
 

 

UCHWAŁA NR XIX/137/12 

RADY MIEJSKIEJ W SŁAWIE 

z dnia 23 lutego 2012r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie 

Radzyń, uchwalonego uchwałą Nr XXIX/199/08 z dnia 30 października 2008r., opublikowanego 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z 2008r. Nr 132, poz. 2045 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. 

Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), w związku z uchwałą Rady 

Miejskiej w Sławie Nr IV/28/2011 z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Radzyń, uchwalonego 

uchwałą Nr XXIX/199/08 z dnia 30 października 2008r., opublikowanego w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego z 2008r. Nr 132, poz. 2045, Rada Miejska w Sławie uchwala, co następuje: 

Rozdział 1. 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych 

w obrębie Radzyń, uchwalonego uchwałą Nr XXIX/199/08 z dnia 30 października 2008r., opublikowanego 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z 2008r. Nr 132, poz. 2045., zwanego dalej planem, po 

stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Sława, uchwalonego uchwałą Nr XLIX/310/2002 z dnia 10 października 2002r., zmienioną uchwałą  

Nr XLIV/247/06 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 26 maja 2006r. oraz uchwałą Nr XXVII/187/08 Rady 

Miejskiej w Sławie z dnia 28 sierpnia 2008r.  

2. Granice obszaru objętego planem określone są na rysunku planu.  

3. Integralnymi częściami uchwały są: 

1) załącznik Nr 1 – rysunek planu, opracowany w skali 1:1000 i zatytułowany „Zmiana miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Radzyń, uchwalonego uchwałą  

Nr XXIX/199/08 z dnia 30 października 2008r., opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Lubuskiego z 2008r. Nr 132, poz. 2045” wraz z wyrysem ze Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Sława, stanowiący część graficzną planu, zwany dalej „rysunkiem 

planu";  

2) załącznik Nr 2 – stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Sławie o sposobie rozpatrzenia uwag 

wniesionych do projektu planu;  

3) załącznik Nr 3 – stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Sławie o sposobie realizacji zapisanych 

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych miasta oraz zasadach 

ich finansowania.  

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:  
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1) alternatywnych źródłach energii – należy przez to rozumieć źródła wykorzystujące w procesie 

przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, 

spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także biogazu powstałego 

w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych 

i zwierzęcych;  

2) działce – należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu przepisów o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym, stanowiącą obszar, na którym może być realizowane zamierzenie 

inwestycyjne, do którego mają zastosowanie uregulowania zawarte w uchwale;  

3) infrastrukturze technicznej – należy przez to rozumieć wybudowane pod ziemią, na ziemi albo nad 

ziemią sieci lub urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, elektryczne, gazowe i tele-

komunikacyjne, zgodnie z przepisami odrębnymi;  

4) intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy tj. 

sumę powierzchni wszystkich kondygnacji budynku w odniesieniu do powierzchni działki;  

5) kanale technologicznym – należy przez to rozumieć ciąg osłonowych elementów obudowy, studni 

kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczaniu lub eksploatacji urządzeń infrastruktury 

technicznej drogowej, energetycznej i telekomunikacyjnej, zgodnie z przepisami odrębnymi;  

6) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu, której 

nie może przekroczyć zewnętrzny obrys nadziemnych części budynku, za wyjątkiem: schodów zewnętrznych, 

wejść do budynków, pochylni, ramp dla osób niepełnosprawnych, balkonów, galerii, tarasów, wykuszy, 

okapów oraz gzymsów, które mogą ją przekroczyć o wartości określone w rozdziale 2 planu;  

7) ogrodzeniu ażurowym – należy przez to rozumieć ogrodzenie o wysokości do 1,5m od poziomu terenu, 

w którym część ażurowa stanowi minimalnie 60% powierzchni całkowitej ogrodzenia, a elementy betonowe 

dopuszczone są jedynie do wysokości 0,3m od poziomu terenu;  

8) powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć grunt rodzimy pokryty roślinnością oraz 

wodę powierzchniową na działce budowlanej, a także 50% sumy powierzchni tarasów i stropodachów 

urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym ich naturalną wegetację, 

o powierzchni nie mniejszej niż 10m
2 
zgodnie z przepisami odrębnymi;  

9) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć przeznaczenie przeważające na danym terenie;  

10) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, 

które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe;  

11) reklamie – należy przez to rozumieć nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie 

wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, niebędący szyldem, tablicą informacyjną lub znakiem 

w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach drogowych;  

12) szyldach – należy przez to rozumieć oznaczenia jednostek organizacyjnych oraz przedsiębiorców, ich 

siedzib lub miejsc wykonywania działalności;  

13) tablicach informacyjnych – należy przez to rozumieć elementy systemu informacji miejskiej, tablice 

z nazwą ulicy, numer posesji, tablice informujące o zasadach funkcjonowania terenów zielonych i lasów, 

tablice z oznaczeniem przyłączy urządzeń technicznych;  

14) terenie – należy przez to rozumieć powierzchnię o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, 

stanowiącą najmniejszą wydzieloną liniami rozgraniczającymi jednostkę ustaleń planu, oznaczoną numerem 

i symbolem literowym, dla której obowiązują ustalenia szczegółowe.  

Rozdział 2. 

Przepisy szczegółowe 

§ 3. Na obszarze objętym planem ustala się następujące przeznaczenie terenu:  

1) Teren zabudowy usług i infrastruktury – Centrum Ewaporometrii, oznaczony na rysunku planu 

symbolem UI ;  

2) Teren infrastruktury technicznej – elektroenergetyka, oznaczony na rysunku planu symbolem E .  

§ 4. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:  
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1) sytuowanie budynków zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy oraz przepisami 

odrębnymi;  

2) części budynków, które nie mogą pomniejszać odległości liczonej od linii rozgraniczającej do 

nieprzekraczalnej linii zabudowy:  

a) schody zewnętrzne, wejścia do budynków, pochylnie i rampy dla osób niepełnosprawnych o więcej niż 

1,30m,  

b) balkony, galerie, tarasy i wykusze o więcej niż 1,0m,  

c) okapy i gzymsy o więcej niż 0,8m  

3) łączna powierzchnia wysuniętych względem linii zabudowy tarasów, wykuszy, gzymsów, galerii i wejść 

do budynków liczona w ich widoku od strony linii zabudowy nie może przekraczać 40% powierzchni elewacji;  

4) nakaz stosowania ogrodzeń ażurowych o wysokości min. 1,5m;  

5) lokalizację urządzeń technicznych zapewniających możliwość użytkowania obiektu budowlanego 

zgodnie z jego przeznaczeniem;  

6) lokalizację obiektów małej architektury ujednoliconych stylistycznie dla poszczególnych terenów;  

7) zakaz lokalizacji i rozbudowy obiektów budowlanych, z wyjątkiem inwestycji celu publicznego 

z zakresu łączności publicznej, które wpływają negatywnie na ład przestrzenny, a w tym:  

a) wolnostojących reklam,  

b) tymczasowych obiektów budowlanych, z wyjątkiem urządzeń zaplecza budów lokalizowanych 

w bezpośrednim sąsiedztwie terenu budowy,  

c) ogrodzeń pełnych z elementów prefabrykowanych,  

d) nowych napowietrznych linii elektroenergetycznych;  

8) dopuszcza się sytuowanie szyldów o maksymalnej powierzchni 2m
2 
oraz tablic informacyjnych;  

9) zakaz sytuowania reklam.  

§ 5. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:  

1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 

określonych w przepisach odrębnych z wyjątkiem lokalizacji inwestycji celu publicznego;  

2) ochronę powierzchni ziemi, powietrza i wód zgodnie z przepisami odrębnymi i polityką gminy 

w zakresie ochrony środowiska;  

3) wszelkie oddziaływania na środowisko wynikające z realizacji ustaleń planu nie mogą powodować 

przekroczenia standardów jakości środowiska, określonych przepisami odrębnymi, poza terenem do którego 

inwestor posiada tytuł prawny;  

4) zakaz dokonywania zmian w ukształtowania terenu wykraczających poza zakres prac ziemnych 

związanych z realizacją inwestycji będącej przedmiotem i zakresem ustaleń planu;  

5) zagospodarowanie mas ziemnych powstającymi w związku z realizacją ustaleń planu w granicach 

własnej posesji lub ich wywóz na miejsce wskazane przez odpowiednie służby gminne zgodnie z przepisami 

odrębnymi;  

6) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej, a w przypadku braku 

możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej deszczowej dopuszcza się zagospodarowanie wód opadowych 

i roztopowych w granicach własnej posesji zgodnie z przepisami odrębnymi;  

7) zastosowanie zabezpieczeń i szczelnych nawierzchni przeznaczonych dla postoju i prowadzenia ruchu 

kołowego przed infiltracją zanieczyszczeń wód opadowych do środowiska gruntowo-wodnego i odprowadzenie 

ścieków z tych nawierzchni do kanalizacji deszczowej po uprzednim podczyszczeniu do standardów 

wymaganych przepisami odrębnymi;  

8) dopuszcza się stosowanie szczelnych, atestowanych zbiorników bezodpływowych, z których ścieki będą 

systematycznie wywożone przez koncesjonowanego przewoźnika do oczyszczalni ścieków, do czasu 
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wykonania kanalizacji sanitarnej i obowiązek podłączenia do kanalizacji sanitarnej zgodnie z przepisami 

odrębnymi;  

9) zakaz stosowania przydomowych oczyszczalni ścieków;  

10) gromadzenie i segregację odpadów w miejscach ich powstawania oraz zagospodarowanie ich zgodnie 

z gminnym planem gospodarki odpadami i w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed 

zanieczyszczeniem zgodnie z przepisami odrębnymi;  

11) nakaz zachowania dopuszczalnych poziomów hałasu dla terenów podlegających ochronie akustycznej 

zgodnie z przepisami odrębnymi;  

12) zastosowanie przegród przeciwhałasowych – sztucznych ekranów akustycznych lub nasypów ziemnych 

w miejscach, w których następuje przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu obowiązujących na 

terenach sąsiednich;  

13) do wytworzenia energii dla celów grzewczych należy stosować paliwa płynne, gazowe i stałe 

charakteryzujące się niskimi wskaźnikami emisji lub alternatywne źródła energii;  

14) obowiązek uwzględnienia ograniczeń wynikających z zasad obowiązujących w granicach Obszaru 

Chronionego Krajobrazu „20 – Pojezierze Sławsko-Przemęckie” zgodnie z przepisami odrębnymi.  

§ 6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala 

się nakaz uzgodnienia z właściwym miejscowo konserwatorem zabytków zakresu prac archeologicznych 

w przypadku wystąpienia obiektów archeologicznych w trakcie prowadzenia wszelkich inwestycji związanych 

z zagospodarowaniem terenu, które wymagają prac ziemnych.  

§ 7. Nie określa się wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, ponieważ 

w planie nie ustala się przestrzeni publicznych.  

§ 8. Na terenie zabudowy usług i infrastruktury – Centrum Ewaporometrii , oznaczonym na rysunku planu 

symbolem UI, ustala się:  

1) przeznaczenie terenu:  

a) podstawowe: zabudowa usługowa związana z działalnością badawczą Instytutu Państwowej Służby 

Hydrologiczno-Meteorologicznej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Radzyniu,  

b) dopuszczalne: infrastruktura techniczna;  

2) dopuszcza się lokalizację:  

a) budynków usługowych związanych wyłącznie z działalnością badawczą Centrum Ewaporormetrii,  

b) dojść i dojazdów związanych z funkcją terenu oraz dojazdów przeciwpożarowych,  

c) małej architektury i oświetlenia terenu,  

3) szczegółowe warunki, zasady i standardy zagospodarowania terenu:  

a) minimalna intensywność zabudowy – 5% powierzchni działki,  

b) maksymalna intensywność zabudowy – 30% powierzchni działki,  

c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 25% powierzchni działki,  

d) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,  

e) minimalna liczba miejsc parkingowych zgodnie z§ 13 pkt 3;  

4) zasady i warunki zabudowy:  

a) dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę i remonty istniejących budynków pod warunkiem zachowania 

ustaleń niniejszej uchwały,  

b) wysokość zabudowy budynków usługowych – dopuszcza się nie więcej niż: jedną kondygnację 

podziemną, dwie nadziemne, w tym poddasze użytkowe i nie więcej niż 13,0m,  

c) dopuszcza się dachy płaskie i skośne dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu połaci od 30 do 

45 stopni,  

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 4 – Poz. 892



d) zakaz krycia dachu stalowymi płytami wielowarstwowymi i fałdowymi,  

e) nakaz stosowania pokryć dachu jednolitych kolorystycznie w kolorze naturalnej ceramiki,  

f) zakaz stosowania pokrycia dachu w kolorach żółtym i niebieskim.  

§ 9. Na terenie infrastruktury technicznej – elektroenergetyka , oznaczonym na rysunku planu 

symbolem E ,ustala się:  

1) podstawowe przeznaczenie terenu: infrastruktura techniczna – stacja transformatorowa 

elektroenergetyki;  

2) zasady zagospodarowania terenu:  

a) dopuszcza się wprowadzenie zieleni izolacyjnej,  

b) zakaz wtórnego podziału na działki.  

§ 10. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na 

podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo 

powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, ustala się nakaz uwzględnienia w zagospodarowaniu 

terenów objętych planem ich położenia w strefach ochronnych stacji pomiarowej IMGW zgodnie z przepisami 

odrębnymi.  

§ 11. 1. W planie nie wyznacza się terenów wymagających wszczęcia postępowania scalania i podziału 

nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych; nie określa się także szczegółowych zasad i warunków 

scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych.  

2. Ustala się zakaz dokonywania nowych podziałów terenu z wyłączeniem działek związanych z obiektami 

infrastruktury technicznej.  

3. Dopuszcza się łączenie działek w granicach poszczególnych terenów.  

§ 12. Określa się szczególne warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, 

w tym zakaz zabudowy zgodnie z przepisami odrębnym – dla obiektów o wysokości równej lub większej jak 

50,0m n.p.t. ustala się obowiązek zgłoszenia do Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP – przed 

wydaniem pozwolenia na budowę.  

§ 13. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się:  

1) obowiązek zapewnienia dostępu do drogi publicznej dla obszaru objętego planem;  

2) obowiązek rozbudowy i przebudowy układu komunikacyjnego w związku z realizacją inwestycji 

indywidualnej, zgodnie z przepisami odrębnymi;  

3) obowiązek zapewnienia na działce pełnych potrzeb parkingowych zgodnie z przepisami odrębnymi, przy 

czym nie mniej niż na każde 1000m² powierzchni użytkowej budynku związanego z działalnością badawczą 

Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – 40 stanowisk postojowych, w tym 4 stanowiska postojowe dla 

pojazdów osób niepełnosprawnych,  

§ 14. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej, ustala się:  

1) zachowanie istniejącej sieci infrastruktury technicznej z dopuszczeniem jej remontu i rozbudowy,  

a w przypadku lokalizacji poza terenami komunikacji przełożenia jej na tereny komunikacji;  

2) odprowadzenie ścieków do atestowanych zbiorników bezodpływowych, z których ścieki będą 

systematycznie wywożone przez koncesjonowanego przewoźnika do oczyszczalni ścieków, a po wykonaniu 

kanalizacji zbiorczej wsi Radzyń obowiązek podłączenia do kanalizacji zgodnie z przepisami odrębnymi;  

3) odprowadzenie ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych 

o trwałej nawierzchni do kanalizacji deszczowej zgodnie z przepisami odrębnymi;  

4) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej;  

5) w przypadku budowy nowej sieci elektroenergetycznej obowiązek kablowania sieci;  

6) lokalizacja stacji transformatorowo-rozdzielczych na samodzielnych działkach lub jako stacji 

nasłupowych z dostępem do drogi publicznej;  
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7) dopuszczenie lokalizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, jeżeli taka 

inwestycja jest zgodna z przepisami odrębnymi;  

8) do celów grzewczych należy stosować paliwa charakteryzujące się niskimi wskaźnikami emisyjnymi 

takie jak: paliwa płynne, gazowe lub alternatywne źródła energii;  

9) zaopatrzenie w gaz z sieci, a do czasu wybudowania sieci gazowej dopuszcza się lokalizację zbiorników 

do magazynowania gazu płynnego;  

10) zaopatrzenie w wodę lokalnych ujęć wody a docelowo z gminnej sieci wodociągowej;  

11) zakaz wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi.  

§ 15. Nie określa się innych niż dotychczasowe sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, 

urządzenia i użytkowania terenów, do czasu ich zagospodarowania zgodnego z niniejszą uchwałą.  

§ 16. Ustala się stawkę procentową, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu 

wartości nieruchomości, określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu, w związku z uchwaleniem planu, 

w wysokości 10%.  

Rozdział 3. 

Przepisy końcowe 

§ 17. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sławy.  

2. Tracą moc ustalenia uchwały Nr XXIX/199/08 z dnia 30 października 2008r., w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Radzyń, opublikowanej w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Lubuskiego z 2008r. Nr 132, poz. 2045, na obszarze objętym niniejszą uchwałą.  

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 

Aleksander Polański 
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Załącznik Nr 1 

 do uchwały Nr XIX/137/12 

Rady Miejskiej w Sławie 

z dnia 23 lutego 2012 r. 
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Załącznik Nr 2 

do uchwały Nr XIX/137/12 

Rady Miejskiej w Sławie 

z dnia 23 lutego 2012r. 

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ WSŁAWIE 

 w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Radzyń, 

uchwalonego uchwałą Nr XXIX/199/08 z dnia 30 października 2008r., opublikowanego w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Lubuskiego z 2008r. Nr 132, poz. 2045 wraz z prognozą oddziaływania na 

środowisko 

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

(Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze. zm.) Rada Miejska w Sławie rozstrzyga co następuje:  

Na podstawie rozstrzygnięcia Burmistrza Sławy z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie braku uwag do projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko w dniach od 12 grudnia 2011r. do 3 stycznia 2012r., nie rozstrzyga się o sposobie 

ich rozpatrzenia. 

Załącznik Nr 3 

do uchwały Nr XIX/137/12 

Rady Miejskiej w Sławie 

z dnia 23 lutego 2012r. 

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W SŁAWIE  

w sprawie: o sposobie realizacji zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów położonych w obrębie Radzyń, uchwalonego uchwałą Nr XXIX/199/08 z dnia  

30 października 2008r., opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z 2008r. 

Nr 132, poz. 2045 inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy 

oraz zasadności ich finansowania 

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

(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Sławie rozstrzyga co następuje: 

§ 1. Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej.   

Zapisane w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie 

Radzyń, uchwalonego uchwałą Nr XXIX/199/08 z dnia 30 października 2008 r., opublikowanego w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Lubuskiego z 2008r. Nr 132, poz. 2045, inwestycje z zakresu infrastruktury 

technicznej, które należą do zadań własnych gminy nie wywołują skutków finansowych obciążających budżet 

gminy. 
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