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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XV/112/2011 
Rada Miejska w Szprotawie 

z dnia 30 wrzeņnia 2011r. 

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

1. Teren objęty ustaleniami planu jest w stanie ist-
niejącym niezabudowany. 

2. Uchwalenie planu i realizacja jego ustaleń nie 
spowoduje konieczności budowy finansowa-
nych ze środków komunalnych nowych sieci  
i urządzeń systemu sieci sanitarnych ani oświe-
tlenia dróg. 

3. Na obszarze objętym planem nie przewiduje się 
również komunalnych inwestycji komunikacyj-
nych. 

4. Ewentualna budowa, rozbudowa lub przebudo-
wa sieci i urządzeń elektroenergetycznych bę-
dzie realizowana przez inwestora parku wia-
trowego, zgodnie z zasadami określonymi  
w ustawie Prawo energetyczne na warunkach 

określonych przez operatorów systemów prze-
syłowych i dystrybucyjnych. 

5. Realizacja ustalonego planem zagospodarowa-
nia nie wymaga przebudowywania ani likwida-
cji istniejących sieci komunalnych. 

Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr XV/112/2011 
Rada Miejska w Szprotawie 

z dnia 30 wrzeņnia 2011r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
zgłoszonych do projektu planu 

W trakcie wyłożenia dokumentacji miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego parku wia-
trowego na gruntach obrębu Witków w gminie 
Szprotawa do publicznego wglądu, to jest w okresie 
od 10 czerwca do 25 lipca 2011r., do projektu planu 
nie zostały zgłoszone żadne uwagi.  

Po zakończeniu okresu wyłożenia, w terminie prze-
widzianym ustawowo na składanie uwag, do projek-
tu planu również nie zgłoszono uwag.  
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UCHWAŁA NR XII/70/11 
 RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE 

 
z dnia 27 października 2011r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych 

w obrębie wsi Małuszów 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (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; 
z 2007r. Nr 225 poz. 1635, Nr 127, poz. 880; z 2008r. 
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; z 2011r. Nr 32 
poz. 159, Nr 153, poz. 901) Rada Miejska w Sulęcinie 
uchwala, co następuje:  

Rozdział 1 

Ustalenia wstępne 

§ 1. 1. Zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/256/10 Rady 
Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 maja 2010 roku  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenów położonych w obrębie wsi Małuszów, po 
stwierdzeniu zgodności ustaleń niniejszej uchwały  
z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Sulęcin, 
przyjętego Uchwałą Nr XXI/165/00 Rady Miejskiej  
w Sulęcinie z dnia 19 czerwca 2000 roku (ze zmia-

nami), uchwala się miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego, zwany dalej „planem”. 

2. Plan obejmuje obszar o łącznej powierzchni 
ok. 229ha, położony w obrębie geodezyjnym Mału-
szów. 

3. Przedmiotem planu są tereny rolne, tereny lo-
kalizacji siłowni wiatrowych, wraz z infrastrukturą 
techniczną niezbędną dla ich prawidłowego funk-
cjonowania, a także tereny lasów, tereny wód i tere-
ny dróg. 

4. Granice planu przedstawione zostały na ry-
sunku planu w skali 1:2000 stanowiącym załącznik 
Nr 1 do niniejszej uchwały. 

5. Integralnymi częściami planu są następujące 
załączniki do uchwały: 

1) załącznik Nr 1 – rysunek planu w skali 1:2000, 
wraz z wyrysem ze Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Sulęcin, 

2) załącznik Nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rea-
lizacji inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które należą do zadań własnych gminy, 
oraz o zasadach ich finansowania, 
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3) załącznik Nr 3 – rozstrzygnięcie w sprawie roz-
patrzenia uwag złożonych do wyłożonego do 
publicznego wglądu projektu planu. 

6. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) „nieprzekraczalnej linii zabudowy” – należy 
przez to rozumieć linię regulacyjną, poza którą 
niedopuszczalne jest sytuowanie budynków 
oraz budowli naziemnych nie będących liniami 
przesyłowymi, sieciami uzbrojenia terenu oraz 
ciągami komunikacyjnymi, 

2) „linii rozgraniczającej” – należy przez to rozu-
mieć linię rozdzielającą tereny o różnych funk-
cjach i różnych zasadach zagospodarowania, 

3) „siłowni wiatrowej” – należy przez to rozumieć 
pojedynczą turbinę wiatrową, złożoną z wieży, 
gondoli oraz wieloskrzydłowego wirnika, a tak-
że pozostałych elementów niezbędnych do 
eksploatacji, 

4) „parku siłowni wiatrowych” – należy przez to 
rozumieć zespół siłowni wiatrowych, wraz z in-
frastrukturą niezbędną do jego prawidłowego 
funkcjonowania. 

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

Rozdział 2 

Ustalenia ogólne 

§ 2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształ-
towania ładu przestrzennego, kształtowania prze-
strzeni publicznych oraz łączenia i podziału nieru-
chomości. 

1. W zakresie zagospodarowania terenu i kształ-
towania zabudowy ustala się: 

1) zabudowę należy lokalizować zgodnie z liniami 
zabudowy określonymi na rysunku planu; linie 
zabudowy nie dotyczą obiektów małej architek-
tury, podziemnych części obiektów budowla-
nych, znajdujących się całkowicie poniżej po-
ziomu terenu, oraz elementów określonych  
w ustaleniach szczegółowych, 

2) zakaz stosowania ogrodzeń z betonowych ele-
mentów prefabrykowanych. 

2. W granicach planu nie wyznacza się terenów 
stanowiących przestrzenie publiczne. 

3. W zakresie łączenia i podziału nieruchomości 
ustala się: 

1) dopuszcza się łączenie i podział na działki 
zgodnie z przepisami odrębnymi, 

2) na potrzeby stałych dróg wewnętrznych służą-
cych obsłudze siłowni wiatrowych dopuszcza 
się łączenie i podział na działki o dowolnych pa-
rametrach, 

3) na potrzeby siłowni wiatrowych, w tym stałych 
placów manewrowych służących ich obsłudze, 
dopuszcza się wydzielenie działek o powierzch-
ni maksymalnie 2000m2 dla pojedynczej siłowni 
wiatrowej, 

4) nowy układ granic musi umożliwiać obsługę 
każdej działki w zakresie infrastruktury tech-
nicznej oraz dostęp do drogi publicznej lub 
wewnętrznej, 

5) kąt nachylenia granic nowo wydzielonych dzia-
łek budowlanych w stosunku do osi bezpo-
średnio przylegającego pasa drogowego musi 
wynosić 90° (+/–20°), 

6) dopuszcza się łączenie działek zlokalizowanych 
w granicach planu z sąsiednimi terenami o ana-
logicznym przeznaczeniu, zlokalizowanymi po-
za granicami planu. 

4. W granicach planu nie wyznacza się terenów 
przeznaczonych do scalania i podziału nieruchomo-
ści. 

5. Nie określa się zasad tymczasowego zago-
spodarowania terenu. 

§ 3. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowi-
ska i przyrody. 

1. Należy zastosować rozwiązania techniczne 
wykluczające możliwość przedostania się zanie-
czyszczeń do podłoża gruntowego oraz wód pod-
ziemnych, a także zabezpieczające środowisko przed 
emisją szkodliwych fal elektromagnetycznych, pora-
żeniem prądem i ładunkami elektrostatycznymi. 

2. Należy zastosować rozwiązania służące 
ochronie zasobów Głównego Zbiornika Wód Pod-
ziemnych Nr 144 „Wielkopolska Dolina Kopalna”,  
w granicach którego znajduje się obszar objęty pla-
nem. 

3. Na każdej działce dopuszczającej zabudowę  
w granicach terenów oznaczonych symbolem R 
należy zapewnić miejsce do czasowego gromadze-
nia odpadów. 

4. Ustalenia w zakresie ochrony środowiska 
i przyrody związane z realizacją i eksploatacją siłow-
ni wiatrowych: 

1) nakazuje się przeprowadzenie oceny wpływu 
siłowni wiatrowych na śmiertelność ptaków 
i nietoperzy, zgodnie z przepisami odrębnymi, 

2) nakazuje się zastosowanie rozwiązań służących 
ograniczeniu potencjalnego negatywnego od-
działywania siłowni wiatrowych na środowisko 
zgodnie z wytycznymi zawartymi w raporcie 
oddziaływania na środowisko, 

3) nakazuje się udokumentowanie dopuszczalne-
go zasięgu oddziaływania akustycznego parku 
siłowni wiatrowych, zgodnie z przepisami od-
rębnymi, 

4) po zakończeniu prac związanych z realizacją si-
łowni wiatrowych, nakazuje się rekultywację te-
renu umożliwiającą użytkowanie rolnicze, za 
wyjątkiem powierzchni objętych stałym utwar-
dzeniem, 

5) nakazuje się całkowite przywrócenie rolniczego 
użytkowania terenu po zakończeniu eksploata-
cji siłowni wiatrowych, 
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6) nakazuje się zachowanie oznaczonych na ry-
sunku planu zadrzewień i zakrzewień śródpo-
lnych oraz oczek wodnych; dopuszcza się usu-
wanie zadrzewień i zakrzewień śródpolnych  
w minimalnym koniecznym zakresie wyłącznie 
na potrzeby lokalizacji dróg wewnętrznych  
i obiektów infrastruktury technicznej, tj. w for-
mie przejść poprzecznych przez szpalery za-
drzewień i zakrzewień o szerokości maksymal-
nej 8m, 

7) sugeruje się zachowanie oznaczonych na ry-
sunku planu zadrzewień – nalotów brzozowych. 

§ 4. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzic-
twa kulturowego i zabytków. 

1. W granicach planu znajduje się zaewidencjo-
nowane stanowisko archeologiczne Nr 3 na obsza-
rze AZP 52-11/6, oznaczone na rysunku planu. 

2. Wszelkie prace ziemne realizowane w grani-
cach oznaczonych na rysunku planu stanowisk ar-
cheologicznych wymagają, przed ich podjęciem, 
wykonania badań archeologicznych oraz uzgodnie-
nia ze strony właściwych służb ochrony zabytków 
zgodnie z przepisami odrębnymi. 

3. W przypadku ujawnienia przedmiotu posiada-
jącego cechy zabytku podczas prowadzania prac 
budowlanych i ziemnych na terenie planu, należy 
postępować zgodnie z przepisami odrębnymi. 

§ 5. Zasady realizacji planu wynikające z przepi-
sów odrębnych. 

1. Ustala się obowiązek oznakowania przeszkód 
lotniczych oraz zgłaszania ich właściwym organom 
nadzoru nad lotnictwem cywilnym i wojskowym. 

2. Ustala się obowiązek udokumentowania, 
przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, sposobu 
posadowienia konstrukcji projektowanych obiektów 
budowlanych z rozpoznaniem geotechnicznym wa-
runków podłoża gruntowego. 

3. Zabudowę i zagospodarowanie terenu należy 
realizować zgodnie z przepisami odrębnymi, chyba 
że plan ustala inaczej. 

§ 6. Ustalenia dotyczące układu komunikacyjne-
go. 

1. Ustala się utrzymanie powiązań komunikacyj-
nych terenu objętego planem z zewnętrznym ukła-
dem dróg publicznych i wewnętrznych. 

2. Na każdej z działek należy zapewnić odpo-
wiednią, ze względu na funkcję i wielkość obiektów, 
ilość miejsc postojowych. 

§ 7. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicz-
nej. 

1. Dopuszcza się utrzymanie, rozbudowę, prze-
budowę oraz likwidację istniejącej infrastruktury 
technicznej. 

2. Dopuszcza się lokalizację infrastruktury tech-
nicznej w terenach ciągów komunikacyjnych,  
tj. dróg wewnętrznych. 

3. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w wodę, 
odprowadzania ścieków sanitarnych oraz wód desz-
czowych i roztopowych, zaopatrzenia w gaz, zaopa-
trzenia w energię cieplną oraz usługi teletechniczne 
określone zostały w ustaleniach szczegółowych. 

4. Ustalenia w zakresie infrastruktury elektroe-
nergetycznej: 

1) dopuszcza się lokalizację stacji transformato-
rowych SN/nN oraz SN/110kV na terenach R 
oraz SW, 

2) nakazuje się projektować nowe linie elektroe-
nergetyczne niskiego napięcia jako linie kablo-
we, 

3) ustala się korytarz techniczny dla istniejącej, 
napowietrznej linii elektroenergetycznej śred-
niego napięcia, o szerokości 12,5m na każdą 
stronę od osi linii, oznaczony na rysunku planu; 
zagospodarowanie korytarza technicznego 
zgodnie z przepisami odrębnymi, 

4) dopuszcza się lokalizację kablowych lub napo-
wietrznych linii elektroenergetycznych średnie-
go i wysokiego napięcia, dla których ustala się 
obowiązek wyznaczenia korytarzy technicznych. 

Rozdział 3 

Ustalenia szczegółowe 

§ 8. 1. Wyznacza się tereny rolne, oznaczone na 
rysunku planu symbolami R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, 
R8, R9 i R10. 

2. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenu: 

1) podstawową funkcją jest produkcja rolna, zwią-
zana z uprawą i/lub hodowlą zwierząt gospo-
darskich, 

2) zakazuje się zabudowy przeznaczonej do ho-
dowli zwierząt, 

3) zakazuje się zabudowy przeznaczonej na stały 
pobyt ludzi, 

4) dopuszcza się zabudowę na potrzeby produkcji 
rolnej, 

5) dopuszcza się lokalizację obiektów infrastruktu-
ry technicznej, w tym także infrastruktury nie-
zbędnej do prawidłowego funkcjonowania par-
ku siłowni wiatrowych, 

6) dopuszcza się budowę tymczasowych i stałych 
dróg wewnętrznych, służących realizacji i ob-
słudze siłowni wiatrowych na terenach SW, 

7) dopuszcza się budowę tymczasowych i stałych 
placów manewrowych służących realizacji i ob-
słudze siłowni wiatrowych, zlokalizowanych  
w bezpośrednim sąsiedztwie terenów SW, 

8) dopuszcza się lokalizację instalacji urządzeń do 
pomiaru parametrów wiatru, 

9) dopuszcza się prowadzenie i wydzielanie dróg 
wewnętrznych, 

10) dopuszcza się lokalizację fundamentów siłowni 
wiatrowych, położonych poniżej powierzchni 
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terenu, przekraczających linię rozgraniczającą 
tereny R i SW, 

11) dopuszcza się pracę skrzydeł wirnika przekra-
czających linię rozgraniczającą tereny R i SW. 

3. Ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu 
i form zabudowy: 

1) ustala się zabudowę w układzie wolnostojącym 
lub w formie zespołu budynków i/lub obiektów 
budowlanych, 

2) powierzchnia zabudowy i zainwestowania,  
w tym ciągi komunikacji wewnętrznej, place 
manewrowe, parkingi i infrastruktura technicz-
na – maksymalnie 10% powierzchni działki, ale 
nie więcej niż 1500m2 dla 1 zespołu budynków 
i/lub obiektów budowlanych, 

3) powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 
90% powierzchni działki; ustalenie nie dotyczy 
tymczasowych i stałych dróg wewnętrznych, 
służących realizacji i obsłudze siłowni wiatro-
wych na terenach SW, 

4) linie zabudowy według rysunku planu, 

5) wysokość zabudowy – do 3 kondygnacji nad-
ziemnych, maksymalnie do 12m dla budynków 
oraz maksymalnie do 20m dla obiektów bu-
dowlanych takich jak silosy, suszarnie itp., 

6) dopuszcza się budowę kondygnacji podziem-
nych, 

7) geometria dachu – dach o kącie pochylenia po-
łaci do 45°. 

4. Łączenie i podział nieruchomości zgodnie 
z ustaleniami ogólnymi. 

5. Ustalenia dotyczące komunikacji i infrastruk-
tury technicznej: 

1) obsługa komunikacyjna z przyległej drogi pu-
blicznej lub wewnętrznej, 

2) ustala się zaopatrzenie w wodę pitną, do pro-
dukcji rolnej oraz do celów przeciwpożarowych 
z indywidualnych ujęć; dopuszcza się zaopa-
trzenie w wodę z sieci wodociągowej, 

3) ustala się odprowadzenie ścieków sanitarnych 
do szczelnych zbiorników bezodpływowych; 
dopuszcza się stosowanie indywidualnych 
oczyszczalni ścieków; dopuszcza się odprowa-
dzanie ścieków sanitarnych do sieci kanalizacji 
sanitarnej, 

4) dopuszcza się odprowadzenie wód deszczo-
wych i roztopowych do gruntu; 

5) ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną  
z sieci elektroenergetycznej zasilanej ze stacji 
transformatorowych zlokalizowanych w grani-
cach planu lub poza jego granicami, 

6) ustala się zaopatrzenie w gaz ze źródeł indywi-
dualnych, zlokalizowanych na terenie własnej 
działki; dopuszcza się zaopatrzenie w gaz z sieci 
gazowej, 

7) ustala się zaopatrzenie w energię cieplną z in-
dywidualnych kotłowni i źródeł alternatywnych, 
zlokalizowanych na terenie własnej działki; do-
puszcza się wszystkie źródła energii cieplnej  
z ukierunkowaniem na mniej uciążliwe dla śro-
dowiska, 

8) ustala się zaopatrzenie w usługi telekomunika-
cyjne z sieci i urządzeń teletechnicznych zlokali-
zowanych w granicach planu oraz poza grani-
cami planu; dopuszcza się lokalizowanie obiek-
tów infrastruktury telekomunikacyjnej o mak-
symalnej wysokości 99m. 

§ 9. 1. Wyznacza się tereny lokalizacji siłowni 
wiatrowych, oznaczone na rysunku planu symbola-
mi SW1, SW2, SW3, SW4, SW5, SW6, SW7 i SW8. 

2. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenu: 

1) zakazuje się zabudowy, za wyjątkiem zabudowy 
związanej z obsługą siłowni wiatrowych, 

2) dopuszcza się lokalizację siłowni wiatrowych, 

3) dopuszcza się lokalizację obiektów infrastruktu-
ry technicznej, w tym także infrastruktury nie-
zbędnej do prawidłowego funkcjonowania par-
ku siłowni wiatrowych, 

4) dopuszcza się budowę tymczasowych i stałych 
placów manewrowych oraz dróg wewnętrz-
nych, służących realizacji i obsłudze siłowni 
wiatrowych, 

5) dopuszcza się lokalizację instalacji urządzeń do 
pomiaru parametrów wiatru, 

6) dopuszcza się prowadzenie i wydzielanie dróg 
wewnętrznych, 

7) dopuszcza się produkcję rolną, związana  
z uprawą i/lub hodowlą zwierząt gospodar-
skich. 

3. Ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu 
i form zabudowy: 

1) powierzchnia zabudowy i zainwestowania,  
w tym ciągi komunikacji wewnętrznej, place 
manewrowe, parkingi i infrastruktura technicz-
na – maksymalnie 10% powierzchni działki, 

2) powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 
90% powierzchni działki; ustalenie nie dotyczy 
tymczasowych i stałych placów manewrowych 
oraz dróg wewnętrznych, służących realizacji  
i obsłudze siłowni wiatrowych, 

3) linie zabudowy według rysunku planu; linie za-
budowy nie dotyczą skrzydeł wirnika siłowni 
wiatrowych, 

4) dopuszcza się zabudowę na granicy działki, 

5) dopuszcza się ustalenie szczegółowej lokalizacji 
poszczególnych siłowni wiatrowych, infrastruk-
tury towarzyszącej, a także przebiegu serwiso-
wych dróg wewnętrznych, na etapie projektu 
budowlanego, 

6) konstrukcja wież siłowni wiatrowych – rurowa 
lub słupowa, zamknięta, pełnościenna, 
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7) kolorystyka siłowni wiatrowych – jednolita dla 
całego zespołu, nie kontrastująca z otoczeniem; 
powierzchnia obiektów matowa, 

8) obowiązek obsadzenia zielenią, z wyłączeniem 
zieleni wysokiej, obiektów kubaturowych towa-
rzyszących siłowniom wiatrowym, 

9) zakaz umieszczania na siłowniach wiatrowych 
reklam i innych obrazów z wyjątkiem oznacze-
nia nazwy i symbolu producenta i/lub właści-
ciela, 

10) moc pojedynczej siłowni wiatrowej – maksy-
malnie 3MW, 

11) liczba siłowni wiatrowych w parku siłowni wia-
trowych na terenie planu – maksymalnie  
10 sztuk, 

12) odległość między wieżami siłowni wiatrowych 
– minimalnie 275m, 

13) średnica wirnika – maksymalnie 112m, 

14) wysokość skrajnego punktu skrzydła wirnika  
w pozycji pionowej – maksymalnie 205m nad 
poziom terenu, 

15) odległość siłowni wiatrowych od zabudowy 
przeznaczonej na stały pobyt ludzi zgodnie  
z przepisami odrębnymi, 

16) odległość wieży siłowni wiatrowych od linii 
rozgraniczających drogi wewnętrzne KDW  
– minimalnie 6m. 

4. Łączenie i podział nieruchomości zgodnie  
z ustaleniami ogólnymi. 

5. Ustalenia dotyczące komunikacji: 

1) obsługa komunikacyjna z przyległej drogi we-
wnętrznej, 

2) szerokość dróg wewnętrznych służących do 
obsługi siłowni wiatrowych – do 6m, 

3) dopuszcza się wykorzystywanie dróg we-
wnętrznych służących do obsługi siłowni wia-
trowych na potrzeby obsługi terenów rolnych. 

6. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej: 

1) nie ustala się zasad zaopatrzenia w wodę, gaz, 
energię cieplną i usługi telekomunikacyjne,  
a także zasad odprowadzenia ścieków, 

2) ustala się odprowadzanie wód deszczowych  
i roztopowych do gruntu, 

3) ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną  
z sieci elektroenergetycznej zasilanej ze stacji 
transformatorowych zlokalizowanych w grani-
cach planu lub poza jego granicami, 

4) ustala się przyłączenie siłowni wiatrowych do 
sieci elektroenergetycznej, 

5) dopuszcza się lokalizowanie obiektów infra-
struktury telekomunikacyjnej o maksymalnej 
wysokości 99m. 

§ 10. Wyznacza się tereny lasów oznaczone na 
rysunku planu symbolami ZL1, ZL2 i ZL3, dla któ-
rych ustala się: 

1) zakaz wprowadzania zabudowy za wyjątkiem 
obiektów małej architektury związanych z funk-
cją terenu, 

2) obsługa komunikacyjna z przyległej drogi we-
wnętrznej, 

3) dopuszczenie prowadzenia nieutwardzonych 
ciągów pieszych i ścieżek rowerowych, 

4) dopuszczenie prowadzenia podziemnej infra-
struktury technicznej. 

§ 11. Wyznacza się tereny dróg wewnętrznych, 
oznaczone na rysunku planu symbolami KDW1, 
KDW2, KDW3, KDW4, KDW5, KDW6, KDW7 i KDW8, 
dla których ustala się 

1) szerokość w liniach rozgraniczających według 
rysunku planu, 

2) odprowadzanie wód deszczowych i roztopo-
wych do sieci kanalizacji deszczowej zlokalizo-
wanej w terenach; dopuszcza się odprowadza-
nie wód deszczowych i roztopowych do gruntu, 

3) dopuszczenie lokalizacji obiektów infrastruktury 
technicznej, 

4) dopuszczenie pracy skrzydeł wirnika, przekra-
czających linię rozgraniczającą tereny KDW  
i SW. 

Rozdział 4 

Przepisy końcowe 

§ 12. Określa się stawkę w wysokości 25% dla 
wszystkich terenów w granicach planu, dla ustalenia 
wysokości jednorazowej opłaty w związku ze zby-
ciem przez właściciela albo użytkownika wieczyste-
go nieruchomości, której wartość wzrosła w związku 
z uchwaleniem planu. 

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Sulęcina. 

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

Przewodniczący Rady 
Leon Szczepański 
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XII/70/11 

Rady Miejskiej w Sulęcinie 
z dnia 27 października 2011r. 
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XII/70/11 

Rady Miejskiej w Sulęcinie 
z dnia 27 października 2011r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji  
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą 

do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finan-
sowania w ramach miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla terenów położonych 

w obrębie wsi Małuszów. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80 poz. 717, ze zmianami) Rada Miejska  
w Sulęcinie rozstrzyga co następuje:  

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, sta-
nowiące zadania własne gminy nie wystąpią w ob-
szarze planu, stąd nie rozstrzyga się o zasadach ich 
finansowania. 

Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr XII/70/11 

Rady Miejskiej w Sulęcinie 
z dnia 27 października 2011r. 

Rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag zło-
żonych do wyłożonego do publicznego wglądu pro-
jektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla terenów położonych w obrębie wsi 

Małuszów. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80 poz. 717, ze zmianami) Rada Miejska  
w Sulęcinie rozstrzyga co następuje:  

Wobec braku uwag do wyłożonego do publicznego 
wglądu projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla terenów położonych  
w obrębie wsi Małuszów, nie rozstrzyga się o spo-
sobie ich rozpatrzenia. 
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego: 
Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych, w miarę posiadanych rezerw, można nabywać: - na podstawie nadesłanego zamówienia: w Biurze Gospodarczym 

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego  w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. (0-95) 7115-210 - w punkcie sprzedaży Lubuskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul Jagiellończyka 8, codziennie w godz. 730 - 1530, Dzienniki Urzędowe wraz ze skorowidzami wyłożone są do 
powszechnego wglądu redakcji Dziennika Urzędowego, w bibliotece Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. oraz Delegaturze Lubuskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze – codziennie w godzinach pracy urzędu. 
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