkt 2 lit. c, 

b) lokalizację okien połaciowych, pod warunkiem zachowania symetryczności rozmieszczenia otworów 

w połaci dachowej,  

c) remont oraz przebudowę istniejących garaży, pod warunkiem zastosowania jednolitej formy i wyglądu 

zewnętrznego zespołu garaży, bram. 

3. Określa się następujące parametry i wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 30%; 

2) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 20%; 

3) wysokość zabudowy:  

a) mieszkaniowej – od 3 do 4 kondygnacji, nie wyższa niż 17,0m, 

b) usługowej – do 2 kondygnacji, nie wyższa niż 8,0m; 

4) w zakresie geometrii dachów:  

a) dla zabudowy przeznaczenia mieszkaniowego – dachy czterospadowe o kącie nachylenia połaci 

dachowej od 25° do 40°, kryte dachówką ceramiczną,  

b) dla zabudowy usługowej:  

- dachy o kącie nachylenia połaci dachowej od 25° do 40°, 

- dachy płaskie; 

5) minimalny wskaźnik ilości miejsc postojowych – 1 miejsce postojowe na 1 lokal mieszkalny. 

§ 26. 1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem MW5, dla których ustala się 

przeznaczenie: 

1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa; 

2) uzupełniające – usługi. 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1: 
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1) nakazuje się uwzględnienie:  

a) obowiązującej linii zabudowy wytyczonej bezpośrednio przy granicy z linią rozgraniczającą ulicę 

Stanisława Wyspiańskiego, przy czym obowiązywanie jej ustala się w pasie o szerokości 15,0m wzdłuż tej 

linii,  

b) nieprzekraczalnej linii zabudowy wytyczonej przez elewacje istniejących budynków od terenu KDW; 

2) dopuszcza się budowę budynków gospodarczych i garaży wyłącznie za liną tylnej elewacji budynków 

objętych ochroną konserwatorską. 

3.  Dla obiektu przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 6, ujętego w gminnej ewidencji zabytków, dopuszcza się 

rozbudowę z powtórzeniem podziału elewacji od strony ul. Stanisława Wyspiańskiego: rozmieszczenia 

otworów okiennych, linii gzymsów, układu i geometrii dachu części szczytowej budynku.  

4. Określa się następujące parametry i wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 65%; 

2) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – nie określa się;  

3) wysokość zabudowy:  

a) w pasie o szerokości 10,0m wzdłuż linii rozgraniczającej ul. Stanisława Wyspiańskiego – od 2 do 

3 kondygnacji, nie wyższa niż 17,0m,  

b) na pozostałym terenie – do 2 kondygnacji, nie wyższa niż 8,0m; 

4) w zakresie geometrii dachów:  

a) dachy spadziste o nachyleniu połaci dachowej od 30° do 45°, 

b) dachy płaskie. 

§ 27. 1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem MW6, dla którego ustala się 

przeznaczenie:  

1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa;  

2) uzupełniające – usługi. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1:  

1) nakazuje się:  

a) uwzględnienie obowiązującej linii zabudowy wytyczonej bezpośrednio przy granicy z linią 

rozgraniczającą teren KDZ i ul. Stanisława Wyspiańskiego, przy czym obowiązywanie jej ustala się w pasie 

o szerokości 15,0m wzdłuż tej linii,  

b) zachowanie przejazdu bramowego wyznaczonego na rysunku planu; 

2) dopuszcza się:  

a) budowę budynków gospodarczych i garaży za liną tylnej elewacji budynków objętych ochroną 

konserwatorską,  

b) obsługę komunikacyjną zapleczy budynków również od terenu MW2. 

3. Określa się następujące parametry i wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 70%;  

2) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – nie określa się;  

3) wysokość zabudowy:  

a) w pasie o szerokości 10,0m wzdłuż linii rozgraniczającej teren KDZ i ul. Stanisława Wyspiańskiego – od 

3 do 5 kondygnacji, nie wyższa niż 20,0m, 

b) na pozostałym terenie – do 3 kondygnacji, nie wyższa niż 10,0m; 

4) w zakresie geometrii dachów:  
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a) dachy o nachyleniu połaci dachowej od 30° do 45°, 

b) dachy płaskie,  

c) dachy mansardowe. 

§ 28. 1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem M/U1, dla którego ustala się 

przeznaczenie podstawowe: 

1) zabudowa mieszkaniowa;  

2) zabudowa mieszkaniowo – usługowa z zakresu gastronomii, ochrony zdrowia, odnowy biologicznej, 

oświaty, nauki, kształcenia, opieki nad dziećmi, opieki społecznej, kultury, sztuki, hotelarstwa, zamieszkiwania 

zbiorowego; 

3) zabudowa usługowa z zakresu gastronomii, ochrony zdrowia, odnowy biologicznej, oświaty, nauki, 

kształcenia, opieki nad dziećmi, opieki społecznej, kultury, sztuki, hotelarstwa, zamieszkiwania zbiorowego. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1: 

1) nakazuje się:  

a) uwzględnienie nieprzekraczalnej linii zabudowy w odległości 6,0m od linii rozgraniczającej teren KDD 

oraz zgodnie z rysunkiem planu, 

b) stosowanie na elewacjach istniejących budynków kolorystyki w tonacjach stonowanych; 

2) zakazuje się: 

a) budowy garaży i budynków gospodarczych, 

b) dobudowy do elewacji istniejących budynków elementów typu balkony, wykusze, schody, 

z wyłączeniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych prowadzonego do pierwszej kondygnacji budynków; 

3) dopuszcza się:  

a) usługi w formie biura, pracowni, gabinetu w istniejących budynkach mieszkalnych,  

b) zachowanie istniejących budynków mieszkalnych w ich obecnej formie architektonicznej lub ich 

przebudowę,  

c) realizację w istniejących budynkach mieszkalnych ocieplenia, a także podejmowania innych działań 

polegających na dostosowaniu istniejącej zabudowy do obowiązujących wymogów technicznych, w tym 

wprowadzanie urządzeń polepszających warunki użytkowania. 

3. Określa się następujące parametry i wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 40%;  

2) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 25%;  

3) wysokość zabudowy – od 2 do 4 kondygnacji, nie wyższa niż 16,0m;  

4) w zakresie geometrii dachu:  

a) dachy o kącie nachylenia połaci dachowych od 30° do 45°, 

b) dachy płaskie,  

c) dachy mansardowe,  

d) rozwiązania łukowe; 

5) minimalny wskaźnik ilości miejsc postojowych:  

a) 1 miejsce postojowe na 1 lokal mieszkalny,  

b) 1 miejsce postojowe na 60m
2 
powierzchni usługowej,  

c) 1 miejsce postojowe na 6 miejsc konsumpcyjnych w przypadku usług gastronomii. 

§ 29. 1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem M/U2, dla których ustala się 

przeznaczenie podstawowe: 
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1) zabudowa mieszkaniowa;  

2) zabudowa mieszkaniowo – usługowa;  

3) zabudowa usługowa. 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1:  

1) nakazuje się:  

a) uwzględnienie obowiązującej linii zabudowy bezpośrednio przy granicy z linią rozgraniczającą teren 

KDZ oraz ul. Bankowej, przy czym obowiązywanie jej ustala się w pasie o szerokości 15,0m wzdłuż tej linii, 

b) uwzględnienie nieprzekraczalnej linii zabudowy od terenu KDW wytyczonej na przedłużeniu elewacji 

bocznej budynku objętego ochroną konserwatorską,  

c) w przypadku utwardzania nawierzchni podwórzy, wykorzystanie istniejących materiałów: kamienia 

polnego, kamienia naturalnego, cegły; 

2) dopuszcza się budowę nowych garaży naziemnych oraz budynków gospodarczych wyłącznie:  

a) jako dobudowy do istniejących budynków nieobjętych ochroną konserwatorską,  

b) lokalizowanych tylną elewacją bezpośrednio przy granicy linii rozgraniczającej teren. 

3. Określa się następujące parametry i wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 55%;  

2) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 5%; 

3) wysokość zabudowy: 

a) w pasie o szerokości 15,0m wzdłuż linii rozgraniczającej ul. Bolesława Chrobrego i Bankową – od 3 do 

4 kondygnacji, nie wyższa niż 16,0m, 

b) na pozostałym terenie – do 3 kondygnacji, nie wyższa niż 10,0m; 

4) w zakresie geometrii dachu:  

a) dachy o kącie nachylenia połaci dachowych od 30° do 45°,  

b) dachy mansardowe,  

c) dachy płaskie; 

5) minimalny wskaźnik miejsc postojowych:  

a) 0,8 miejsca postojowego na 1 lokal mieszkalny,  

b) 1 miejsce postojowe na 60m
2 
powierzchni usługowej. 

§ 30. 1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem M/U3, dla którego ustala się 

przeznaczenie podstawowe:  

1) zabudowa mieszkaniowa;  

2) zabudowa mieszkaniowo – usługowa, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1;  

3) zabudowa usługowa, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1:  

1) w przypadku lokalizacji usług z zakresu handlu nakazuje się, aby stanowił on nie więcej niż 50% 

wszystkich usług w budynku;  

2) zakazuje się budowy budynków gospodarczych. 

3. Określa się następujące parametry i wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 50%; 

2) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 15%; 
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3) wysokość zabudowy – od 2 do 4 kondygnacji, nie wyższa niż 14,0m;  

4) w zakresie geometrii dachu – indywidualne rozwiązania;  

5) minimalny wskaźnik ilości miejsc postojowych:  

a) 0,8 miejsca postojowego na 1 lokal mieszkalny,  

b) 1 miejsce postojowe na 60m
2 
powierzchni usługowej,  

c) 1 miejsce postojowe na 6 miejsc konsumpcyjnych w przypadku usług gastronomii. 

§ 31. 1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem M/U4, dla którego ustala się 

przeznaczenie podstawowe: 

1) zabudowa mieszkaniowa; 

2) zabudowa mieszkaniowo – usługowa; 

3) zabudowa usługowa. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1: 

1) nakazuje się uwzględnienie obowiązującej linii zabudowy wytyczonej bezpośrednio przy granicy z linią 

rozgraniczającą teren KDZ, przy czym obowiązywanie jej ustala się w pasie o szerokości 15,0m wzdłuż tej 

linii;  

2) dopuszcza się budowę garaży naziemnych i budynków gospodarczych, pod łącznym spełnieniem 

warunków ich lokalizowania:  

a) tylną elewacją bezpośrednio przy granicy linii rozgraniczającej teren,  

b) w jednej linii zabudowy,  

c) o jednolitej formie w zakresie wysokości, linii gzymsu, szerokości elewacji i bram. 

3. Określa się następujące parametry i wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 60%;  

2) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 10%; 

3) wysokość zabudowy: 

a) w pasie o szerokości 15,0m wzdłuż linii rozgraniczającej teren KDZ – od 2 do 3 kondygnacji, nie wyższa 

niż 15,0m,  

b) na pozostałym terenie – do 3 kondygnacji, nie wyższa niż 10,0m; 

4) w zakresie geometrii dachu:  

a) dachy o kącie nachylenia połaci dachowych od 30° do 45°, 

b) dachy mansardowe,  

c) dachy płaskie; 

5) minimalny wskaźnik ilości miejsc postojowych:  

a) 0,8 miejsca postojowego na 1 lokal mieszkalny,  

b) 1 miejsce postojowe na 60m
2 
powierzchni usługowej,  

c) 1 miejsce postojowe na 6 miejsc konsumpcyjnych w przypadku usług gastronomii. 

§ 32. 1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem M/U5, dla którego ustala się 

przeznaczenie podstawowe:  

1) zabudowa mieszkaniowa;  

2) zabudowa mieszkaniowo – usługowa;  

3) zabudowa usługowa. 
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2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1: 

1) nakazuje się uwzględnienie obowiązującej linii zabudowy wytyczonej bezpośrednio przy granicy z linią 

rozgraniczającą teren KDZ, przy czym obowiązywanie jej ustala się w pasie o szerokości 15,0m wzdłuż tej 

linii;  

2) dopuszcza się budowę garaży naziemnych i budynków gospodarczych, pod łącznym spełnieniem 

warunków ich lokalizowania:  

a) tylną elewacją bezpośrednio przy granicy linii rozgraniczającej teren,  

b) w jednej linii zabudowy,  

c) o jednolitej formie w zakresie wysokości, linii gzymsu, szerokości elewacji i bram. 

3. Określa się następujące parametry i wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 50%;  

2) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 10%;  

3) wysokość zabudowy:  

a) w pasie o szerokości 15,0m wzdłuż linii rozgraniczającej teren KDZ – od 2 do 5 kondygnacji, nie wyższa 

niż 20,0m, 

b) na pozostałym terenie – do 2 kondygnacji, nie wyższa niż 8,0m; 

4) w zakresie geometrii dachu:  

a) dachy o kącie nachylenia połaci dachowych od 30° do 45°, 

b) dachy mansardowe,  

c) dachy płaskie; 

5) minimalny wskaźnik ilości miejsc postojowych: 

a) 0,8 miejsca postojowego na 1 lokal mieszkalny, 

b) 1 miejsce postojowe na 60m
2 
powierzchni usługowej, 

c) 1 miejsce postojowe na 6 miejsc konsumpcyjnych w przypadku usług gastronomii. 

§ 33. 1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem M/U6, dla którego ustala się 

przeznaczenie podstawowe:  

1) zabudowa mieszkaniowa;  

2) zabudowa mieszkaniowo – usługowa;  

3) zabudowa usługowa. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1: 

1) nakazuje się uwzględnienie obowiązującej linii zabudowy wytyczonej przez elewacje budynków 

objętych ochroną konserwatorską, przy czym obowiązywanie jej ustala się w pasie o szerokości 15,0m wzdłuż 

tej linii; 

2) dopuszcza się budowę garaży naziemnych i budynków gospodarczych, pod łącznym spełnieniem 

warunków ich lokalizowania: 

a) tylną elewacją bezpośrednio przy granicy linii rozgraniczającej teren, 

b) w jednej linii zabudowy, 

c) o jednolitej formie w zakresie wysokości, linii gzymsu, szerokości elewacji i bram. 

3. Określa się następujące parametry i wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 60%;  

2) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 5%;  
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3) wysokość zabudowy:  

a) w pasie o szerokości 15,0m wzdłuż linii rozgraniczającej ul. Aleja Niepodległości – od 3 do 

5 kondygnacji, nie wyższa niż 20,0m,  

b) na pozostałym terenie – do 2 kondygnacji, nie wyższa niż 8,0m; 

4) w zakresie geometrii dachu:  

a) dachy o kącie nachylenia połaci dachowych od 15° do 45°, 

b) dachy mansardowe,  

c) dachy płaskie; 

5) minimalny wskaźnik ilości miejsc postojowych: 

a) 0,8 miejsca postojowego na 1 lokal mieszkalny, 

b) 1 miejsce postojowe na 60m
2 
powierzchni usługowej, 

c) 1 miejsce postojowe na 6 miejsc konsumpcyjnych w przypadku usług gastronomii. 

§ 34. 1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem M/U7, dla którego ustala się 

przeznaczenie podstawowe:  

1) zabudowa mieszkaniowa;  

2) zabudowa mieszkaniowo – usługowa;  

3) zabudowa usługowa. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1:  

1) nakazuje się uwzględnienie obowiązującej linii zabudowy: 

a) wytyczonej przez elewacje istniejących budynków od strony ul. Aleja Niepodległości, 

b) wytyczonej bezpośrednio przy granicy z linią rozgraniczającą teren KDZ i ZP1; 

2) zakazuje się lokalizacji nowych garaży naziemnych i budynków gospodarczych; 

3) dopuszcza się remont i przebudowę istniejących garaży i budynków gospodarczych oraz ich nadbudowę 

jako zespołu. 

3. Określa się następujące parametry i wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 70%;  

2) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 5%; 

3) wysokość zabudowy: 

a) w pasie o szerokości 15,0m wzdłuż linii rozgraniczającej teren KDZ – od 3 do 5 kondygnacji, nie wyższa 

niż 20,0m,  

b) na pozostałym terenie – do 3 kondygnacji, nie wyższa niż 12,0m; 

4) w zakresie geometrii dachów:  

a) dachy o kącie nachylenia połaci dachowych do 45°,  

b) dachy mansardowe,  

c) dachy płaskie; 

5) minimalny wskaźnik miejsc postojowych:  

a) 0,8 miejsca postojowego na 1 lokal mieszkalny,  

b) 1 miejsce postojowe na 60m
2 
powierzchni usługowej,  

c) 1 miejsce postojowe na 6 miejsc konsumpcyjnych w przypadku usług gastronomii. 
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§ 35. 1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem M/U8, dla którego ustala się 

przeznaczenie podstawowe:  

1) zabudowa mieszkaniowa;  

2) zabudowa mieszkaniowo – usługowa;  

3) zabudowa usługowa. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 nakazuje się:  

1) uwzględnienie obowiązującej linii zabudowy wytyczonej przez elewacje budynku objętego ochroną 

konserwatorską;  

2) zachowanie i odtworzenie elementów ogrodzenia nieruchomości. 

3. Określa się następujące parametry i wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 60%;  

2) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – nie określa się; 

3) wysokość zabudowy – 2 kondygnacje, nie wyższa niż 10,0m;  

4) w zakresie geometrii dachów – dach dwuspadowy, o kącie nachylenia połaci dachowej od 40° do 50°, 

główną kalenicą równoległą do ul. Bolesława Chrobrego. 

§ 36. 1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem M/U9, dla którego ustala się 

przeznaczenie podstawowe:  

1) zabudowa mieszkaniowa;  

2) zabudowa mieszkaniowo – usługowa;  

3) zabudowa usługowa. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1:  

1) nakazuje się obsługę komunikacyjną przez teren UP1;  

2) dopuszcza się budowę garaży naziemnych i budynków gospodarczych. 

3. Określa się następujące parametry i wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 60%;  

2) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 5%;  

3) wysokość zabudowy – do 3 kondygnacji, nie wyższa niż 12,0m;  

4) w zakresie geometrii dachu:  

a) przeznaczenia podstawowego – dachy o kącie nachylenia połaci dachowej od 35° do 60°,  

b) garaży i budynków gospodarczych:  

- dachy o kącie nachylenia połaci dachowej od 25° do 60°, 

- dachy płaskie; 

5) minimalny wskaźnik ilości miejsc postojowych:  

a) 0,8 miejsca postojowego na 1 lokal mieszkalny,  

b) 1 miejsce postojowe na 60m
2 
powierzchni usługowej,  

c) 1 miejsce postojowe na 6 miejsc konsumpcyjnych w przypadku usług gastronomii. 

§ 37. 1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem M/U10, dla którego ustala się 

przeznaczenie podstawowe:  

1) zabudowa mieszkaniowa;  

2) zabudowa mieszkaniowo – usługowa;  

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 23 – Poz. 332



3) zabudowa usługowa. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1: 

1) nakazuje się uwzględnienie:  

a) obowiązującej linii zabudowy wytyczonej przez elewacje budynków objętych ochroną konserwatorską, 

b) nieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

2) dopuszcza się budowę garaży naziemnych i budynków gospodarczych w odległości nie mniejszej niż 

10,0 od obowiązującej linii zabudowy. 

3. Określa się następujące parametry i wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 35%; 

2) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 20%; 

3) wysokość zabudowy:  

a) przeznaczenia podstawowego – od 2 do 3 kondygnacji, nie wyższa niż 12,0m, 

b) garaży i budynków gospodarczych – 1 kondygnacja, nie wyższa niż 5,0m; 

4) w zakresie geometrii dachu: 

a) przeznaczenia podstawowego – dachy dwu- lub czterospadowe, o kącie nachylenia połaci dachowej od 

35° do 60°, przy czym dopuszcza się przykrycia pojedynczych elementów budynku dachami płaskimi, 

b) garaży i budynków gospodarczych: 

- dachy o kącie nachylenia od 25° do 40°, 

- dachy płaskie; 

5) minimalny wskaźnik ilości miejsc postojowych:  

a) 1 miejsce postojowego na 1 lokal mieszkalny,  

b) 1 miejsce postojowe na 60m
2 
powierzchni usługowej,  

c) 1 miejsce postojowe na 6 miejsc konsumpcyjnych w przypadku usług gastronomii. 

§ 38. 1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem U1, dla którego ustala się 

przeznaczenie:  

1) podstawowe – zabudowa usługowa;  

2) uzupełniające – lokale mieszkalne. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1:  

1) nakazuje się:  

a) uwzględnienie nieprzekraczalnej linii zabudowy:  

- bezpośrednio przy granicy z linią rozgraniczającą teren KDD i we fragmencie ZP2,  

- zgodnie z rysunkiem planu od terenu ZP2, 

b) uwzględnienie w zagospodarowaniu terenu oraz ochronę, wskazanych na rysunku planu, pomników 

przyrody; 

2) zakazuje się budowy garaży naziemnych i budynków gospodarczych;  

3) dopuszcza się lokalizację wjazdów i wyjazdów z parkingu podziemnego poza wyznaczonymi liniami 

zabudowy. 

3. Określa się następujące parametry i wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 50%;  

2) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 10%;  
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3) wysokość zabudowy – do 4 kondygnacji, nie wyższa niż 14,0m;  

4) w zakresie geometrii dachu – dachy płaskie;  

5) minimalny wskaźnik ilości miejsc postojowych:  

a) 1 miejsce postojowe na 1 lokal mieszkalny,  

b) 1 miejsce postojowe na 60m
2 
powierzchni usługowej,  

c) 1 miejsce postojowe na 6 miejsc konsumpcyjnych w przypadku usług gastronomii. 

§ 39. 1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem U2, dla którego ustala się 

przeznaczenie:  

1) podstawowe: zabudowa usługowa z zakresu gastronomii, administracji, kultury, sztuki, rozrywki, 

oświaty, opieki nad dziećmi, hotelarstwa, kultu religijnego;  

2) uzupełniające: zabudowa usługowa z zakresu handlu. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1:  

1) nakazuje się uwzględnienie nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;  

2) zakazuje się budowy garaży naziemnych i budynków gospodarczych. 

3. Określa się następujące parametry i wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 60%;  

2) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 5%;  

3) wysokość zabudowy – do 2 kondygnacji, nie wyższa niż 8,0m;  

4) w zakresie geometrii dachu – indywidualne rozwiązania. 

§ 40. 1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem U3, dla którego ustala się 

przeznaczenie podstawowe – zabudowa usługowa z zakresu gastronomii, administracji, kultury, sztuki, nauki, 

rozrywki, kultu religijnego.  

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1:  

1) zakazuje się:  

a) rozbudowy, nadbudowy oraz obudowy istniejącego budynku,  

b) lokalizacji miejsc postojowych; 

2) dopuszcza się obsługę komunikacyjną poprzez teren ZP2. 

3. Określa się następujące parametry i wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 60%;  

2) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – nie określa się;  

3) wysokość zabudowy – do 2 kondygnacji, nie wyższa niż 10,0m;  

4) w zakresie geometrii dachu – dach dwuspadowy, o kącie nachylenia połaci dachowych do 40°. 

§ 41. 1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem U4, dla którego ustala się 

przeznaczenie:  

1) podstawowe – zabudowa usługowa;  

2) uzupełniające – zabudowa mieszkaniowa. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1:  

1) nakazuje się uwzględnienie obowiązującej linii zabudowy wytyczonej bezpośrednio przy granicy z linią 

rozgraniczającą ul. Bankową, przy czym obowiązywanie jej ustala się w pasie o szerokości 10,0m wzdłuż tej 

linii;  

2) dopuszcza się:  
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a) rozbudowę jednokondygnacyjnej części budynku oraz nadbudowę tej części w odległości nie mniejszej 

niż 7,0m od budynku wpisanego do rejestru zabytków,  

b) budowę garaży naziemnych oraz budynków gospodarczych lokalizowanych wyłącznie tylną elewacją 

bezpośrednio przy granicy linii rozgraniczającej teren. 

3. Określa się następujące parametry i wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 50%;  

2) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 15%;  

3) wysokość zabudowy – do 3 kondygnacji, nie wyższa niż 14,0m;  

4) w zakresie geometrii dachu:  

a) dachy strome, o kącie nachylenia połaci dachowej od 30° do 60°,  

b) dachy płaskie; 

5) minimalny wskaźnik ilości miejsc postojowych:  

a) 0,8 miejsca postojowego na 1 lokal mieszkalny,  

b) 1 miejsce postojowe na 100m
2 
powierzchni usługowej,  

c) 1 miejsce postojowe na 6 miejsc konsumpcyjnych w przypadku usług gastronomii. 

§ 42. 1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem U5, dla którego ustala się 

przeznaczenie:  

1) podstawowe – zabudowa usługowa;  

2) uzupełniające – lokale mieszkalne. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1:  

1) nakazuje się uwzględnienie obowiązującej linii zabudowy wytyczonej bezpośrednio przy granicy z linią 

rozgraniczającą ul. Bankową i ul. Aleja Niepodległości;  

2) zakazuje się budowy garaży naziemnych i budynków gospodarczych. 

3. Określa się następujące parametry i wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 45%;  

2) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 5%;  

3) wysokość zabudowy – od 3 do 4 kondygnacji, nie wyższa niż 16,0m;  

4) w zakresie geometrii dachu:  

a) dachy strome, o kącie nachylenia połaci dachowej od 35° do 45°,  

b) dachy płaskie. 

§ 43. 1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem U6, dla którego ustala się 

przeznaczenie:  

1) podstawowe – zabudowa usługowa;  

2) uzupełniające – zabudowa mieszkaniowa. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1:  

1) nakazuje się:  

a) uwzględnienie obowiązującej linii zabudowy bezpośrednio przy granicy z linią rozgraniczającą teren 

KDZ, przy czym obowiązywanie jej ustala się w pasie o szerokości 15,0m wzdłuż tej linii,  

b) w przypadku utwardzania nawierzchni podwórza, wykorzystanie i uzupełnienie jej o istniejące materiały: 

kamień naturalny, kamień polny, cegła;  

2) dopuszcza się budowę garaży naziemnych i budynków gospodarczych:  
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a) jako dobudowy i rozbudowy istniejących budynków nieobjętych ochroną konserwatorską,  

b) pod warunkiem lokalizowania ich tylną elewacją bezpośrednio przy granicy linii rozgraniczającej teren, 

jednak w odległości nie mniejszej niż 20,0m od obowiązującej linii zabudowy. 

3. Określa się następujące parametry i wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 50%;  

2) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 10%;  

3) wysokość zabudowy  

a) w pasie o szerokości 15,0m wzdłuż linii rozgraniczającej teren KDZ – od 3 do 4 kondygnacji, nie wyższa 

niż 16,0m,  

b) na pozostałym terenie – do 3 kondygnacji, nie wyższa niż 10,0m; 

4) w zakresie geometrii dachu:  

a) dachy o kącie nachylenia połaci dachowych od 30° do 45°,  

b) dachy mansardowe,  

c) dachy płaskie; 

5) minimalny wskaźnik ilości miejsc postojowych:  

a) 1 miejsce postojowe na 1 lokal mieszkalny,  

b) 1 miejsce postojowe na 60m
2 
powierzchni usługowej,  

c) 1 miejsce postojowe na 6 miejsc konsumpcyjnych w przypadku usług gastronomii. 

§ 44. 1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem UP1, dla którego ustala się 

przeznaczenie:  

1) podstawowe: usługi publiczne z zakresu oświaty, nauki, kształcenia, opieki nad dziećmi, opieki 

społecznej, kultury, sztuki, administracji, ochrony zdrowia;  

2) uzupełniające: usługi z zakresu gastronomii, lokalizowane wyłącznie w budynku przeznaczenia 

podstawowego. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1:  

1) nakazuje się:  

a) uwzględnienie nieprzekraczalnej linii zabudowy wytycznej zgodnie z rysunkiem planu, przy czym 

nie dotyczy ona obiektów małej architektury, w tym altan, wiat,  

b) zachowanie i odtworzenie elementów małej architektury wystroju ogrodu i ogrodzenia,  

c) uwzględnienie obsługi komunikacyjnej dla terenu M/U9; 

2) zakazuje się budowy garaży naziemnych i budynków gospodarczych. 

3. Określa się następujące parametry i wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 20%;  

2) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 40%;  

3) wysokość zabudowy – do 4 kondygnacji, nie wyższa niż 16,0m;  

4) w zakresie geometrii dachu – indywidualne rozwiązania;  

5) minimalny wskaźnik ilości miejsc postojowych – 5 miejsc postojowych. 

§ 45. 1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem UP2, dla którego ustala się 

przeznaczenie:  

1) podstawowe:  
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a) usługi publiczne z zakresu oświaty, nauki, kształcenia, opieki nad dziećmi, opieki społecznej, kultury, 

sztuki,  

b) zabudowa usługowa; 

2) uzupełniające – lokale mieszkalne lokalizowane do 20% powierzchni całkowitej budynku przeznaczenia 

podstawowego. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1:  

1) nakazuje się uwzględnienie obowiązującej linii zabudowy:  

a) bezpośrednio przy granicy z linią rozgraniczającą teren od strony ul. Bankowej, przy czym 

obowiązywanie jej ustala się w pasie o szerokości 30,0m wzdłuż tej linii,  

b) w odległości 2,0m od linii rozgraniczającej ul. Aleja Niepodległości, przy czym obowiązywanie jej 

ustala się w pasie o szerokości 15,0m wzdłuż tej linii; 

2) zakazuje się budowy garaży naziemnych;  

3) dopuszcza się budowę budynków gospodarczych zlokalizowanych za tylną linią elewacji budynku 

przeznaczenia podstawowego. 

3. Określa się następujące parametry i wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 35%;  

2) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 30%;  

3) wysokość zabudowy:  

a) przeznaczenia podstawowego – od 2 do 4 kondygnacji, nie wyższa niż 16,0m,  

b) gospodarczej – 1 kondygnacja; 

4) w zakresie geometrii dachu: 

a) dachy o kącie nachylenia połaci dachowych do 40°, 

b) dachy płaskie; 

5) minimalny wskaźnik ilości miejsc postojowych:  

a) 1 miejsce postojowe na 1 lokal mieszkalny,  

b) 1 miejsce postojowe na 60m
2 
powierzchni usługowej,  

c) 1 miejsce postojowe na 6 miejsc konsumpcyjnych w przypadku usług gastronomii. 

§ 46. 1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem ZP1, dla których ustala się 

przeznaczenie podstawowe – zieleń urządzona.  

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1:  

1) nakazuje się:  

a) zachowanie istniejącej zieleni wysokiej z dopuszczeniem zabiegów pielęgnacyjnych,  

b) w przypadku renowacji czy odnowy terenu nadanie indywidualnego charakteru podkreślonego jednym 

rodzajem małej architektury, kolorem, specyficznym elementem wystroju, itp.,  

c) uwzględnienie obsługi komunikacyjnej do terenu M/U8,  

d) zachowanie i odtworzenie elementów ogrodzenia wraz z wejściem do nieruchomości położonej na 

terenie M/U8; 

2) zakazuje się lokalizacji:  

a) zabudowy kubaturowej,  

b) miejsc postojowych,  

c) elementów reklamowych, z wyłączeniem tablic informacyjnych odnoszących się do prezentacji miejsca,  

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 28 – Poz. 332



d) naziemnych urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej chyba, że osłonięte są elementami małej 

architektury, zieleni; 

3) dopuszcza się:  

a) lokalizację pomników, obelisków, rzeźb,  

b) realizację utwardzonych ciągów pieszych,  

c) ogradzanie fragmentów terenu żywopłotami, pergolami, itp.,  

d) lokalizację urządzeń sportu i rekreacji stanowiących wyposażenie placu zabaw, miejsc spotkań,  

e) lokalizację istniejącego kiosku z możliwością jego remontu i przebudowy oraz wymiany z powtórzeniem 

istniejących gabarytów. 

3.  Określa się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 65%. 

§ 47. 1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem ZP2, dla którego ustala się 

przeznaczenie podstawowe – zieleń urządzona.  

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1: 

1) nakazuje się:  

a) kompleksowe opracowanie zagospodarowania całości terenu, w tym inwentaryzacji dendrologicznej oraz 

gospodarki drzewostanem,  

b) zachowanie wartościowych okazów zieleni wysokiej sklasyfikowanych w oparciu o inwentaryzację 

zieleni,  

c) zachowanie i odtworzenie historycznego ogrodzenia przy fragmencie ul. Wazów oraz zachowanie 

i odtworzenie ceglanego muru oporowego od strony ul. Hugona Kołłątaja,  

d) uwzględnienie obsługi komunikacyjnej do terenu U3; 

2) zakazuje się:  

a) zabudowy kubaturowej, z zastrzeżeniem dopuszczeń pkt 3,  

b) lokalizacji miejsc postojowych,  

c) lokalizacji elementów reklamowych, z wyłączeniem tablic informacyjnych odnoszących się do 

prezentacji miejsca,  

d) lokalizacji naziemnych urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej chyba, że osłonięte są elementami 

małej architektury, zieleni,  

e) podziału terenu; 

3) dopuszcza się:  

a) lokalizację pomników, obelisków, rzeźb, instalacji i obiektów artystycznych,  

b) realizację utwardzonych ciągów komunikacyjnych,  

c) realizację urządzeń sportu i rekreacji, placu zabaw, miejsc odpoczynku,  

d) usunięcie form ogrodzeń, które nie mają wartości historycznej,  

e) budowę budynku dla lokalizacji sprzętu porządkowego o powierzchni zabudowy nieprzekraczającej 

25m
2 
i wysokości do 5,0m,  

f) lokalizację historycznych płyt nagrobnych,  

g) budowę budynku o funkcji usługowej z zakresu gastronomii o wysokości 1 kondygnacji, nie wyżej niż 

5,0m i powierzchni zabudowy nieprzekraczającej 100m
2
, wliczając powierzchnie tarasów,  

h) uruchomienie studni po spełnieniu przepisów odrębnych, w tym higieniczno - sanitarnych. 

3.  Określa się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 60%. 
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§ 48. 1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem ZP3, dla którego ustala się 

przeznaczenie podstawowe – zieleń urządzona.  

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1:  

1) nakazuje się:  

a) zachowanie istniejącej zieleni wysokiej z dopuszczeniem zabiegów pielęgnacyjnych,  

b) w przypadku renowacji czy odnowy terenu nadanie indywidualnego charakteru podkreślonego jednym 

rodzajem małej architektury, kolorem, specyficznym elementem wystroju, itp.; 

2) zakazuje się lokalizacji:  

a) zabudowy kubaturowej,  

b) miejsc postojowych,  

c) elementów reklamowych, z wyłączeniem tablic informacyjnych odnoszących się do prezentacji miejsca, 

d) naziemnych urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej chyba, że osłonięte są elementami małej 

architektury, zieleni; 

3) dopuszcza się: 

a) lokalizację pomników, obelisków, rzeźb, 

b) realizację utwardzonych ciągów pieszych, 

c) grodzenie terenu, 

d) lokalizację urządzeń sportu i rekreacji stanowiących wyposażenie placu zabaw, miejsc spotkań. 

3.  Określa się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 65%. 

§ 49. 1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem KS1, dla którego ustala się 

przeznaczenie: 

1) podstawowe – garaże i parkingi wielopoziomowe; 

2) uzupełniające, wyłącznie w przypadku realizacji jednego parkingu wielopoziomowego na terenie – 

usługi lokalizowane do 10% przeznaczenia podstawowego w budynku parkingu, z wyłączeniem usług 

z zakresu oświaty, nauki, kształcenia, opieki nad dziećmi, opieki społecznej, kultu religijnego, hotelarstwa 

i zamieszkania zbiorowego. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1: 

1) nakazuje się uwzględnienie nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;  

2) zakazuje się nadbudowy pojedynczych segmentów garażowych, chyba że nadbudowa dotyczy całego 

zespołu w danym rzędzie;  

3) dopuszcza się:  

a) lokalizację pomieszczeń socjalno – administracyjnych dla obsługi parkingu w budynku przeznaczenia 

podstawowego,  

b) przebudowę i remont istniejących obiektów,  

c) realizację parkingu podziemnego również łącznie z terenami sąsiednimi. 

3. Określa się następujące parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:  

1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 70%;  

2) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – nie określa się;  

3) wysokość zabudowy – do 3 kondygnacji, nie wyższa niż 10,0m;  

4) w zakresie geometrii dachu – dachy płaskie. 

§ 50. 1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem KS2, dla którego ustala się 

przeznaczenie podstawowe: 
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1) garaże i parkingi;  

2) zieleń urządzona. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1:  

1) nakazuje się w przypadku realizacji zieleni urządzonej, przyjęcie ustaleń szczegółowych, jak dla terenu 

ZP1; 

2) zakazuje się:  

a) rozbudowy i nadbudowy istniejącego obiektu,  

b) budowy nowych budynków; 

3) dopuszcza się przebudowę i remont istniejących obiektów.  

§ 51. 1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem IT, dla których ustala się 

przeznaczenie podstawowe – infrastruktura techniczna – elektroenergetyka, w tym stacje transformatorowe 

oraz inne urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej.  

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1:  

1) nakazuje się:  

a) zapewnienie dojazdu do terenu,  

b) aby uciążliwości dla środowiska wywołane przez obiekt i urządzenia nie wykraczały poza granice 

terenu, na którym są lokalizowane i tym samym nie powodowały konieczności ustanowienia strefy 

ograniczonego użytkowania; 

2) dopuszcza się, w przypadku likwidacji istniejących stacji transformatorowych, zmianę przeznaczenia 

terenu poprzez włączenie nieruchomości do terenów sąsiednich i przyjęcie ustaleń im przypisanych. 

§ 52. 1. Wyznacza się tereny dróg publicznych, dla których ustala się przeznaczenie podstawowe:  

1) droga publiczna klasy głównej oznaczona na rysunku planu symbolem KDG; 

2) droga publiczna klasy zbiorczej oznaczona na rysunku planu symbolem KDZ; 

3) droga publiczna klasy lokalnej oznaczona na rysunku planu symbolem KDL; 

4) drogi publiczne klasy dojazdowej oznaczone na rysunku planu symbolem KDD. 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1: 

1) nakazuje się:  

a) w przypadku budowy nowego układu komunikacyjnego, jednoczesną budowę sieci uzbrojenia 

technicznego,  

b) dla terenu KDG uwzględnienie oraz podkreślenie szpalerem drzew osi widokowej na budynek przy  

ul. Wazów 44; 

2) dopuszcza się lokalizację:  

a) zatok i wiat autobusowych, z wyłączeniem lokalizowania ich na terenach KDD, 

b) parterowych wolnostojących obiektów handlowych przy terenach związanych z obsługą komunikacyjną 

w formie zintegrowanej z wiatami przystankowymi,  

c) reklam w sposób niekolidujący z ruchem drogowym i pieszym; 

3) zakazuje się budowy garaży. 

3. Ustala się minimalną szerokość dróg w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu. 

§ 53. 1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem KDW, dla których ustala się 

przeznaczenie podstawowe – drogi wewnętrzne.  

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 zakazuje się budowy garaży.  

3. Ustala się minimalną szerokość ciągów w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu. 
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§ 54. 1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem KPJ, dla którego ustala się 

przeznaczenie podstawowe – publiczny ciąg pieszo – jezdny.  

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 zakazuje się budowy garaży.  

3. Ustala się minimalną szerokość ciągu w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu. 

§ 55. 1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem KPX, dla którego ustala się 

przeznaczenie podstawowe – publiczny ciąg pieszy.  

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1:  

1) nakazuje się realizację nawierzchni z elementów drobnowymiarowych;  

2) zakazuje się:  

a) lokalizacji miejsc postojowych,  

b) budowy garaży. 

3. Ustala się szerokość ciągu w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu. 

Rozdział 13. 

Przepisy końcowe 

§ 56. Traci moc uchwała Nr LXIV/792/10 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 marca 2010r. w sprawie 

miejscowego planu oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia i miasta 

Zielona Góra (Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 49, poz. 702) w części odnoszącej się do terenu objętego niniejszą 

uchwałą.  

§ 57. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra. 

§ 58. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego oraz podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta 

Zielona Góra. 

Przewodniczący Rady 

Adam Urbaniak 

 

 

_________________________________________________ 
1) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. Urz. z 2013r., poz. 645 i poz. 1318.  
2) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012r., poz. 951 i poz. 1445 oraz z 2013r., 

poz. 21, poz. 405 i poz. 1238. 
3) 

Wymieniona uchwała została zmieniona uchwałą Rady Miasta Nr III/19/10 z 21 grudnia 2010r. 
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Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr LX.512.2014 

Rady Miasta Zielona Góra 

z dnia 28 stycznia 2014r. 
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Załącznik Nr 2 

 do uchwały Nr LX.512.2014 

Rady Miasta Zielona Góra 

z dnia 28 stycznia 2014r. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE  

O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO 

WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  

W ZIELONEJ GÓRZE – ŚRÓDMIEŚCIE 7 

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

w związku z brakiem uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w Zielonej Górze – Śródmieście 7, Rada Miasta Zielona Góra odstępuje od 

rozstrzygnięcia o sposobie ich rozpatrzenia. 

 

Załącznik Nr 3 

 do uchwały Nr LX.512.2014 

Rady Miasta Zielona Góra 

z dnia 28 stycznia 2014r. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU 

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ 

ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH 

dotyczy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Zielonej Górze – Śródmieście 7 

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

(Dz. U. z 2012 r. poz. 647 – tekst jednolity z późn. zm.), określa się następujący sposób realizacji inwestycji  

z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych miasta oraz zasady ich finansowania: 

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców, 

zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 tekst 

jednolity z późn. zm.), obejmują budowę dróg publicznych wraz z ich oświetleniem i powiązanych z nimi sieci 

wodociągowych i kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Pozostałe zadania własne gminy z zakresu infrastruktury 

technicznej, określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jak: 

a) zaopatrzenie w energię elektryczną, 

b) zaopatrzenie w energię cieplną, 

c) zaopatrzenie w gaz, 

podlegają dodatkowo regulacjom ustawy Prawo energetyczne. Zaopatrzenie w te media realizują 

przedsiębiorstwa energetyczne. Wskazane w ustawie Prawo energetyczne zadania własne miasta, finansowane 

z jego budżetu, obejmują wykonanie oświetlenia dróg, tych których miasto jest zarządcą, czyli dróg miejskich. 

2. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, zaliczonych do zadań własnych miasta, 

zapisanych w planie miejscowym, podlega przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2013r., poz. 885 tekst jednolity z późn. zm.), przy czym: 

a) limity wydatków budżetowych określone w Wieloletniej prognozie Finansowej Miasta Zielona Góra są 

ujęte każdorazowo w budżecie miasta na dany rok, 

b) istnieją możliwości ubiegania się o dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE (w zakresie budowy 

ulic oraz uzbrojenia pozostającego w gestii miasta) i/lub współfinansowania tych inwestycji z zainteresowanym 

inwestorem. 

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 34 – Poz. 332


		2014-02-04T13:58:43+0000
	Polska
	Anna Zacharia; LUW
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




