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Załącznik Nr 2 

do uchwały Nr XL/235/10 

Rady Gminy Pszczew 
z dnia 23 września 2010r. 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

dotyczy: sposobu rozpatrzenia uwag do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego gminy Pszczew w obrębie Stołuń. 

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi 
zmianami) oraz w nawiązaniu do informacji Wójta 
Pszczewa stwierdza się, że do wymienionego wyżej 
projektu planu miejscowego osoby fizyczne  
i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadają-
ce osobowości prawnej nie wniosły uwag, które 
podlegają rozpatrzeniu przez Radę Gminy. 

Załącznik Nr 3 

do uchwały Nr XL/235/10 

Rady Gminy Pszczew 
z dnia 23 września 2010r. 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

dotyczy: sposobu realizacji zadań z zakresu infra-
struktury technicznej oraz zasad ich finansowania, 
zapisanych w projekcie miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego gminy Pszczew 
w obrębie Stołuń 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 późniejszymi 

zmianami), art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity 
tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszy-
mi zmianami) oraz art. 167, ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych  
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) 
Rada Gminy Pszczew rozstrzyga co następuje: 

1. z ustaleń zawartych w uchwale w sprawie miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Pszczew w obrębie Stołuń oraz  
z przeprowadzonej analizy prognozy skutków 
finansowych uchwalenia tego planu wynika, że 
realizacja zapisanych w nim zadań z zakresu in-
frastruktury technicznej może pociągnąć za so-
bą wydatki z budżetu gminy; 

2. inwestycje i nakłady wynikające z realizacji zapi-
sów przedmiotowej uchwały, w tym inwestycje 
w zakresie infrastruktury technicznej, które są 
niezbędne dla prawidłowego i uporządkowa-
nego zagospodarowania terenu objętego pla-
nem, będą finansowane ze środków budżeto-
wych gminy kredytów, obligacji oraz środków 
pomocowych, przy czym: 

a) limity wydatków budżetowych na wieloletnie 
programy inwestycyjne będą ujęte każdora-
zowo w budżecie gminy na każdy rok, 

b) istnieją możliwości ubiegania się o dofinan-
sowanie z funduszy strukturalnych UE w za-
kresie uzbrojenia pozostającego w gestii 
gminy i/lub współfinansowania tych inwe-
stycji z zainteresowanymi inwestorami. 
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UCHWAŁA NR XLVII/278/2010 

 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY 

 

 z dnia 29 października 2010r. 
  

w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia  
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.  
z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 20 
ust. 1 i art.36 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz w związku  
z uchwałą Nr XXXIII/181/2009 z dnia 26 sierpnia 
2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Łęknica i uchwałą  
Nr XXXIV/188/2009 z dnia 16 października 2009r.  
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/181/2009  
z dnia z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica, 
po stwierdzeniu zgodności ze studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Łęknica, uchwalonego uchwałą  
Nr XXXVII/183/06 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia  

11 kwietnia 2006 roku w sprawie uchwalenia zmiany 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Łęknica, zmienionego 
uchwałą Nr XLVII/266/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy 
z dnia 29 października 2010 roku, uchwałą  
Nr XLVII/267/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 
29 października 2010 roku oraz uchwałą  
Nr XLVII/268/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 
29 października 2010 roku, Rada Miejska w Łęknicy 
uchwala, co następuje: 

DZIAŁ I  

USTALENIA OGÓLNE 

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica. 

2. Integralną częścią niniejszej uchwały są za-
łączniki: 
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1) Nr 1 – rysunek planu w skali 1:1000, 

2) Nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrze-
nia uwag do projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica, 

3) Nr 3 – rozstrzygniecie o sposobie realizacji 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej. 

§ 2. 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 
uchwały jest mowa o: 

1) planie – należy przez to rozumieć miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego o któ-
rym mowa w § 1 niniejszej uchwały, 

2) przepisach odrębnych – należy przez to rozu-
mieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonaw-
czymi oraz ograniczenia w dysponowaniu tere-
nem, wynikające z prawomocnych decyzji ad-
ministracyjnych, 

3) rysunku planu – należy przez to rozumieć gra-
ficzny zapis planu, będący załącznikiem graficz-
nym o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, 

4) liniach rozgraniczających – należy przez to ro-
zumieć linie na rysunku planu rozdzielające te-
reny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasa-
dach zagospodarowania, 

5) terenie – należy przez to rozumieć obszar wy-
znaczony na rysunku planu liniami rozgranicza-
jącymi o przeznaczeniu określonym symbolem 
literowym i numerem, 

6) przeznaczeniu podstawowym terenu – należy 
przez to rozumieć takie przeznaczenie, które 
powinno przeważać na danym terenie wydzie-
lonym liniami rozgraniczającymi, 

7) przeznaczeniu uzupełniającym terenu – należy 
przez to rozumieć takie przeznaczenie, inne niż 
podstawowe, które stanowi uzupełnienie lub 
wzbogaca przeznaczenie podstawowe, jedno-
cześnie nie kolidując z nią lub nie wykluczając 
możliwości zagospodarowania terenu w spo-
sób określony przeznaczeniem podstawowym, 

8) wskaźniku terenu zabudowanego – należy przez 
to rozumieć udział procentowy sumy po-
wierzchni zabudowanych przez budynki i bu-
dowle w ogólnej powierzchni działki budowla-
nej, 

9) wskaźniku terenu biologicznie czynnego – nale-
ży przez to rozumieć udział procentowy po-
wierzchni biologicznie czynnej w ogólnej po-
wierzchni działki budowlanej, 

10) urządzeniach towarzyszących – należy przez to 
rozumieć obiekty technicznego wyposażenia  
i infrastruktury technicznej, drogi wewnętrzne, 
ciągi piesze, ścieżki rowerowe, parkingi i garaże 
oraz inne urządzenia pełniące służebną rolę 
wobec przeznaczenia podstawowego, 

11) nieprzekraczalnej linia zabudowy – należy przez 
to rozumieć linię którą nie może przekroczyć 
żadna ściana zabudowy, przy czym zabudowa 
nie musi być usytuowana na tej linii, okapy  
i gzymsy mogą przekroczyć tę linię o nie więcej 

niż 0,5m, a balkony, galerie, werandy, wykusze, 
zadaszenia wejściowe, tarasy lub schody ze-
wnętrzne o nie więcej niż 2,5m; nieprzekraczal-
ne linie zabudowy nie dotyczą urządzeń, obiek-
tów i sieci infrastruktury technicznej, ogrodzeń  
i małej architektury oraz nośników reklamo-
wych, 

12) usługach – należy przez to rozumieć działalno-
ści w dziedzinach: handlu detalicznego i hurto-
wego, gastronomii, kultury i rozrywki, sportu  
i rekreacji, turystyki (w tym pensjonaty), obsłu-
gi komunikacji, siedzib stowarzyszeń, związ-
ków, izb zawodowych i gospodarczych, instytu-
cji gospodarczych, środków masowej komuni-
kacji i łączności oraz innych, których powyższe 
grupy nie dotyczą bezpośrednio lub, a mają 
charakter usługi i obsługi, z wykluczeniem 
usług rzemieślniczych i pokrewnych, 

13) Parku – należy przez to rozumieć Park Muża-
kowski. 

2. Nie zdefiniowane pojęcia należy rozumieć 
zgodnie z przepisami odrębnymi. 

§ 3. 1. Obowiązującymi ustaleniami rysunku pla-
nu są: 

1) granica opracowania, 

2) linie rozgraniczające, 

3) przeznaczenia terenów, 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy. 

2. Na terenie opracowania planu obowiązują 
ustalenia przepisów odrębnych. 

§ 4. 1. W dziale II wprowadzono: 

1) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, 

2) zasady ochrony środowiska, przyrody, 

3) zasady ochrony krajobrazu kulturowego, dzie-
dzictwa kulturowego, zabytków, 

4) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych, 

5) szczegółowe zasady i warunki scalania i podzia-
łu nieruchomości, 

6) szczegółowe warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,  
w tym zakaz zabudowy, 

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temu układu komunikacyjnego, 

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temu infrastruktury technicznej. 

2. W dziale III wprowadzono ustalenia dotyczące 
przeznaczenia terenów oraz szczegółowe warunki, 
parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu, dla poszczególnych 
terenów wyznaczonych w planie. 

3. W dziale IV wprowadzono ustalenia końcowe, 
w tym jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości 
terenu. 
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4. Nie określa się ustaleń i sposobów zagospo-
darowania terenów lub obiektów podlegających 
ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych prze-
pisów, w tym terenów górniczych, a także narażo-
nych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożo-
nych osuwaniem się mas ziemnych, z uwagi na brak 
występowania zagadnień na terenie opracowania 
planu. 

DZIAŁ II  

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA CAŁEGO OBSZA-
RU OPRACOWANIA 

Rozdział 1  

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go 

§ 5. 1. Zakazuje się lokalizacji obiektów narusza-
jących kompozycję krajobrazową terenów sąsiadu-
jących. 

2. Rozwiązania architektoniczne budynków nowo 
wznoszonych i istniejących przekształcanych winny 
uwzględniać następujące elementy: 

1) fasady budynków nowo wznoszonych i prze-
kształcanych muszą stanowić jedność wizualną 
pod względem kształtu, koloru, kompozycji  
i detalu elewacji, 

2) stosowanie tradycyjnych materiałów wykoń-
czeniowych, w szczególności: dachówka, cegła, 
kamień, drewno z dopuszczeniem stosowania 
materiałów imitujących tradycyjne materiały 
wykończeniowe, 

3) zakaz stosowania materiałów wykończenio-
wych typu blacha trapezowa, falista, siding za 
wyjątkiem budynków infrastruktury technicz-
nej, 

4) zakaz realizacji dachów o przesuniętej w pionie 
kalenicy oraz o niesymetrycznych spadkach po-
łaci, 

5) stosowanie dla tynków bieli oraz barw o niskich 
stopniach nasycenia, 

6) stosowanie dla pokryć dachowych barw o wy-
sokich stopniach nasycenia – czerwonej, szarej, 
brązowej z dopuszczeniem stosowania barw 
nasyconych dla małych płaszczyzn, 

7) stosowanie do kolorystyki detalu architekto-
nicznego i towarzyszącego, w tym balustrad 
balkonów, schodów zewnętrznych, podestów, 
krat zabezpieczających, rynien dachowych barw 
neutralnych z dopuszczeniem stosowania barw 
o tym samym odcieniu jak na tynku ale o wyż-
szym stopniu nasycenia, 

8) rytm otworów w lokalach usługowych powi-
nien nawiązywać do rytmu otworów okiennych 
w całej elewacji budynku, 

12) ogrodzenia działek widoczne od strony ulicy 
lub innych przestrzeni publicznych należy wy-
konywać dostosowując rozwiązania materiało-
we i kolorystyczne do cech architektury budyn-
ków, 

9) dopuszcza się stosowanie krat lub żaluzji za-
bezpieczających, markiz z zastrzeżeniem, iż mu-
szą stanowić jedność wizualną pod względem 
kolorystyki z fasadą budynku, 

11) zakaz budowy murów granicznych od strony 
ulic, 

12) zakaz używania prefabrykatów betonowych  
w ogrodzeniach. 

4. Forma i gabaryty budynków oraz ich usytu-
owanie w obrębie działki wraz z innymi elementami 
zagospodarowania - jak ogrodzenia, zieleń lub 
obiekty małej architektury, należy kształtować  
w dostosowaniu do cech lokalnego krajobrazu i war-
tościowych elementów występującej w okolicy ar-
chitektury z uwzględnieniem lokalizowania zabudo-
wy z zachowaniem określonych przez ustalenia pla-
nu w dziale III parametrów i wskaźników oraz wy-
znaczonych na rysunku planu nieprzekraczalnych 
linii zabudowy, 

5. Zasady dotyczące umieszczania znaków in-
formacji: 

1) znaki informacji wizualnej muszą harmonizo-
wać z charakterem miejsca lub obiektu, a ich 
umieszczanie każdorazowo podlega zaopinio-
waniu przez Wojewódzkiego Konserwatora Za-
bytków, 

2) znaki informacji wizualnej w celach reklamo-
wych winny być umieszczane w strefie fronto-
wej budynków, na poziomie kondygnacji prze-
znaczonych pod usługi i dostosowane swymi 
wymiarami do gabarytów budynków, 

3) zakazuje się umieszczania nośników reklamo-
wych wielkogabarytowych typu billboard. 

Rozdział 2  

Zasady ochrony środowiska, przyrody 

§ 6. 1. Ustala się obowiązek zdjęcia i zabezpie-
czenia próchniczej warstwy gleby z części gruntów 
przeznaczonej pod obiekty budowlane oraz po-
wierzchnie utwardzone zgodnie z przepisami odręb-
nymi. 

2. Ustala się ograniczenie uciążliwości projekto-
wanej działalności usługowej, rzemieślniczej i pro-
dukcyjnej, w zakresie emisji hałasu, wibracji, zanie-
czyszczeń powietrza, substancji złowonnych oraz nie 
jonizującego promieniowania elektromagnetyczne-
go, do granic własności terenu określonych tytułem 
prawnym, na których jest lokalizowana. 

3. Ustala się zakaz lokalizowania przedsięwzięć 
mogących zawsze znacząco oddziaływać na środo-
wisko, za wyjątkiem inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej. 

4. Lokalizacja planowanych przedsięwzięć mo-
gących potencjalnie znacząco oddziaływać na śro-
dowisko wymaga przeprowadzenia postępowania 
w sprawie oceny oddziaływania na środowisko we-
dług przepisów odrębnych. 

5. Ustala się obowiązek wykonania nawierzchni 
terenów komunikacji i parkingów w sposób unie-
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możliwiający przenikanie zanieczyszczeń ropopo-
chodnych i chemicznych do podłoża i wód grunto-
wych. W przypadku występowania wyżej wymie-
nionych zagrożeń na terenach częściowo utwardzo-
nych lub nie utwardzonych ustala się obowiązek 
zabezpieczenia środowiska gruntowo – wodnego 
przed infiltracją zanieczyszczeń. 

6. W obszarze opracowania planu obowiązuje 
zapewnienie warunków umożliwiających prowadze-
nie akcji ratowniczych przeciwpożarowych, poprzez 
zapewnienie zaopatrzenia w wodę do celów prze-
ciwpożarowych oraz dróg przeciwpożarowych, 
zgodnie z przepisami odrębnymi. 

7. Ustala się dla całego terenu objętego planem 
dopuszczalne poziomy hałasu określone w obowią-
zujących przepisach odrębnych – jak dla terenów 
zabudowy mieszkaniowo-usługowej. 

8. Na terenie objętym planem dopuszcza się 
wszelkie działania na rzecz poprawy stanu środowi-
ska niezależnie od tego czy są one bezpośrednio 
związane z ustaloną funkcją terenu. 

Rozdział 3  

Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, dziedzic-
twa kulturowego, zabytków 

§ 7. 1. Na całym obszarze planu ustala się 
ochronę konserwatorską obszaru w granicach strefy 
ingerencji konserwatorskiej „B”. 

2. W granicach strefy ingerencji konserwator-
skiej „B” rygorom ochrony podlegają podstawowe 
elementy historycznego rozplanowania urbanistycz-
nego, w ramach których ustala się: 

1) lokalizowanie obiektów bazy turystyczno  
– usługowej, 

2) dopuszczenie wysokości zabudowy do 3 kon-
dygnacji, 

3) nawiązywanie nowych budynków stylem do 
architektury łużyckiej, 

4) przeznaczanie parterów budynków na sklepy, 
punkty usługowe i zakłady gastronomiczne. 

3. Na terenie strefy ingerencji konserwatorskiej 
pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków wymagają: 

1) prowadzenie prac konserwatorskich, restaura-
torskich lub robót budowlanych przy zabytku 
wpisanym do rejestru, 

2) wykonywanie robót w otoczeniu zabytku, 

3) prowadzenie badań konserwatorskich zabytku 
wpisanego do rejestru, 

4) prowadzenie badań architektonicznych zabytku 
wpisanego do ewidencji, 

5) prowadzenie badań archeologicznych, 

6) przemieszczanie zabytku nieruchomego wpisa-
nego do rejestru, 

7) dokonywanie podziału zabytku nieruchomego 
wpisanego do rejestru, zmiana przeznaczenia 

zabytku wpisanego do rejestru lub sposobu ko-
rzystania z niego, 

8) umieszczania na zabytku wpisanym do rejestru 
urządzeń technicznych tablic, reklam, oraz na-
pisów, podejmowanie innych działań które 
mogłyby prowadzić do naruszenia substancji 
lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do re-
jestru. 

4. Na całym obszarze objętym planem ustala się 
obowiązek kształtowania zabudowy i zagospodaro-
wania przestrzennego w sposób nie kolidujący  
z ekspozycją terenu i obszarów sąsiadujących oraz  
z zachowaniem szczególnej dbałości o lokalny kra-
jobraz kulturowy. 

5. Wszystkie odkryte w czasie prac ziemnych 
przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome  
i nawarstwienia kulturowe podlegają ochronie 
prawnej zgodnie z przepisami odrębnymi. 

Rozdział 4  

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych 

§ 8. 1. Wyznacza się obszar przestrzeni publicz-
nej pomiędzy granicą obszaru objętego planem od 
strony ulicy Hutniczej a wyznaczoną na rysunku 
planu nieprzekraczalną linią zabudowy. 

2. Dla obszaru przestrzeni publicznej ustala się: 

1) wzbogacenie kompozycji przestrzennej elemen-
tami małej architektury, zieleni, akcentami pla-
stycznymi, kompozycją podłogi wnętrz urbani-
stycznych, oświetleniem ulicznym itp. W na-
wiązaniu do historycznej tradycji miejsca, 

2) elementy użytkowe, w szczególności lampy 
oświetleniowe, słupy ogłoszeniowe, ławki, 
elementy dekoracyjne i użytkowe, dla aranżacji 
sezonowych, kosze na śmieci; elementy zago-
spodarowania terenu, w tym centralnej prze-
strzeni publicznej, wydzielonych ciągów pie-
szych i pieszo jezdnych muszą mieć ujednoli-
cony charakter , nawiązujący do tradycji miej-
sca z zastrzeżeniem, iż każdorazowo muszą 
uzyskać pozytywna opinię konserwatorską  
- Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Rozdział 5  

Szczegółowe zasady i warunki scalania  
i podziału nieruchomości 

§ 9. 1. W ramach planu nie wyznacza się tere-
nów objętych postępowaniem scalania i wtórnego 
podziału nieruchomości. 

2. W ramach planu ustala się zakaz wydzielania 
nowych działek budowlanych, z zastrzeżeniem  
ust. 3. 

3. Pod urządzenia infrastruktury technicznej oraz 
w celu wytyczenia dróg wewnętrznych, ciągów pie-
szych, rowerowych, miejsc postojowych lub budo-
wy przepompowni ścieków, dodatkowych stacji 
transformatorowych dopuszcza się wydzielenie dzia-
łek o wielkościach i na warunkach wynikających  
z przepisów odrębnych. 
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Rozdział 6  

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

zabudowy 

§ 10. 1. Wszystkie obiekty o wysokości równej  
i większej niż 100m nad poziomem terenu, stanowią 
przeszkody lotnicze i ze względu na zapewnienie 
warunków bezpieczeństwa ruchu cywilnych statków 
powietrznych muszą być uzgadnianie z Prezesem 
Urzędu Lotnictwa Cywilnego. 

2. Pozostałe zasady i warunki zagospodarowania 
terenów są określone w przepisach szczegółowych 
dla poszczególnych terenów, zawartych w Dziale III 
uchwały. 

3. Nie wyznacza się terenów dla których obowią-
zuje zakaz zabudowy. 

Rozdział 7  

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
układu komunikacyjnego 

§ 11. 1. Dla obsługi komunikacyjnej ustala się 
obsługę poprzez drogę zlokalizowane poza grani-
cami opracowania planu oraz tereny dróg we-
wnętrznych realizowanych na warunkach określo-
nych w §11 ust. 2. 

2. Na obszarze planu dopuszcza się realizację 
dróg wewnętrznych. W przypadku ich realizacji usta-
la się następujące warunki zagospodarowania tere-
nu:  

1) minimalną szerokość w liniach rozgraniczają-
cych 5m, 

2) dopuszcza się jednoprzestrzenne zagospoda-
rowanie jezdni oraz ciągu pieszego, 

3) dopuszcza się wprowadzenie zieleni izolacyjnej 
i ozdobnej, 

4) dopuszcza się lokalizację nie ograniczających 
bezpieczeństwa ruchu reklam, obiektów małej 
architektury, 

5) dopuszcza się wprowadzenie elementów infra-
struktury technicznej pod warunkiem uzyskania 
uzgodnienia z zarządcą drogi. 

3. Ustala się następującą minimalną liczbę 
miejsc postojowych: 

1) obiekty handlowe, w tym obiekty handlowe  
o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2  
– 1 miejsce postojowe na 25m2 powierzchni 
użytkowej, 

2) pozostałe obiekty usługowe – 1 miejsce posto-
jowe na 50m2 powierzchni użytkowej. 

Rozdział 8  

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
infrastruktury technicznej 

§ 12. 1. Ustala się ogólne zasady uzbrojenia te-
renu w infrastrukturę techniczną: 

1) docelowo przyjmuje się zasadę, iż wszystkie 
nowe liniowe elementy infrastruktury technicz-

nej, poza przyłączami do poszczególnych obiek-
tów, powinny być usytuowane pod ziemią (linie 
elektroenergetyczne niskiego i średniego na-
pięcia oraz telefoniczne wyłącznie kablowe) 
oraz maja przebiegać w liniach rozgraniczają-
cych dróg i ulic, lub innych przestrzeniach pu-
blicznych, w uzgodnieniu z zarządcami dróg.  
W sytuacjach uzasadnionych względami tech-
nicznymi bądź bezpieczeństwa dopuszcza się 
przeprowadzenie sieci poza układem ulic pod 
warunkiem zachowania ustaleń przepisów od-
rębnych obowiązujących przy projektowaniu 
sieci, 

2) wszelkie inwestycje oraz zmiany w zakresie za-
opatrzenia w ciepło, wodę, gaz, energię elek-
tryczną, sieć telekomunikacyjną, odprowadza-
nia ścieków oraz lokalizacji urządzeń technicz-
nych na terenie objętym planem wymagają 
uzyskania warunków technicznych od właści-
wych administratorów sieci. 

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się: 

1) zaopatrzenie dla celów bytowo-gospodarczych, 
technologicznych i przeciwpożarowych z istnie-
jącej miejskiej sieci wodociągowej, 

2) rozbudowę sieci wodociągowej z zapewnie-
niem zaopatrzenia w wodę na cele przeciwpo-
żarowe, w tym średnice nominalne przewodów 
wodociągowych oraz hydrantów, zgodnie  
z przepisami odrębnymi, 

3) rozbudowę sieci na terenach nowego zainwe-
stowania według warunków technicznych 
uzgodnionych z administratorem. 

3. W zakresie odprowadzenia i oczyszczenia 
ścieków bytowych oraz komunalnych ustala się: 

1) zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ście-
ków do gruntu, cieków powierzchniowych oraz 
wód podziemnych, 

2) realizację i rozbudowę sieci kanalizacji z od-
prowadzeniem do oczyszczalni ścieków. 

4. W zakresie odprowadzenia wód deszczowych 
ustala się: 

1) realizację i rozbudowę sieci kanalizacji desz-
czowej na terenie opracowania, 

2) obowiązek, przed odprowadzeniem do kanali-
zacji deszczowej lub rozprowadzeniem po tere-
nie inwestora, zneutralizowania substancji ro-
popochodnych lub chemicznych, w lokalnych 
urządzeniach oczyszczających, 

3) obowiązek utwardzania i skanalizowania tere-
nów, na których może dojść do zanieczyszcze-
nia powierzchni substancjami ropopochodny-
mi, chemicznymi i olejami, 

4) dopuszcza się rozprowadzenie wód deszczo-
wych po terenie inwestora zgodnie z przepisa-
mi odrębnymi, 

5) dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych 
do cieków wód powierzchniowych, lokalną sie-
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cią kanalizacyjną, na warunkach określonych 
przez zarządcę cieku, 

6) odprowadzenie do kanalizacji deszczowej od-
pływów z powierzchni dachów obiektów kuba-
turowych. 

5. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się 
zaopatrzenie w ciepło w oparciu o indywidualne  
i grupowe instalacje zasilane gazem, energią elek-
tryczną i innymi paliwami niskoemisyjnymi. 

6. W zakresie zaopatrzenia w sieć telekomunika-
cyjną ustala się rozbudowę urządzeń oraz linii tele-
komunikacyjnych po uzgodnieniu z administrato-
rem. 

7. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się: 

1) dopuszcza się budowę nowych sieci gazowych, 

2) dopuszcza się stosowanie indywidualnych 
zbiorników zaopatrzenia w gaz płynny, pod wa-
runkiem spełnienia przepisów odrębnych. 

8. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną 
ustala się: 

1) zaopatrzenie z istniejącej sieci elektroenerge-
tycznej, 

2) rozbudowę sieci elektrycznej wraz z niezbęd-
nymi urządzeniami technicznymi według tech-
nicznych warunków przyłączenia, uzgodnio-
nych z administratorem sieci. 

9. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów 
obowiązują zasady określone w przepisach odręb-
nych i obowiązującym planie gospodarki odpadami. 

Rozdział 9  

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów 

§ 13. Nie przewiduje się tymczasowego zago-
spodarowania, urządzania i użytkowania terenów  
w granicach planu. 

DZIAŁ III  

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA TERENÓW WY-
ZNACZONYCH PLANEM 

§ 14. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 2U1 ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy 
usługowej związanej z wejściem do Parku, 

2) przeznaczenie uzupełniające: zieleń urządzona, 
urządzenia towarzyszące, 

3) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) ustala się zakaz lokalizowania obiektów zali-
czanych do przedsięwzięć mogących zawsze 
znacząco oddziaływać na środowisko oraz 
przedsięwzięć mogących potencjalnie zna-

cząco oddziaływać na środowisko, za wyjąt-
kiem obiektów infrastruktury technicznej, 

b) w przypadku lokalizacji usług ustala się obo-
wiązek wydzielenia w obrębie własności do-
datkowych miejsc postojowych dla samo-
chodów użytkowników stałych i przebywają-
cych okresowo na warunkach określonych  
w § 11 ust. 3, 

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu: 

a) maksymalna wysokość nowej zabudowy  
2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze 
użytkowe, 

b) ustala się stosowanie prostych form architek-
tonicznych o dostosowanych do otoczenia 
proporcjach oraz wartościowych elementów 
miejscowej tradycji budowlanej i krajobrazu, 
z zachowaniem szczególnej dbałości o eks-
pozycję wjazdu i wyjazdu z Parku, 

c) ustala się stosowanie dachów płaskich lub  
o symetrycznych kątach nachylenia połaci  
w granicach od 30° do 45°, 

d) maksymalny wskaźnik terenu zabudowane-
go: 15% powierzchni działki, 

e) minimalny wskaźnik terenu biologicznie 
czynnego: 75% powierzchni działki, 

f) ustala się minimalną nieprzekraczalną linię 
zabudowy 5m od linii rozgraniczających wy-
dzielanych dróg wewnętrznych, 

g) zieleń urządzoną należy kształtować jako ni-
ską, średnią i wysoką o charakterze zieleni 
towarzyszącej i ozdobnej. 

DZIAŁ IV  

USTALENIA KOŃCOWE 

§ 15. Ustala się stawkę procentową służącą nali-
czeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości 
nieruchomości wynikającej z uchwalenia planu dla 
wszystkich terenów w wysokości 10% 

§ 16. W granicach opracowania tracą moc usta-
lenia uchwały Nr XXIX/152/2005 Rady Miejskiej  
w Łęknicy z dnia 28 lipca 2005r. w sprawie uchwale-
nia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Łęknica. 

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Łęknicy. 

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

Przewodniczący Rady 
Andrzej Marszałek 
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Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr XLVII/278/2010 

Rady Miejskiej w Łęknicy 

z dnia 29 października 2010r. 
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Załącznik Nr 2 

do uchwały Nr XLVII/278/2010 

Rady Miejskiej w Łęknicy 
z dnia 29 października 2010r. 

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU UWAG WNIE-
SIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO 
WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO 

PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
MIASTA ŁĘKNICA 

W związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. 80, poz. 717 z późn. zm.), stwier-
dza się, że do projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica 
nie zostały złożone uwagi. 

 

 

 

Załącznik Nr 3 

do uchwały Nr XLVII/278/2010 

Rady Miejskiej w Łęknicy 
z dnia 29 października 2010r. 

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZA-
PISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI W ZAKRESIE 

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, NALEŻĄCEJ DO 
ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH 

FINANSOWANIA 

Rozstrzygnięcia dokonano na podstawie art. 20  
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 80,  
poz. 717 ze zm.) 

Realizacja infrastruktury technicznej będzie odbywać 
się w oparciu o wszelkie możliwe źródła pozyskania 
funduszy na ten cel, środków własnych gminy, opłat 
adiacenckich oraz partycypacji inwestorów indywi-
dualnych. 
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UCHWAŁA NR III/12/10 

 RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH 

 

 z dnia 28 grudnia 2010r. 
  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Słonecznej  
i Grodziskiej w Strzelcach Krajeńskich  

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.  
z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 
poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,  
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172,  
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, 
Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180,  
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52,  
poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, 
Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675), art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, 
poz. 717, z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492,  
z 2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006r. 
Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007r. Nr 127, 
poz. 880, z 2008r. Nr 123, poz. 803, Nr 199,  
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413,  
z 2010r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106,  
poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, 
poz. 996, Nr 155, poz. 1043) Rada Miejska w Strzel-
cach Krajeńskich uchwala, co następuje:  

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr XLVI/319/09 Rady 
Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 paź-
dziernika 2009 roku w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie ulicy Słonecznej i Grodzi-

skiej w Strzelcach Krajeńskich, zmienionej uchwałą 
Nr XLVII/336/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeń-
skich z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie zmia-
ny uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
w rejonie ul. Słonecznej i ul. Grodziskiej w Strzel-
cach Krajeńskich oraz po stwierdzeniu zgodności  
z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Strzelce Krajeńskie przyjętym uchwałą Nr XIII/110/99 
Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia  
22 grudnia 1999 roku w sprawie Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego miasta i gminy Strzelce Krajeńskie, zmienioną 
uchwałą: 

1) Nr XVII/103/07 Rady Miejskiej w Strzelcach Kra-
jeńskich z dnia 28 listopada 2007 roku oraz 

2) Nr XLVII/338/2009 Rady Miejskiej w Strzelcach 
Krajeńskich z dnia 27 listopada 2009 roku  
w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Strzelce Krajeńskie, uchwala się 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego w rejonie ulicy Słonecznej i Grodziskiej  
w Strzelcach Krajeńskich, zwany dalej planem. 

2. Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego w rejonie ulicy Słonecznej i Grodziskiej 
będący przedmiotem niniejszej uchwały obejmuje 
teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  
z dopuszczeniem funkcji usługowej. 


