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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pópn. 
zm.) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zago-spodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z pópn. zm.) Rada 
Miasta LuboG uchwala, co następuje: 

§1. 
1) Zgodnie z UchwaEą Nr XXVIII/166/2009 Rady 

Miasta LuboG z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Miasta LuboG ｠ 
ｧLasek ｠ rejon ul. Nowinyｦ, po stwierdzeniu zgod-
no[ci z ustaleniami ｧStudium uwarunkowaG i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego miasta 
LuboGｦ uchwala się miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego Miasta LuboG ｠ ｧLasek ｠ re-
jon ul. Nowinyｦ, o powierzchni ok. 39,6 ha, zwany 
dalej ｧplanemｦ.

2) Integralną czę[cią uchwaEy są:
1) zaEącznik nr 1 - czę[ć graficzna planu, zwana 

dalej ｧrysunkiem planuｦ;
2) zaEącznik nr 2 - rozstrzygnięcie Rady Miasta Lu-

boG o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu pla-
nu;

3) zaEącznik nr 3 - rozstrzygnięcie Rady Miasta 
LuboG o sposobie realizacji, zapisanych w planie in-
westycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
nalerą do zadaG wEasnych gminy oraz zasadach ich 
finansowania, zgodnie z przepisami o finansach pu-
blicznych.

3) Granice obszaru objętego planem okre[la rysu-
nek w skali 1:1000.

§2. W planie ustala się następujące przeznaczenie 
terenów:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
oznaczone na rysunku i w tek[cie planu symbolami 
od 1MN do 15MN;

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
i usEugowej oznaczone na rysunku i w tek[cie planu 
sym-bolami od 1MN/U do 13MN/U;

3) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej i usEugowej z zielenią izolacyjną oznaczone na 
rysunku i w tek[cie planu symbolami od 1MN/U/ZI 
do 4MN/U/ZI;

4) tereny zieleni urządzonej oznaczone na rysunku 
i w tek[cie planu symbolami od 1ZP do 9ZP;

5) tereny urządzeG elektroenergetycznych ozna-
czone na rysunku i w tek[cie planu symbolami od 

1E do 5E;
6) teren drogi publicznej ｠ zbiorczej oznaczony na 

rysunku i tek[cie planu symbolem KDZ;
7) tereny dróg publicznych - lokalnych, oznaczone 

na rysunku i w tek[cie planu symbolami od 1KDL 
do 4KDL;

8) tereny dróg publicznych ｠ dojazdowych, ozna-
czone na rysunku i w tek[cie planu symbolami od 
1KDD do 16 KDD;

9) tereny dróg publicznych ｠ dojazdowych z zie-
lenią izolacyjną, oznaczone na rysunku i w tek[cie 
planu symbolami od 1KDD/ZI do 2KDD/ZI;

10) tereny dróg wewnętrznych - pieszo-jezdnych 
oznaczone na rysunku i w tek[cie planu symbolami 
od 1KX do 9KX;

11) teren drogi wewnętrznej pieszo-rowerowej 
oznaczonej na rysunku i w tek[cie planu symbolem 
KXR.

§3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) ｧbudynkuｦ ｠ nalery przez to rozumieć budy-

nek, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. ｠ Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. 
Nr 207, poz. 2016 z pópn. zm.) wraz z urządzeniami 
budowla-nymi;

2) ｧbudynku mieszkalnym jednorodzinnym ｠ na-
lery przez to rozumieć budynek, o którym mowa w 
art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ｠ Prawo 
budowlane ((Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z 
pópn. zm.), w budynku more występować pomiesz-
czenie techniczne oraz gospodarcze (lub zespóE tych 
pomieszczeG), w rozumieniu §3 pkt 12 i 13 rozpo-
rządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 
2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowia-
dać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 109, poz. 
1156) a takre garar do dwóch stanowisk;

3) ｧbudynek usEugowyｦ - nalery przez to rozumieć 
budynek przeznaczony pod usEugi w zakresie: han-
dlu detalicznego o powierzchni sprzedary nie więk-
szej nir 300 m2, gastronomii, hotelarstwa, usEug 
[wiadczonych klientom (w tym mycia samochodów 
osobowych), napraw artykuEów urytku osobistego 
i domowego, kultury, turystyki, opieki zdrowotnej, 
opieki spoEecznej i socjalnej, obsEugi bankowej, a 
takre biura, handel detaliczny nie more dotyczyć 
sprzedary paliw do pojazdów samochodowych, 
sprzedary urywanych czę[ci i akcesoriów do po-
jazdów mechanicznych magazynowanych na otwar-
tym stanowisku, a takre targowisk, zakres usEug 
more być zmniejszony lub zwiększony jereli wynika 
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to z dalszej tre[ci uchwaEy;
4) ｧbudynku gospodarczo-gararowym ｠ nalery 

przez to rozumieć budynek gospodarczy, gararowy 
lub go-spodarczo-gararowy, przez budynek gospo-
darczy rozumie się budynek, o którym mowa w §3 
pkt 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
7 kwietnia 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w 
sprawie warunków

5) ｧdachu pEaskimｦ ｠ nalery przez to rozumieć 
dach, którego poEać jest pochylona pod kątem nie 
większym jak 15o;

6) ｧdziaEce budowlanejｦ - nalery przez to rozumieć 
nieruchomo[ć gruntową lub dziaEkę gruntu, której 
wielko[ć, cechy geometryczne, dostęp do drogi pu-
blicznej oraz wyposarenie w urządzenia infrastruktu-
ry technicznej speEniają wymogi realizacji obiektów 
budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i 
aktów prawa miejscowego;

7) ｧinfrastrukturze technicznejｦ ｠ nalery przez to 
rozumieć wybudowane pod ziemią, na ziemi albo 
nad ziemią sieci lub urządzenia wodociągowe, ka-
nalizacyjne, ciepEownicze, elektryczne, gazowe i te-
lekomunikacyjne, zgodnie z przepisami odrębnymi;

8) ｧkanale technologicznymｦ ｠ nalery przez to 
rozumieć ciąg osEonowych elementów obudowy, 
studni kablowych oraz innych obiektów lub urzą-
dzeG sEurących umieszczaniu lub eksploatacji urzą-
dzeG infrastruktury technicznej drogowej, energe-
tycznej i telekomunikacyjnej, zgodnie z przepisami 
odrębnymi;

9) ｧnieprzekraczalnej linii zabudowyｦ ｠ nalery 
przez to rozumieć linię wyznaczającą najmniejszą 
odlegEo[ć sytuowania [ciany zewnętrznej budynku 
od linii rozgraniczającej terenu;

10) ｧobowiązującej linii zabudowyｦ ｠ nalery przez 
to rozumieć linie, w których nakazuje się usytuowa-
nie zewnętrznej, najblirszej w stosunku ulicy, [cia-
ny budynku, bez uwzględniania balkonów, loggii, 
tarasów, schodów zewnętrznych, pochylni i ramp 
wystających poza obrys budynku nie więcej nir 1,3 
m;

11) ｧprzepisach odrębnychｦ ｠ nalery przez to ro-
zumieć inne pródEa prawa;

12) ｧterenieｦ ｠ nalery przez to rozumieć czę[ć 
obszaru planu, wyznaczoną na rysunku planu linią 
rozgraniczającą, o okre[lonym przeznaczeniu, ozna-
czony na rysunku planu symbolem;

13) ｧterenowe urządzenia sportoweｦ ｠ nalery 
przez to rozumieć niekryte urządzenia sportowe 
nienalerące do zorganizowanego kompleksu sporto-
wego, ale znajdujące się w wolnej przestrzeni lub 
stanowiące wyposarenie wytyczonego szlaku dla 
celów prozdrowotnych np. [cierka zdrowia.

§4. W zakresie zasad ochrony i ksztaEtowania Eadu 
przestrzennego. Ustala się:

1) zakaz realizacji zabudowy szeregowej;
2) dopuszczenie zmniejszania wielko[ci po-

wierzchni dziaEek budowlanych okre[lonych w dal-
szej tre[ci uchwaEy dla poszczególnych terenów 

jedynie w wypadku, gdy w wyniku podziaEu danej 
dziaEki budowlanej do osiągnięcia okre[lonej mini-
malnej powierzchni brakuje nie więcej nir 10% za 
wyjątkiem terenu 2MN, gdzie do osiągnięcia okre-
[lonej minimalnej powierzchni brakuje nie więcej nir 
20%;

3) dopuszczenie zwiększania wielko[ci powierzch-
ni dziaEek budowlanych okre[lonych w dalszej tre[ci 
uchwaEy dla poszczególnych terenów, o obszar do 
30% powierzchni początkowej, kosztem obszaru 
sąsiedniego pod warunkiem, re czę[ć przyEączona 
zachowa przeznaczenie wynikające z zapisu planu, 
dotyczy to gEównie terenów ZP;

4) zakaz lokalizacji i rozbudowy obiektów budow-
lanych i urządzeG, które wpEywają negatywnie na 
Ead przestrzenny, a w tym:

a) wolnostojących reklam,
b) lokalizacji reklam w liniach rozgraniczających 

dróg oraz zakaz ustawiania reklam przy drogach ru-
chu międzynarodowego wynikających z przepisów 
odrębnych,

c) tymczasowych obiektów budowlanych, z wy-
jątkiem zaplecza budów,

d) ogrodzeG o przęsEach peEnych oraz prefabryko-
wanych betonowych i relbetowych,

e) nowych napowietrznych linii elektroenergetycz-
nych;

5) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudo-
wy, których usytuowanie okre[la rysunek planu;

6) nalery dąryć do maksymalnego zachowania 
istniejących zadrzewieG a w szczególno[ci wzdEur 
ciągów komunikacyjnych;

7) dopuszczenie lokalizacji jednego budynku 
mieszkalnego, jednego budynku gospodarczo-gara-
rowego w zabudowie jednorodzinnej na jednej dziaE-
ce budowlanej, z dopuszczeniem lokalizacji funkcji 
gospodarczej, gararowej i mieszkalnej w jednym 
budynku;

8) poza wymienionymi w pkt 7 zabudowaniami na 
terenach zabudowy mieszkaniowej z usEugami do-
puszcza się lokalizację na dziaEce budowlanej samo-
dzielnego budynku przeznaczonego na usEugi;

9) dopuszczenie budowy miejsc parkingowych w 
pasie drogowym dróg o szeroko[ci 10 m i więcej, 
równolegle do jezdni za wyjątkiem drogi KDZ;

10) dopuszczenie lokalizacji przedszkoli na tere-
nach MN/U i MN/U/ZI, dla których nakazuje się za-
pewnienie miejsc parkingowych minimum 3 na kar-
dych 10-ciu pracowników, lecz nie mniej nir 4 oraz 
po jednym miejscu na kardą 10-tkę przedszkolaków 
ponadto nakazuje się realizację placu zabaw o mini-
malnej po-wierzchni 120 m2 na 10-ciu przedszkola-
ków ze zwiększeniem o 60 m2 na kardą rozpoczętą 
dziesiątkę.

§5. W zakresie zasad ochrony [rodowiska, przyro-
dy i krajobrazu kulturowego ustala się:

1) zakaz realizacji przedsięwzięć mogących za-
wsze znacząco oddziaEywać na [rodowisko, okre-
[lonych w przepisach odrębnych z wyjątkiem urzą-
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dzeG telekomunikacyjnych;
2) zakaz realizacji przedsięwzięć mogących poten-

cjalnie znacząco oddziaEywać na [rodowisko, okre-
[lonych w przepisach odrębnych z wyjątkiem obiek-
tów budowlanych infrastruktury technicznej, w tym 
dróg i parkingów;

3) segregację odpadów w miejscach ich powsta-
wania oraz ich gromadzenie w przeznaczonych do 
tego celu pojemnikach usytuowanych w wyzna-
czonym miejscu na terenie posesji, a następnie ich 
dalsze zagospodarowanie zgodnie z Regulaminem 
utrzymania czysto[ci i porządku na terenie Miasta 
LuboG i przepisami odrębnymi;

4) odprowadzanie [cieków w postaci wód opado-
wych i roztopowych z dróg KDZ, KDL, KDD i KX do 
kanalizacji deszczowej;

5) zagospodarowanie niezanieczyszczonych wód 
opadowych i roztopowych w obrębie dziaEki budow-
lanej;

6) odprowadzanie [cieków bytowych do sieci 
kanalizacji sanitarnej z dopuszczeniem do czasu jej 
realizacji, gromadzenia [cieków w szczelnych zbior-
nikach bezodpEywowych, z których będą one wy-
worone przez koncesjonowanego przewopnika;

7) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej z 
dopuszczeniem do czasu realizacji jej realizacji budo-
wy nowych, indywidualnych ujęć wody;

8) stosowanie indywidualnych systemów grzew-
czych z zastosowaniem kotEów posiadających atest 
bezpieczeGstwa ekologicznego zasilanych energią 
elektryczną lub paliwami takimi jak: gaz, olej opa-
Eowy lekki oraz paliwa staEe charakteryzujące się ni-
skimi wskapnikami emisji albo alternatywne pródEa 
energii;

9) na terenach oznaczonych symbolem MN, MN/U 
i MN/U/ZI obowiązujące dopuszczalne poziomy ha-
Easu, okre[lone w przepisach odrębnych, jak dla te-
renów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

10) zagospodarowanie mas ziemnych powstaEych 
wskutek prowadzenia robót budowlanych na tere-
nie dziaEki budowlanej lub poza nią w sposób niepo-
garszający stanu [rodowiska.

§6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej 
ustala się dla ochrony archeologicznego dziedzic-
twa kulturowego w granicach strefy ochrony stano-
wisk archeologicznych, konieczne jest prowadzenie 
badaG archeologicznych przy realizacji inwestycji 
związanych z zagospodarowaniem i zabudowaniem 
terenu, a wymagających prac ziemnych. Zakres ba-
daG archeologicznych okre[li pozwolenie WWKZ 
przed wydaniem decyzji o pozwolenie na budowę.

§7. W zakresie wymagaG wynikających z potrzeb 
ksztaEtowania przestrzeni publicznej nie podejmuje 
się ustaleG.

§8. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej 1MN, 11MN ustala się:

1) nowo wydzielane dziaEki budowlane pod budyn-
ki mieszkalne wolnostojące o minimalnej powierzch-
ni 700 m2 przy minimalnej szeroko[ci frontu 20 m,

2) dopuszczenie lokalizowania wyEącznie jednego 
budynku mieszkalnego i gospodarczo-gararowego 
na dziaEce budowlanej;

3) dopuszczenie remontu, przebudowy, rozbudo-
wy, nadbudowy i rozbiórki istniejących budynków 
zgodnie z ustaleniami planu i przepisami odrębnymi;

4) dla budynku mieszkalnego:
a) do dwóch kondygnacji nadziemnych w tym 

poddasze urytkowe,
b) dach spadzisty o nachyleniu 25o do 45o,
c) maksymalną wysoko[ć: 12,0 m;
5) dla budynku gospodarczo-gararowego:
a) maksymalna powierzchnia zabudowy 40,0 m2,
b) dach pEaski lub dach spadzisty o nachyleniu od 

25o do 45o,
c) maksymalną wysoko[ć do 5,0 m dla budynku 

o dachu spadzistym, do 3,0 m dla budynku o dachu 
pEaskim,

d) dopuszczenie Eączenia z budynkiem mieszkal-
nym,

6) zakaz budowy gararu dla samochodów powy-
rej 3,5 t;

7) lokalizacje budynków zgodnie z naniesionym na 
rysunku planu obowiązującymi i nieprzekraczalnymi 
liniami zabudowy;

8) Eączną powierzchnię zabudowy nie przekracza-
jącą 30% powierzchni dziaEki budowlanej;

9) minimalną powierzchnię terenu biologicznie 
czynną 40% powierzchni dziaEki budowlanej;

10) nakaz zapewnienia na poszczególnych dziaE-
kach budowlanych dwóch miejsc postojowych dla 
samochodów na lokal, w tym w gararu.

§9. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej 2MN ustala się:

1) nowo wydzielane dziaEki budowlane pod budyn-
ki mieszkalne:

a) wolnostojące o minimalnej powierzchni 700 m2 
przy minimalnej szeroko[ci frontu 20 m,

b) blipniacze o minimalnej powierzchni 500 m2 
przy minimalnej szeroko[ci frontu 15 m;

2) dopuszczenie lokalizowania wyEącznie jednego 
budynku mieszkalnego i gospodarczo-gararowego 
na dziaEce budowlanej;

3) dopuszczenie remontu, przebudowy, rozbudo-
wy, nadbudowy i rozbiórki istniejących budynków 
zgodnie z ustaleniami planu i przepisami odrębnymi;

4) dla budynku mieszkalnego:
a) do dwóch kondygnacji nadziemnych,
b) dach pEaski lub dach spadzisty o nachyleniu 25o 

do 45o,
c) maksymalną wysoko[ć: 12,0 m dla dachów 

spadzistych lub 9,5 m dla dachów pEaskich;
5) dla budynku gospodarczo-gararowego:
a) maksymalna powierzchnia zabudowy 40,0 m2,
b) dach pEaski lub dach spadzisty o nachyleniu 25o 

do 45o,
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c) maksymalną wysoko[ć: 5,0 m dla dachów spa-
dzistych lub do 3,0 m dla dachów pEaskich

d) dopuszczenie Eączenia z budynkiem mieszkal-
nym,

e) zakaz budowy gararu dla samochodów powy-
rej 3,5 t,

f) dopuszczenie lokalizacji w granicy dziaEki w 
przypadku zblokowania z obiektem o tej samej funk-
cji na sąsiedniej dziaEce;

6) lokalizacje budynków zgodnie z naniesionym na 
rysunku planu obowiązującymi i nieprzekraczalnymi 
liniami zabudowy;

7) Eączną powierzchnię zabudowy nie przekracza-
jącą 30% powierzchni dziaEki budowlanej;

8) minimalną powierzchnię terenu biologicznie 
czynną 40% powierzchni dziaEki budowlanej;

9) nakaz zapewnienia na poszczególnych dziaE-
kach budowlanych dwóch miejsc postojowych dla 
samochodów na lokal, w tym w gararu.

§10. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej 3MN ustala się:

1) nowo wydzielane dziaEki budowlane pod budyn-
ki mieszkalne wolnostojące o minimalnej powierzch-
ni 700 m2 przy minimalnej szeroko[ci frontu 20 m;

2) dopuszczenie lokalizowania wyEącznie jednego 
budynku mieszkalnego i gospodarczo-gararowego 
na dziaEce budowlanej;

3) dopuszczenie remontu, przebudowy, rozbudo-
wy, nadbudowy i rozbiórki istniejących budynków 
zgodnie z ustaleniami planu i przepisami odrębnymi;

4) dla budynku mieszkalnego:
a) do dwóch kondygnacji nadziemnych,
b) dach pEaski,
c) maksymalną wysoko[ć: 10,5 m;
5) dla budynku gospodarczo-gararowego:
a) maksymalna powierzchnia zabudowy 40,0 m2,
b) dach pEaski,
c) maksymalną wysoko[ć do 3,0 m,
d) dopuszczenie Eączenia z budynkiem mieszkal-

nym,
e) zakaz budowy gararu dla samochodów powy-

rej 3,5 t;
6) lokalizacje budynków zgodnie z naniesionym na 

rysunku planu obowiązującymi i nieprzekraczalnymi 
liniami zabudowy;

7) Eączną powierzchnię zabudowy nie przekracza-
jącą 30% powierzchni dziaEki budowlanej;

8) minimalną powierzchnię terenu biologicznie 
czynną 40% powierzchni dziaEki budowlanej;

9) nakaz zapewnienia na poszczególnych dziaE-
kach budowlanych dwóch miejsc postojowych dla 
samochodów na lokal, w tym w gararu.

§11. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej od 4MN do 10MN i 12MN ustala się:

1) nowo wydzielane dziaEki budowlane pod budyn-
ki mieszkalne wolnostojące o minimalnej powierzch-
ni 800 mv przy minimalnej szeroko[ci frontu 20 m;

2) dopuszczenie lokalizowania wyEącznie jednego 

budynku mieszkalnego i gospodarczo-gararowego 
na dziaEce budowlanej;

3) dopuszczenie remontu, przebudowy, rozbudo-
wy, nadbudowy i rozbiórki istniejących budynków 
zgodnie z ustaleniami planu i przepisami odrębnymi;

4) dla budynku mieszkalnego za wyjątkiem usta-
leG w pkt. 10:

a) do dwóch kondygnacji nadziemnych w tym 
poddasze urytkowe,

b) dach spadzisty o nachyleniu 25o do 45o,
c) maksymalną wysoko[ć: 10,0 m dla dachów 

spadzistych lub 7,0 m dla dachów pEaskich;
5) dla budynku gospodarczo-gararowego:
a) maksymalna powierzchnia zabudowy 40,0 m2,
b) dach pEaski lub dach spadzisty o nachyleniu od 

25o do 45o,
c) maksymalną wysoko[ć do 5,0 m dla budynku 

o dachu spadzistym, do 3,0 m dla budynku o dachu 
pEaskim,

d) dopuszczenie Eączenia z budynkiem mieszkal-
nym,

e) zakaz budowy gararu dla samochodów powy-
rej 3,5 t;

6) lokalizacje budynków zgodnie z naniesionym na 
rysunku planu obowiązującymi i nieprzekraczalnymi 
liniami zabudowy;

7) Eączną powierzchnię zabudowy nie przekracza-
jącą 30% powierzchni dziaEki budowlanej;

8) minimalną powierzchnię terenu biologicznie 
czynną 40% powierzchni dziaEki budowlanej;

9) nakaz zapewnienia na poszczególnych dziaE-
kach budowlanych dwóch miejsc postojowych dla 
samochodów na lokal, w tym w gararu;

10) dla budynku mieszkalnego w linii zabudowy 
pierzei przy terenach zielonych:

a) do dwóch kondygnacji nadziemnych w tym 
poddasze urytkowe,

b) dach spadzisty o nachyleniu 35o, pokryty da-
chówką ceramiczną karpiówką o kolorze czerwieni 
naturalnej,

c) maksymalną wysoko[ć: 10,0 m,
d) kalenica prostopadEa do linii zabudowy.

§12. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej od 13MN do 15MN ustala się:

1) nowo wydzielane dziaEki budowlane pod budyn-
ki mieszkalne wolnostojące o minimalnej powierzch-
ni 800 m2 przy minimalnej szeroko[ci frontu 20 m;

2) dopuszczenie lokalizowania wyEącznie jednego 
budynku mieszkalnego i gospodarczo-gararowego 
na dziaEce budowlanej;

3) dopuszczenie remontu, przebudowy, rozbudo-
wy, nadbudowy i rozbiórki istniejących budynków 
zgodnie z ustaleniami planu i przepisami odrębnymi;

4) dla budynku mieszkalnego:
a) do dwóch kondygnacji nadziemnych w tym 

poddasze urytkowe,
b) dach pEaski,
c) maksymalną wysoko[ć: 9,5 m;
5) dla budynku gospodarczo-gararowego:
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a) maksymalna powierzchnia zabudowy 40,0 m2,
b) dach pEaski,
c) maksymalną wysoko[ć do 3,0 m,
d) dopuszczenie Eączenia z budynkiem mieszkal-

nym,
e) zakaz budowy gararu dla samochodów powy-

rej 3,5 t;
6) lokalizacje budynków zgodnie z naniesionym na 

rysunku planu obowiązującymi i nieprzekraczalnymi 
liniami zabudowy;

7) Eączną powierzchnię zabudowy nie przekracza-
jącą 30% powierzchni dziaEki budowlanej;

8) minimalną powierzchnię terenu biologicznie 
czynną 40% powierzchni dziaEki budowlanej;

9) nakaz zapewnienia na poszczególnych dziaE-
kach budowlanych dwóch miejsc postojowych dla 
samochodów na lokal, w tym w gararu.

§13. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej i usEugowej od 1MN/U do 13MN/U usta-
la się:

1) dopuszczenie realizacji zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej i zabudowy usEugowej, które 
mogą występować Eącznie lub samodzielnie w ra-
mach dziaEki budowlanej/budynku;

2) nowo wydzielane dziaEki budowlane pod budyn-
ki mieszkalno-usEugowe wolnostojące o minimalnej 
powierzchni 800 m2 przy minimalnej szeroko[ci 
frontu 20 m;

3) dopuszczenie remontu, przebudowy, rozbudo-
wy, nadbudowy i rozbiórki istniejących budynków 
zgodnie z ustaleniami planu i przepisami odrębnymi;

4) dla budynku mieszkalno-usEugowego za wyjąt-
kiem pkt. 11:

a) maksymalnie trzy kondygnacje nadziemne w 
tym poddasze urytkowe,

b) dach pEaski lub dach spadzisty o nachyleniu od 
25o do 45o,

c) maksymalną wysoko[ć: 12,0 m dla dachów 
spadzistych lub 10,0 m dla dachów pEaskich;

5) dla budynku gospodarczo-gararowego:
a) maksymalna powierzchnia zabudowy 60,0 m2,
b) dach pEaski lub dach spadzisty o nachyleniu od 

25o do 45o,
c) maksymalną wysoko[ć do 5,0 m dla budynku 

o dachu spadzistym, do 3,0 m dla budynku o dachu 
pEaskim,

d) morliwo[ć Eączenia z budynkiem mieszkalno-
usEugowym,

e) zakaz budowy gararu dla samochodów powy-
rej 3,5 t;

6) lokalizacja budynków zgodnie z naniesionym na 
rysunku planu obowiązującymi i nieprzekraczalnymi 
liniami zabudowy;

7) Eączną powierzchnię zabudowy nie przekracza-
jącą 30% powierzchni dziaEki budowlanej;

8) minimalną powierzchnię biologicznie czynną 
45% powierzchni dziaEki budowlanej;

9) maksymalną powierzchnię lokalu usEugowo-
handlowego 200 m2;

10) nakaz zapewnienia na dziaEce budowlanej 
miejsc postojowych dla samochodów osobowych 
w ilo[ci minimum jedno miejsce postojowe na kar-
de 25 m2 powierzchni urytkowej funkcji usEugowej 
w tym minimum jedno miejsce postojowe dla osób 
niepeEnosprawnych oraz minimum dwóch miejsc 
postojowych dla funkcji mieszkalnej, oprócz gararu;

11) dla budynku mieszkalno-usEugowego w linii 
zabudowy przy terenach zielonych:

a) trzy kondygnacje nadziemne w tym poddasze 
urytkowe,

b) dach spadzisty o nachyleniu 35o, pokryty da-
chówką ceramiczną karpiówką o kolorze czerwieni 
naturalnej.

§14. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej i usEugowej z zielenią izolacyjną od 
1MN/U/ZI do 4MN/U/ZI ustala się:

1) pas obszaru zieleni izolacyjnej o szeroko[ci 
5,0 m, okre[lony na rysunku planu, obszar zieleni 
izolacyjnej nie wliczać w powierzchnię biologicznie 
czynną;

2) dopuszczenie budowy ekranów akustycznych 
wzdEur drogi KDZ;

3) pozostaEe warunki jak w §13.

§15. Dla terenów zieleni urządzonej od 1ZP do 
9ZP ustala się:

1) dopuszczenie budowy ciągów pieszo-rowero-
wych o minimalnej szeroko[ci 2,5 m i nawierzchnią 
z materiaEów drobnowymiarowych;

2) nakaz realizacji powierzchni biologicznie czyn-
nych o minimalnej powierzchni 60%, peEniących 
rolę skwerów w formie zieleni wysokiej i niskiej ｠ 
drzew li[ciastych i iglastych, krzewów i trawników;

3) dopuszczenie realizacji obiektów maEej architek-
tury w tym Eawki, latarnie, formy rzepbiarskie itp.;

4) dopuszczenie realizacji terenowych urządzeG 
sportowych;

5) dopuszczenie remontu, przebudowy, rozbudo-
wy istniejących sieci infrastruktury technicznej;

6) dopuszczenie realizacji parkingów w granicy z 
drogami KDD;

7) dopuszczenie budowy ekranów akustycznych 
wzdEur drogi KDZ;

8) teren ogólnodostępny.

§16. Dla terenów elektroenergetycznych od 1E do 
5E ustala się:

1) dopuszczenie lokalizacji urządzeG elektroener-
getycznych;

2) bezpo[redni dostęp do drogi publicznej.

§17. Dla terenów dróg:
1) publicznej ｠ zbiorczej KDZ ustala się szeroko[ć 

w liniach rozgraniczających ｠ 22,0 m;
2) publicznych - lokalnych od 1KDL do 2KDL usta-

la się:
a) szeroko[ć w liniach rozgraniczających ｠ 12,0 

m,
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b) minimalna szeroko[ć jezdni ｠ 5,0 m,
c) dopuszczenie realizacji chodnika i [cierki rowe-

rowej,
d) dopuszczenie asymetrycznej zabudowy pasa 

drogowego,
e) nakaz lokalizacji zieleni przydrornej;
3) publicznych - lokalnych od 3KDL do 4KDL usta-

la się:
a) szeroko[ć w liniach rozgraniczających ｠ 16,0 

m,
b) minimalna szeroko[ć jezdni ｠ 5,0 m,
c) dopuszczenie realizacji chodnika i [cierki rowe-

rowej,
d) dopuszczenie asymetrycznej zabudowy pasa 

drogowego,
e) nakaz lokalizacji zieleni przydrornej;
4) publicznych ｠ dojazdowych od 1KDD do 

16KDD ustala się:
a) szeroko[ć w liniach rozgraniczających ｠ 10,0 

m,
b) minimalna szeroko[ć jezdni ｠ 5,0 m,
c) nakaz realizacji chodnika,
d) dopuszczenie realizacji [cierki rowerowej,
e) dopuszczenie asymetrycznej zabudowy pasa 

drogowego,
f) nakaz lokalizacji zieleni przydrornej;
5) publicznych ｠ dojazdowych z zielenią izolacyj-

ną od 1KDD/ZI do 2KDD/ZI ustala się:
a) minimalną szeroko[ć w liniach rozgraniczają-

cych 15,0 m,
b) pas zieleni izolacyjnej szeroko[ci 5,0 m od stro-

ny drogi KDG,
c) minimalna szeroko[ć jezdni ｠ 5,0 m,
d) nakaz realizacji chodnika,
e) dopuszczenie realizacji [cierki rowerowej,
f) dopuszczenie budowy ekranów akustycznych;
6) wewnętrznych ｠ pieszo-jezdnych 8KX, 9KX 

ustala się szeroko[ć w liniach rozgraniczających - 
10,0 m;

7) wewnętrznych ｠ pieszo-jezdnych od 1KX do 
7KX ustala się szeroko[ć w liniach rozgraniczają-
cych - 8,0 m;

8) wewnętrznej ｠ pieszo-rowerowej KXR ustala 
się szeroko[ć w liniach rozgraniczających - 3,0 m.

§18. W zakresie granic i sposobów zagospodaro-
wania terenów lub obiektów podlegających ochro-
nie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, 
w tym terenów górniczych, a takre nararonych na 
niebezpieczeGstwo powodzi oraz zagroronych osu-
waniem się mas ziemnych, nie podejmuje się usta-
leG.

§19. W zakresie szczegóEowych zasad i warun-
ków scalania i podziaEu nieruchomo[ci objętych pla-
nem miejscowym ustala się:

1) poza okre[lonymi, w ustaleniach szczegóEo-
wych, zasadami i warunkami dzielenia nieruchomo-
[ci, objętych planem miejscowym, dopuszczenie 
dokonania wydzieleG mających na celu powiększe-

nie sąsiedniej dziaEki;
2) dopuszczenie dla istniejących nie normatyw-

nych dziaEek, nowych podziaEów nie normatywnych 
na uzupeEnienie dziaEek jur istniejących.

§20. W zakresie szczególnych warunków za-
gospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 
urytkowaniu, w tym zakaz zabudowy ustala się:

1) dla linii wysokiego napięcia WN 110kV strefę 
ochronną o szeroko[ci 30,0 m w której obowiązują 
ograniczenia okre[lone w przepisach oddzielnych w 
tym zakaz lokalizacji budynków przeznaczonych na 
staEy pobyt ludzi;

2) dla linii [redniego napięcia SN 15kV strefę 
ochronną o szeroko[ci 15,0 m w której obowiązują 
ograniczenia okre[lone w przepisach oddzielnych;

3) dla wojskowej linii telekomunikacyjnej zlokali-
zowanej na dziaEkach o nr 12, arkusz 3 i nr 20, 
arkusz 3 - w obecnej ul. Wirowskiej strefę ochronną 
o szeroko[ci 2,0 m, po 1,0 m od osi kabla, w której 
zabrania się realizacji obiektów i powierzchni trwa-
Eych, wszelkie projekty w strefie nalery uzgadniać z 
administratorem linii.

§21. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej ustala się:

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną 
z sieci infrastruktury technicznej;

2) dla infrastruktury elektroenergetycznej:
a) zachowuje się istniejącą infrastrukturę elektro-

energetyczną z dopuszczeniem przebudowy i rozbu-
dowy urządzeG elektroenergetycznych,

b) realizację i finansowanie inwestycji elektroener-
getycznych oraz usuwanie kolizji projektowanych 
obiektów z istniejącymi sieciami energetycznymi bę-
dącymi wEasno[cią operatora systemu dystrybucyj-
nego (ENEA Operator Sp. z o.o.) na przedmiotowym 
terenie odbywać się będzie zgodnie z przepisami 
odrębnymi odpowiednio na podstawie: warunków 
przyEączenia albo usunięcia kolizji, które okre[li ope-
rator systemu dystrybucyjnego na wniosek zainte-
resowanych podmiotów,

c) zakazuje się lokalizacji obiektów uniemorliwia-
jących dojazd do istniejącej infrastruktury elektro-
energetycznej cięrkim sprzętem transportowym,

d) w szczególnych wypadkach dopuszcza się po-
budowanie stacji transformatorowej poza miejscami 
wyznaczonymi w mpzp;

3) dopuszczenie lokalizacji inwestycji celu publicz-
nego z zakresu Eączno[ci publicznej, jereli taka in-
westycja jest zgodna z przepisami odrębnymi;

4) obsEugę komunikacyjną terenów z istniejących 
dróg publicznych poEoronych poza granicami pla-
nu oraz z projektowanych dróg publicznych i we-
wnętrznych za wyjątkiem KDZ;

5) dopuszczenie realizacji kanaEów technologicz-
nych w liniach rozgraniczających dróg podczas roz-
budowy ukEadu drogowego, zgodnie z przepisami 
odrębnym;
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6) dopuszczenie prowadzenia sieci infrastruktury 
technicznej w liniach rozgraniczających dróg pu-
blicznych i wewnętrznych.

§22. W zakresie sposobów i terminów tymczaso-
wego zagospodarowania, urządzania i urytkowania 
terenów nie podejmuje się ustaleG.

§23. W zakresie stawki procentowej, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym ustala się następujące w wysoko[ci:

1) 30% dla terenów MN, MN/U, MN/U/ZI;
2) 10% dla terenów ZP, E, KX, KXR;
3) 1 % dla terenów KDZ, KDL, KDD, KDD/ZI.

§24. Wykonanie uchwaEy powierza się Burmi-
strzowi Miasta LuboG.

§25. UchwaEa obowiązuje po upEywie 30 dni od 
dnia ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego.

 
Przewodniczący Rady
(-) Ryszard Olszewski
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Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 
z pópniejszymi zmianami) Rada Miasta LuboG roz-
strzyga, co następuje:

Uwagi wniesione po I wyEoreniu

§1. Uwagi, które wniósE pan Dukasz Podgórecki.
Tre[ć uwagi: zmiana 8KX na drogę publiczną typu 

KDD.

Rozstrzygnięcie: nie uwzględnić ｠ droga 8KX sta-
nowi drogę wewnętrzną prywatną.

§2. Uwagi, które wniósE pan PaweE Stachowiak.
Tre[ć uwag: 
1) na obszarze 1MN, 2MN zblipniaczyć dziaEki 

15/1-15/24 i 15/26-15/33, morliwo[ć zabudowy 
blipniaczej dl budynków gospodarczo-gararowych 
ze wskazaniem lokalizacji; 

2) zmiana 9KXi 10KX na drogę publiczną typu 
KDD,;

3) plac do zawracania 14x14 m w drodze 9KX;
4) na terenach 1MN i 2MN umorliwienie projekto-

wanym budynkom wykonania przyEączy tymczaso-
wych do czasu realizacji sieci:

a. [cieki bytowe do szczelnego zbiornika na [cieki,
b. zaopatrzenie w wodę z ujęcia wEasnego lub 

wspólnego dla kilku dziaEek (studnia);
5) morliwo[ć podEączenia się z wodami opadowy-

mi do kanalizacji deszczowej w ul. Nowiny;
6) wykre[lenie strefy ochrony archeologicznej na 

dziaEce o nr ewid. 9.

Rozstrzygnięcie: 
1) uwzględnić w caEo[ci;
2) nie uwzględnić ｠ drogi 9KX i 10KX stanowią 

drogi wewnętrzne;
3) uwzględnić w caEo[ci;
4) uwzględnić czę[ciowo:
a. [cieki bytowe wyEącznie do sieci kanalizacji sa-

nitarnej,
b. morliwe wyEącznie indywidualne zgodnie z Pra-

wem Budowlanym; 
5) nie uwzględnić ｠ teren caEkowicie prywatny;
6) nie uwzględnić ｠ strefa wynika z uzgodnieG z 

Konserwatorem Zabytków.

§3. Uwagi, które wnie[li paGstwo Monika i Artur 
Nawrot.

Tre[ć uwag: 
1) na obszarze 1MN zblipniaczyć dziaEki 15/25 - 

15/26; 
2) dopu[cić morliwo[ć blipniaczej zabudowy bu-

dynków gospodarczo-gararowych na dziaEkach 
15/25 - 15/24;

3) zmienić 9KX i 10 KX na drogę publiczną;
4) morliwo[ć wEączenia się do sieci kanalizacji 

deszczowej;
5) umorliwienie odprowadzania [cieków byto-

wych do szczelnego zbiornika na [cieki ｠ do czasu 
realizacji sieci kanalizacji sanitarnej;

6) umorliwienie wykonania wEasnego ujęcia wody 
na terenie dziaEki lub zbiorowego ujęcia do kilku po-
sesji;

7) wprowadzenie u[ci[lenia zapisów dla poszcze-
gólnych kwartaEów (dot. rodzaju dachu i wysoko[ci 
budynku), propozycja zamian w §8.

Rozstrzygnięcie: 
1) uwzględnić w caEo[ci;
2) uwzględnić w caEo[ci;
3) nie uwzględnić ｠ drogi 9KX i 10KX stanowią 

drogi wewnętrzne;
4) nie uwzględnić ｠ teren caEkowicie prywatny;
5) nie uwzględnić ｠ [cieki bytowe wyEącznie do 

sieci kanalizacji sanitarnej;
6) uwzględnić czę[ciowo - umorliwienie wykona-

nia wEasnego ujęcia wody na terenie dziaEki lub zbio-
rowego ujęcia do kilku posesji;

7) uwzględnić w caEo[ci.

§4. Uwagi, które wnie[li paGstwo Maria i Tadeusz 
Grajczak.

Tre[ć uwagi: wykupione przez Miasto; zwrócić w 
zamian za ziemie pod ｧobwodnicęｦ (w związku ze 
zmiana jej przebiegu) ｠ zwrot dz. 3/10 i 2/10.

Rozstrzygnięcie: zamiana morliwa, ale poza pro-
cedurą planu.

§5. Uwagi, które wnie[li paGstwo Ewa i Jerzy 
Frankiewicz.

Tre[ć uwag: 
1) ograniczenie terenów zieleni parkowej (6ZP, 

7ZP, 8ZP) na rzecz terenów 10MN, 9MN/U lub 
12MN/U; 

2) budowa ekranu akustycznego na terenie 6ZP 
dla ochrony 10MN od strony KDG i 3KDL;

3) zmiana lokalizacji stacji transformatorowej 3E 
(sugerowany rejon styku KDG i 3KDL.

ZaEącznik nr 2
do uchwaEy nr XLIX/263/2010

Rady Miasta LuboG
z dnia 30 wrze[nia 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIASTA LUBOF W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO 
PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LUBOF ｠ ｧLA-

SEK ｠ REJON UL. NOWINYｦ 
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Rozstrzygnięcie: 
1) uwzględnić czę[ciowo ｠ w 6ZP morliwe zwięk-

szenie ilo[ci dziaEek o 2 w 10MN, zmiana w 9MN/U i 
12MN/U wg zmian §4 pkt 3 tekstu uchwaEy;

2) uwzględnić czę[ciowo ｠ jereli symulacja natę-
renia ruchu i uciąrliwo[ci potwierdzi taką koniecz-
no[ć (konieczny zapis w tek[cie);

3) uwzględnić w caEo[ci.

§6. Uwaga, którą wniósE pan Dariusz Kurc.
Tre[ć uwagi: zmiana 8KX na drogę publiczną typu 

KDD.

Rozstrzygnięcie: nie uwzględnić ｠ droga 8KX sta-
nowi drogę wewnętrzną prywatną.

§7. Uwaga, którą wniósE pan Marcin Budzik.
Tre[ć uwagi: zmiana 8KX na drogę publiczną typu 

KDD.

Rozstrzygnięcie: nie uwzględnić ｠ droga 8KX sta-
nowi drogę wewnętrzną prywatną.

§8. Uwaga, którą wniósE pan Marcin Zboralski.
Tre[ć uwagi: zmiana 8KX na drogę publiczną typu 

KDD.

Rozstrzygnięcie: nie uwzględnić ｠ droga 8KX sta-
nowi drogę wewnętrzną prywatną.

§9. Uwagi, które wniosEa pani Alicja Nowacka.
Tre[ć uwag: 
1) zlikwidować drogę 8KDD; 
2) dopuszczenie morliwo[ci zabudowy blipniaczej 

na terenach 8MN i 9MN w granicach dziaEki.

Rozstrzygnięcie: 
1) nie uwzględnić ｠ nie jest morliwe zlikwidowa-

nie drogi 8KDD, poniewar stanowi warny element 
projektowanego ukEadu komunikacyjnego osiedla;

2) nie uwzględnić ｠ sprzeczne z polityką dotyczą-
cą nie dogęszczania zabudowy.

§10. Uwagi, które wniósE pan PrzemysEaw No-
wacki.

Tre[ć uwag: 
1) likwidacja ciągu pieszo ｠ rowerowego KXR i 

przedEurenie drogi 1KDD do ul. Nowiny; 
2) likwidacja drogi wewnętrznej 10KX;
3) dopuszczenie morliwo[ci zabudowy blipniaczej 

na terenach 1MN i 2MN w granicach dziaEki;
4) zlikwidować drogę 8KDD;
5) dopuszczenie morliwo[ci zabudowy blipniaczej 

na terenach 8MN i 9MN w granicach dziaEki;
6) morliwo[ć dojazdu do terenu 2MN/U z 4ZP;
7) zmiana terenu 3ZP na 3MN/U;
8) zlikwidować drogę 6KDD.

Rozstrzygnięcie: 

1) nie uwzględnić ｠ dziaEanie konieczne do wymu-
szenia ruchu po drodze 1KDL;

2) uwzględnić w caEo[ci;
3) uwzględnić czę[ciowo ｠ pozostaje to co jest, 

zwiększenie negatywnie;
4) nie uwzględnić - nie jest morliwe zlikwidowanie 

drogi 8KDD, poniewar stanowi warny element pro-
jektowanego ukEadu komunikacyjnego osiedla;

5) nie uwzględnić ｠ sprzeczne z polityką dotyczą-
cą nie dogęszczania zabudowy;

6) nie uwzględnić ｠ jest dojazd z drogi 2KDD;
7) nie uwzględnić ｠ teren 3ZP stanowi warny 

element w kompozycji ukEadu zieleni i komunikacji 
pieszej;

8) nie uwzględnić - nie jest morliwe zlikwidowanie 
drogi 6KDD, poniewar stanowi warny element pro-
jektowanego ukEadu komunikacyjnego osiedla.

§11. Uwagi, które wnie[li paGstwo Renata i Wal-
demar Nowaccy.

Tre[ć uwag: 
1) zlikwidować drogę 6KDD; 
2) dopuszczenie morliwo[ci zabudowy blipniaczej 

na terenach 6MN w granicach dziaEki.

Rozstrzygnięcie: 
1) nie uwzględnić - nie jest morliwe zlikwidowanie 

drogi 6KDD, poniewar stanowi warny element pro-
jektowanego ukEadu komunikacyjnego osiedla;

2) nie uwzględnić ｠ sprzeczne z polityką dotyczą-
cą nie dogęszczania zabudowy.

§12. Uwagi, które wniosEa pani Maria Celler - 
Klepka.

Tre[ć uwag: 
1) zlikwidować zapis 1P/U; 
2) przeznaczenie caEo[ci dziaEki 1/3 na poszerzenie 

ul. Nowiny.

Rozstrzygnięcie: uwagi nie dotyczą tego planu.

§13. Uwagi, które wniosEa pani Beata DEurak - 
Klorek.

Tre[ć uwag: zmiana 8KX na drogę publiczną typu 
KDD.

Rozstrzygnięcie: nie uwzględnić ｠ droga 8KX sta-
nowi drogę wewnętrzną prywatną.

Uwagi wniesione po II wyEoreniu

§14. Uwagi, które wniósE pan PaweE Stachowiak.
Tre[ć uwag: 
1) umorliwić równier zabudowę wolnostojącą po 

scaleniu dwóch dziaEek przewidzianych w zapisach, 
jako blipniacze; 

2) zmiana 9KX na drogę publiczną typu KDD, go-
towo[ć przekazania udziaEów za symboliczną ｧ1 zEｦ, 
czemu jest utrzymywana jako wewnętrzna pomimo 
zgodno[ci z parametrami dróg dojazdowych;
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3) dziaEkę 15/4 przeznaczyć pod plac zabaw dla 
dzieci lub zielony skwer;

4) na terenach 1MN i 2MN umorliwienie projekto-
wanym budynkom wykonania przyEączy tymczaso-
wych do czasu realizacji sieci:

a. [cieki bytowe do szczelnego zbiornika na [cieki,
b. zaopatrzenie w wodę z ujęcia wEasnego;
5) morliwo[ć podEączenia się z wodami opadowy-

mi do kanalizacji deszczowej w ul. Nowiny;
6) morliwo[ć zabudowy wolnostojącej na dziaEce 

15/2 bez konieczno[ci powiększania powierzchni 
dziaEki.

Rozstrzygnięcie: 
1) uwzględnić w caEo[ci;
2) nie uwzględnić ｠ drogi 9KX stanowi drogę we-

wnętrzną;
3) nie uwzględnić ｠ teren zostaE przeznaczony pod 

tereny zabudowy; 
4) uwzględnić w caEo[ci;
5) uwzględnić w caEo[ci;
6) nie uwzględnić ｠ plan musi speEniać warunki 

okre[lone w studium.

§15. Uwagi, które wnie[li paGstwo Monika i Artur 
Nawrot.

Tre[ć uwag: 
1) umorliwić równier zabudowę wolnostojącą po 

scaleniu dziaEek 15/25 ｠ 15/26 przewidzianych w 
zapisach, jako blipniacze; 

2) zmienić 9KX na drogę publiczną dojazdową 
KDD, gotowo[ć przekazania udziaEów za symbolicz-
ną ｧ1 zEｦ;

3) umorliwienie odprowadzenia [cieków byto-
wych do szczelnego zbiornika na [cieki ｠ do czasu 
realizacji sieci kanalizacji sanitarnej;

4) umorliwienie wykonania wEasnego ujęcia wody 
na terenie dziaEki;

5) nie wprowadzono u[ci[lenia zapisów dla po-
szczególnych kwartaEów (dot. rodzaju dachu i wy-
soko[ci budynku), propozycja zamian w §9.

Rozstrzygnięcie: 
1) uwzględnić w caEo[ci;
2) nie uwzględnić ｠ drogi 9KX stanowi drogę we-

wnętrzną;
3) uwzględnić w caEo[ci;
4) uwzględnić w caEo[ci;
5) uwzględnić czę[ciowo ｠ zmiany nie będą doty-

czyć wszystkich terenów.

Uwagi wniesione po III wyEoreniu

§16. Uwagi, które wniósE pan Piotr Ku[wik.
Tre[ć uwag: 
1) na obszarze 2MN wprowadzić większą toleran-

cję powierzchni dziaEek, do -20% bo takie jur są 
wydzielone; 

2) przywrócić morliwo[ć budowy dachów spadzi-
stych od 25O do 40O.

Rozstrzygnięcie: 
1) uwzględnić w caEo[ci;
2) uwzględnić w caEo[ci.

§17. Uwagi, które wniósE pan PaweE Stachowiak.
Tre[ć uwag: 
1) dla 15/11 ｠ 15/29, 15/9 ｠ 15/10, 15/11 i 

czę[ć dziaEki 15/30 morliwe ｧparyｦ do zabudowy 
blipniaczej, reszta dziaEka 15/30 pod zabudowę wol-
nostojącą; 

2) zmiana 9KX na drogę publiczną typu KDD;
3) dziaEkę 15/4 przeznaczyć pod plac zabaw dla 

dzieci lub zielony skwer;
4) dla obszaru 2MN, ze względu na faktyczny po-

dziaE, wprowadzić ｧ20%ｦ wskapnik tolerancji.

Rozstrzygnięcie: 
1) uwzględnić w caEo[ci;
2) nie uwzględnić ｠ drogi 9KX stanowi drogę we-

wnętrzną;
3) nie uwzględnić ｠ teren zostaE przeznaczony pod 

tereny zabudowy;
4) uwzględnić w caEo[ci.

§18. Uwagi, które wnie[li paGstwo Monika i Artur 
Nawrot.

Tre[ć uwag: 
1) dla obszaru 2MN, ze względu na faktyczny po-

dziaE, wprowadzić ｧ20%ｦ wskapnik tolerancji;
2) zmienić 9KX na drogę publiczną dojazdową 

KDD;
3) w tek[cie uchwaEy wpisać (jest tylko na rysun-

ku) prawo budowy budynków gospodarczo ｠ gara-
rowych w granicy, w ukEadzie blipniaczym;

4) umorliwienie odprowadzenia wód opadowych i 
roztopowych, z dróg KX do kanalizacji deszczowej 
｠ byEo jur ustalone;

5) ponowne przeanalizowanie parametrów bryE 
budynków.

Rozstrzygnięcie: 
1) uwzględnić w caEo[ci;
2) nie uwzględnić ｠ drogi 9KX stanowi drogę we-

wnętrzną;
3) uwzględnić w caEo[ci;
4) uwzględnić w caEo[ci;
5) nie uwzględnić ｠ zmiany zostaEy jur wprowa-

dzone.

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Lubonia

Rada Miasta Lubonia analizując i gEosując oddziel-
nie kardą uwagę odrzuconą przez Burmistrza Miasta 
Lubonia uznaEa jego stanowisko za sEuszne.

Rada Miasta Lubonia w peEni zaakceptowaEa Roz-
strzygnięcia Burmistrza. 
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Stosownie do art. 20 ust.1 ustawy z 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z póp-
niejszymi zmianami),

Rada Miasta LuboG rozstrzyga, co następuje:

§1.1. Zdania wEasne gminy z zakresu infrastruk-
tury technicznej, zapisane w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego Miasta LuboG ｠ 
ｧLuboG ｠ rejon ul. Nowinyｦ obejmują realizację na-
stępujących inwestycji:

1) przebudowę oraz rozbudowę istniejących i re-
alizację nowych dróg,

2) budowę, rozbudowę oraz przebudowę sieci 
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

2. Zadania wymienione w pkt 1 będą realizowane 
etapowo, z wyodrębnieniem w I etapie sieci wodo-
ciągowej i sieci kanalizacji sanitarnej.

§2. Zadania inwestycyjne, o których mowa w roz-
strzygnięciu, finansowane będą zgodnie z zasadami 
i zapisami okre[lonymi w wieloletnich planach inwe-
stycyjnych i finansowych miasta Lubonia, wielolet-
nich planach rozwoju i modernizacji urządzeG wodo-
ciągowych i urządzeG kanalizacyjnych oraz strategią 
rozwoju miasta Lubonia.

ZaEącznik nr 3
do uchwaEy nr XLIX/263/2010

Rady Miasta LuboG
z dnia 30 wrze[nia 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIASTA LUBOF O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM 
PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LUBOF ｠ ｧLASEK ｠ REJON UL. NOWINYｦ, 
INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF WDASNYCH 

GMINY, ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA

Na podstawie art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opEatach 
lokalnych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze 
zmianami) Rada Miejska Gminy Skoki uchwala, co 
następuje:

§1. Ustala się stawki podatku od nieruchomo[ci 
poEoronych na terenie miasta i gminy Skoki w wy-
soko[ci:

1. Od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem dziaEalno[ci go-

spodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowa-
nia w ewidencji gruntów i budynków - 0,74 zE od 
1m2 powierzchni;

2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne re-
tencyjne lub elektrowni wodnych - 4,15 zE od 1 ha 
powierzchni;

3) zabudowanych zajętych pod budynki rekreacji 
indywidualnej (letniskowe) i niezabudowanych prze-
znaczonych pod zabudowę letniskową - 0,41 zE od 
1 m2 powierzchni;

4) pozostaEych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpEatnej statutowej dziaEalno[ci porytku publiczne-
go przez organizacje porytku publicznego - 0,16 zE 
od 1 m2 powierzchni.

2. Od budynków lub ich czę[ci:
1) mieszkalnych - 0,42 zE od 1 m2 powierzchni 

urytkowej;

2)
a) związanych z prowadzeniem dziaEalno[ci go-

spodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 
czę[ci zajętych na prowadzenie dziaEalno[ci gospo-
darczej z wyEączeniem pomieszczeG zajętych na 
cele socjalne dla pracowników, magazynowe i gara-
re - 11,68 zE od 1 m2 powierzchni urytkowej;

b) wyEączonych w pkt. 2 a) - zajętych na cele 
socjalne dla pracowników, magazynowe i garare - 
10,64 zE od 1 m2 powierzchni urytkowej;

3) zajętych na prowadzenie dziaEalno[ci gospodar-
czej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiaEem 
siewnym - 7,34 zE do 1 m2 powierzchni urytkowej;

4) zajętych na prowadzenie dziaEalno[ci gospodar-
czej w zakresie udzielania [wiadczeG zdrowotnych 
- 4,15 zE od 1 m2 powierzchni urytkowej;

5) pozostaEych, w tym:
a) rekreacji indywidualnej (letniskowych), garary 

i budynków gospodarczych usytuowanych na tere-
nach rekreacyjno-wypoczynkowych - 7,06 zE od 1 
m2 powierzchni urytkowej;

b) altan i innych obiektów budowlanych poEoro-
nych na terenie rodzinnych ogrodów dziaEkowych 
- 7,06 zE od 1 m2 powierzchni urytkowej;

c) garary nie wymienionych w §1 ust. 2 pkt. 2 
lit. b) niniejszej UchwaEy, gospodarczych i inwen-
tarskich - 3,64 zE od 1 m2 powierzchni urytkowej;

d) innych, nie wymienionych w §1 ust. 2 pkt 5 lit. 
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UCHWADA NR LI/305/10 RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI

 z dnia 7 papdziernika 2010 r.

w sprawie ustalenia stawek i zwolnieG w podatku od nieruchomo[ci


