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Rozdział 10 

Postanowienie końcowe 

§ 44. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy 
w trybie określonym do jego uchwalenia. 

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

Przewodniczący Rady 
Zbigniew Zygadło 

19 18

 
=================================================================================== 

 

1919 
19 19 

UCHWAŁA NR XII/87/11 

 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SOLI 

 z dnia 28 czerwca 2011r. 

w sprawie: nadania nazwy nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 
8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 
2001r, nr 142 poz. 1591 ze zmianami) uchwala się, 
co następuje:  

§ 1. Nadaje się nazwę: 

„Rondo dr Tadeusza Pietka” – dla nowopowsta-
łego ronda połoşonego, w granicach administra-
cyjnych Gminy Nowa Sól-Miasto oznaczonego 
ewidencyjnie jako działki nr 1583/3, 1129/10, 
1122/1, 165/10 w obrębie 2 miasta Nowa Sól. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezyden-
towi Miasta 

§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni 
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Piotr Szyszko 

19 19

 
=================================================================================== 

1920 
192 0 

UCHWAŁA NR XII/94/11 

 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SOLI 

 z dnia 28 czerwca 2011r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól obejmującego 
północną część Zatorza 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 20  
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 ze zmianami) po stwierdzeniu zgodności ze 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy Nowa Sól – Miasto, 
Rada Miejska w Nowej Soli uchwala, co następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego z przeznaczeniem terenów 
pod funkcję: mieszkaniową, usługową, produkcyjno 
– techniczną z niezbędnymi drogami, zielenią oraz 
infrastrukturą techniczną. 

2. Integralnymi częściami uchwały są:  

1) rysunki w skali 1:1000 stanowiące załączniki  
nr 1 i nr 2; 

2) rozstrzygniecie dotyczące sposobu rozpatrzenia 
uwag do projektu planu, stanowiące załącznik 
nr 3; 

3) rozstrzygniecie o sposobie realizacji, zapisa-
nych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktu-
ry technicznej, które naleşą do zadań własnych 
gminy oraz zasadach ich finansowania, stano-
wiące załącznik nr 4. 

§ 2. Uchwała niniejsza jest zgodna z uchwałą  
nr LVII/359/10 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia  
29 stycznia 2010r., w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Nowa Sól obejmującego 
północną część Zatorza. 

§ 3. 1. Plan wprowadza ustalenia dotyczące:  
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1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczają-
cych tereny o róşnym przeznaczeniu lub róş-
nych zasadach zagospodarowania; 

2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego; 

3) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego; 

4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej; 

5) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych; 

6) parametrów i wskaŝników kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym li-
nie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaŝniki 
intensywności zabudowy; 

7) szczegółowych zasad i warunków scalania 
i podziału nieruchomości objętych planem 
miejscowym; 

8) szczególnych warunków zagospodarowania te-
renów oraz ograniczeń w ich uşytkowaniu, 
w tym zakaz zabudowy; 

9) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicznej; 

10) sposobu i terminu tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzenia i uşytkowania terenów; 

11) stawki procentowej, na podstawie której ustala 
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4. upzp. 

2. Nie wprowadza się ustaleń dotyczących granic 
i sposobów zagospodarowania terenów lub obiek-
tów podlegających ochronie, ustalonych na pod-
stawie odrębnych przepisów, w tym terenów górni-
czych, a takşe naraşonych na niebezpieczeństwo 
powodzi oraz zagroşonych osuwaniem się mas 
ziemnych, ze względu na to, şe nie występują na 
terenie objętym planem. 

§ 4. Ilekroć w ustaleniach niniejszej uchwały jest 
mowa o: 

1) planie – naleşy przez to rozumieć miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego, o któ-
rym mowa w § 1, ust. 1; 

2) rysunku planu – naleşy przez to rozumieć gra-
ficzny zapis planu przedstawiony na mapie 
w skali 1:1000, stanowiący załączniki do niniej-
szej uchwały; 

3) przepisach odrębnych – naleşy przez to rozu-
mieć aktualne przepisy ustaw wraz z aktami 
wykonawczymi, normy branşowe oraz ograni-
czenia w dysponowaniu terenem wynikające 
z prawomocnych decyzji administracyjnych; 

4) terenie – naleşy przez to rozumieć teren wyzna-
czony na rysunku planu liniami rozgraniczają-
cymi i oznaczony symbolem sposobu uşytko-
wania; 

5) tymczasowym sposobie zagospodarowania, 
urządzenia lub uşytkowania terenu - naleşy 
przez to rozumieć dotychczasowe uşytkowanie 

terenu do czasu zagospodarowania zgodnie 
z przeznaczeniem ustalonym w planie; 

6) uciąşliwości – naleşy przez to rozumieć prze-
kroczenie standardów jakości środowiska, 
w tym zjawiska lub stany utrudniające şycie al-
bo dokuczliwe dla otaczającego terenu, 
a zwłaszcza hałas, wibracje, zanieczyszczenia 
powietrza i zanieczyszczenia odpadami, prze-
kraczające obowiązujące wielkości normowe; 

7) funkcji produkcyjno – technicznej – naleşy przez 
to rozumieć: przemysł, składy, bazy, budownic-
two z obiektami administracyjno – socjalnymi 
z dopuszczeniem obiektów i urządzeń infra-
struktury technicznej; 

8) usługach – naleşy przez to rozumieć takie usłu-
gi, które słuşą zaspokojeniu potrzeb ludności, 
tj.; handel, gastronomię, kulturę, edukację, 
opiekę zdrowotną, administrację i inne nie wy-
twarzające dóbr materialnych; 

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleşy przez 
to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku pla-
nu, określającą najblişsze moşliwe połoşenie 
ściany budynku w stosunku do granicy działki, 
dopuszcza się przekroczenie tej linii przez takie 
elementy jak: gzymsy, balkony, tarasy, wykusze 
i ganki jednak nie więcej niş o 1,5m, na długo-
ści nie więcej niş 40% szerokości elewacji; 

10) obowiązującej linii zabudowy – naleşy przez to 
rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu, 
na której naleşy zlokalizować jedną z elewacji, 
z zastrzeşeniem iş dopuszcza się wysunięcia 
o nie więcej niş 1,5 metra elementów takich jak 
balkony, wykusze, gzymsy, okapy, zadaszenia, 
schody na długości nie więcej niş 40% szeroko-
ści elewacji; 

11) zakaz zmiany formy zewnętrznej – naleşy przez 
to rozumieć: zakaz rozbudowy, dobudowy 
i nadbudowy z dopuszczeniem przebudowy 
parterów w zakresie otworów okiennych, 
drzwiowych i witryn oraz ścian szczytowych 
budynków wskazanych w niniejszej uchwale 
i oznaczonych graficznie na rysunku planu, 

12) reklamie wielkogabarytowej – naleşy przez to 
rozumieć wolno stojące lub mocowane do kon-
strukcji lub ścian budynków nośniki reklamo-
we, których powierzchnia przeznaczona na re-
klamę przekracza 3m²; 

§ 5. 1. Następujące oznaczenia graficzne na ry-
sunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:  

1) linie rozgraniczające tereny o róşnym przezna-
czeniu lub róşnych zasadach zagospodarowa-
nia; 

2) nieprzekraczalne linie zabudowy, linie ograni-
czające obszar, na którym dopuszcza się reali-
zację obiektów kubaturowych; 

3) obowiązujące linie zabudowy, linie usytuowa-
nia obiektów budowlanych dotyczące lokalizacji 
głównej bryły budynku; 
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4) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy 
od granic terenu określonych liniami rozgrani-
czającymi oprócz uwidocznionych na rysunku 
planu winny być zgodne z przepisami szczegól-
nymi; 

5) symbole określające przeznaczenie terenów. 

2. Pozostałe, niewymienione w ust. 1 elementy 
rysunku planu, jak np. treść podkładu mapowego, 
orientacyjne linie podziałów wewnętrznych, mają 
charakter informacyjny i nie są ustaleniami planu. 

Rozdział 2 

Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 
tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych 

zasadach zagospodarowania 

§ 6. 1. Przedmiotem planu są regulacje określa-
jące warunki zagospodarowania terenów z ich prze-
znaczeniem na cele funkcji mieszkaniowej, usługo-
wej, produkcyjno – technicznej, zieleni, infrastruktu-
ry technicznej i komunikacji niezbędnej dla prawi-
dłowego funkcjonowania terenów. 

2. Przy zagospodarowaniu wyodrębnionych te-
renów określonych na rysunku planu liniami roz-
graniczającymi, obowiązuje zasada bezkolizyjnego 
sąsiedztwa poszczególnych funkcji, których uciąşli-
wość nie moşe wykraczać poza granice działek na 
ten cel przeznaczonych. 

Rozdział 3 

Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

§ 7. 1. W zakresie ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego ustala się:  

1) zachowanie i adaptację istniejącej zabudowy 
zgodnie z warunkami zawartymi w rozdziale 7; 

2) rewitalizację istniejącej zabudowy, przede 
wszystkim zabytkowej przewidzianej do adap-
tacji, obejmującą rewaloryzację budynków pod 
względem estetycznym i uşytkowym, celem 
utrzymania ich we właściwym stanie technicz-
nym; 

3) wprowadzenie nowej zabudowy w ściśle wy-
znaczonych ramach przypisanych dla kaşdego 
terenu; 

4) zachowanie linii zabudowy i gabarytów budyn-
ków, wielkości powierzchni zabudowy, wyso-
kości budynków i formy dachów, o ile dalsze 
ustalenia nie stanowią inaczej; 

5) powiązanie projektowanych terenów komuni-
kacyjnych, zieleni i infrastruktury technicznej 
z elementami istniejącymi. 

2. Jako podstawową zasadę polityki parkingowej 
dla terenów o funkcjach związanych z działalnością 
produkcyjno-techniczną i usługową, przyjmuje się 
uwarunkowanie, şe przy zagospodarowaniu kaşdej 
działki winien być rozwiązany problem miejsc posto-
jowych dla samochodów i rowerów w ilości zabez-
pieczającej potrzeby funkcji wynikających z przezna-
czenia terenów. 

3. Na obszarze objętym planem miejscowym 
dopuszcza się realizację masztów i wieş telefonii 
komórkowej wyłącznie na terenie ozn. symbolem U, 
P-1 i na terenie ozn. symbolem U, P-2 w miejscach 
wskazanych na rysunku planu. Wszelkie projekto-
wane obiekty o wysokości równej i większej od 50m 
n.p.t. podlegają przed wydaniem decyzji o pozwole-
niu na budowę zgłoszeniu do Szefostwa Słuşby Ru-
chu Lotniczego Sił Zbrojnych RP Wydział Lotnisko-
wy. 

4. Na obszarze objętym planem miejscowym za-
kazuje się projektowanej działalności polegającej na 
przetwarzaniu i składowaniu oraz sprzedaşy odpa-
dów w tym złomowiska samochodów, urządzeń 
gospodarstwa domowego oraz odpadów wielkoga-
barytowych itp. 

Rozdział 4 

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego 

§ 8. 1. W zakresie ochrony środowiska ustala się:  

1) ochronę Głównego Zbiornika Wód Podziem-
nych nr 302 o statusie najwyşszej ochrony 
w granicach którego połoşone jest miasto No-
wa Sól, w tym teren objęty planem miejsco-
wym, poprzez uporządkowanie gospodarki 
ściekowej:  

a) odprowadzenie ścieków bytowych i przemy-
słowych zgodnie z ustaleniami zawartymi 
w § 16 ust. 3, 

b) odprowadzenie ścieków opadowych zgodnie 
z ustaleniami zawartymi w § 16 ust. 4, 

c) wyposaşenie miejsc magazynowania surow-
ców i odpadów zawierających substancje 
niebezpieczne w infrastrukturę techniczną 
zapewniającą ochronę wód powierzchnio-
wych i podziemnych. 

2. Teren objęty planem miejscowym w części 
połoşony jest w granicach strefy ochronnej ujęcia 
komunalnego wód podziemnych Nr 1 przy ul. Woj-
ska Polskiego w obrębie miasta Nowa Sól – na tere-
nie ochrony pośredniej, gdzie obowiązują następu-
jące zakazy:  

1) lokalizowania nowych ujęć wód wymagających 
pozwolenia wodnoprawnego, 

2) wprowadzania ścieków do wód lub ziemi, za 
wyjątkiem wód popłucznych powstających 
w wyniku uzdatniania wody na SUW nr 1 oraz 
oczyszczonych wód opadowych i roztopowych 
odprowadzonych z dróg wewnętrznych, lokal-
nych, gminnych i powiatowych, 

3) rolniczego wykorzystywania ścieków, 

4) urządzania pryzm kiszonkowych i komposto-
wych z wyjątkiem pryzm kompostowych urzą-
dzonych na potrzeby własne gospodarstwa 
domowego, 

5) przechowywania lub składowania odpadów 
promieniotwórczych, 
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6) budowy dróg tranzytowych i ponad lokalnych 
bez szczelnego systemu odwodnienia z odpro-
wadzeniem ścieków deszczowych lub roztopo-
wych poza teren ochrony pośredniej ujęcia, 

7) lokalizowania składowisk odpadów komunal-
nych, niebezpiecznych, innych niş niebezpiecz-
ne oraz obojętnych, 

8) lokalizowania nowych cmentarzy oraz grzeba-
nia zwłok zwierzęcych, 

9) wydobywania kopalin, 

10) lokalizowania oczyszczalni ścieków, 

11) na terenie ochrony pośredniej o podwyşszo-
nych warunkach ochrony, dodatkowo zabrania 
się lokalizowania magazynów substancji ropo-
pochodnych, a takşe rurociągów do ich trans-
portu, 

12) na terenie ochrony pośredniej o złagodzonych 
warunkach ochrony, dodatkowo zabrania się 
lokalizowania rurociągów do transportu sub-
stancji ropopochodnych, 

13) lokalizowania zakładów przemysłowych mogą-
cych oddziaływać negatywnie na środowisko 
oraz ferm chowu lub hodowli zwierząt, 

3. Ustala się ochronę w maksymalnym stopniu 
istniejących drzewostanów. 

Rozdział 5 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

§ 9. 1. W granicach obszaru stanowiącego oto-
czenie zabytku wpisanego do rejestru pod  
nr L-375/A, zgodnie z rysunkiem planu, ustala się:  

1) konieczność uzyskania pozwolenia Lubuskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na 
inwestycje zlokalizowane na terenie otoczenia 
wpisanego do rejestru zespołu urbanistyczno  
– architektonicznego, zgodnie z przepisami od-
rębnymi; 

2) zachowanie zasadniczych elementów histo-
rycznego rozplanowania, w tym przede wszyst-
kim układu dróg, ulic i placów, historycznych 
linii zabudowy, kompozycji wnętrz urbanistycz-
nych oraz kompozycji zieleni; 

3) zachowanie istniejącej zabudowy historycznej, 
charakteryzującej się wysokimi walorami histo-
rycznymi, estetycznymi (określonej w ewidencji 
zabytków); 

4) wymóg dostosowania nowej zabudowy do hi-
storycznej kompozycji przestrzennej w zakresie 
rozplanowania, skali i bryły przy załoşeniu 
harmonijnego współistnienia elementów kom-
pozycji historycznej oraz współczesnej, wszelka 
działalność inwestycyjna musi uwzględniać ist-
niejące juş związki przestrzenne i planistyczne; 

5) preferowanie tych inwestycji, które stanowią 
rozszerzenie lub uzupełnienie juş istniejących 
form zagospodarowania i zainwestowania te-
renu, przy załoşeniu maksymalnego zachowa-

nia i utrwalenia istniejących juş relacji oraz pod 
warunkiem, iş nie kolidują one z historycznym 
charakterem obiektu; 

6) lokalizację tablic informacyjnych lub szyldów, 
sklepów oraz zakładów w miejscach na to wy-
znaczonych, w dostosowanej formie do wystro-
ju elewacji i otoczenia; 

7) wymóg konsultowania i uzgodnienia z Lubu-
skim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 
działań inwestycyjnych w zakresie: przebudo-
wy, rozbudowy obiektów posiadających war-
tość historyczną, ujętych w ewidencji zabytków; 

8) wymóg konsultowania i uzgodnienia z Lubu-
skim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 
działań w zakresie wymiany stolarki okiennej 
i drzwiowej w obiektach posiadających wartość 
historyczną i zabytkową; 

9) wymóg konsultowania i uzgodnienia z Lubu-
skim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 
działań inwestycyjnych w zakresie zmiany kolo-
rystyki elewacji budynków posiadających war-
tość historyczną; projektując kolorystykę bu-
dynków posiadających wartość zabytkową na-
leşy uwzględnić ich cechy stylistyczne; 

10) obowiązek restauracji i modernizacji technicz-
nej obiektów o wartościach kulturowych z do-
stosowaniem współczesnej funkcji do wartości 
obiektów; 

11) zakaz stosowania pokryć dachowych z blachy 
dachówkopodobnej w obiektach o wartościach 
zabytkowych; 

12) zakaz lokalizacji w poblişu zabudowy przy  
ul. Wojska Polskiego elementów dysharmoni-
zujących typu: pylony reklamowe, wieşe telefo-
nii komórkowej, maszty stanowiące niekorzyst-
ne dominanty w układzie przestrzennym; 

13) wymóg konsultowania i uzgodnienia z Lubu-
skim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 
lokalizacji w/w urządzeń na pozostałym obsza-
rze objętym planem w kontekście wpływu na 
chronione wartości widokowe zespołu urbani-
styczno – architektonicznego miasta Nowa Sól, 
wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 
L-375/A, 

14) zakaz montaşu na elewacjach frontowych bu-
dynków usytuowanych przy ul. Wojska Pol-
skiego elementów instalacji (kominy spalinowe 
i wentylacyjne) oraz urządzeń technicznych 
i reklam wielkogabarytowych, 

15) zakaz zmiany formy zewnętrznej budynków 
stanowiących pierzeję ulicy, o ile dalsze ustale-
nia nie stanowią inaczej, rozumiany jako: zakaz 
rozbudowy, dobudowy i prawem do przebu-
dowy parterów w zakresie otworów okiennych, 
drzwiowych i witryn. 

2. Na obszarze planu występuje strefa ochrony 
konserwatorskiej „B”, dla której ustala się:  
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1) zachowanie istniejącej zabudowy historycznej, 
utrzymanie jej gabarytów oraz wystroju elewa-
cji; 

2) dostosowanie nowej zabudowy do historycznej 
kompozycji przestrzennej w zakresie skali 
i bryły; 

3) zachowanie historycznego układu urbanistycz-
nego w tym: historycznego podziału parcela-
cyjnego rozplanowania ulic, placów, wnętrz 
urbanistycznych i kompozycji zieleni. 

3. Obowiązuje ochrona prawna nişej wymienio-
nych obiektów ujętych w ewidencji zabytków:  

1) obiekty mieszkalne, ul. Grottgera od nr 1 do  
nr 19; 

2) obiekty mieszkalne, ul. Kossaka numery: 2, 4, 6, 
8, 9, 9a, 10, 11-11c, 12, 13-13c, 14, 15-15c, 16, 
17-17c, 18, 20, 21, 22, 23 i 25; 

3) obiekty mieszkalne, ul. Matejki numery: 1, 2-2c, 
4, 4a, 5, 6-6e, 7, 8, 9, 12, 15, 17, 19, 23; 

4) obiekt mieszkalno – usługowy ul. Matejki nr 3; 

5) obiekty mieszkalne, ul. Rydla numery: 1, 3, 5, 
5a, 7, 7a, 9-9c, 11, 11a; 

6) obiekty mieszkalne, ul. Siemiradzkiego numery: 
1, 1a, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16; 

7) obiekt mieszkalny - kamienica, ul. Wojska Pol-
skiego nr 36; 

8) obiekty mieszkalno – usługowe - kamienice,  
ul. Wojska Polskiego numery: 38, 40; 

9) obiekt usługowy - kamienica, ul. Wojska Pol-
skiego nr 42; 

10) obiekty mieszkalne, ul. Wojska Polskiego nu-
mery: 46, 46a-46e, 48, 50, 54, 56; 

11) skwer – działka nr 417/2, obręb 2 przy ul. Rydla. 

4. Osoby prowadzące roboty budowlane lub 
ziemne w razie odkrycia przedmiotu, co do którego 
istnieje przypuszczenie, şe jest on zabytkiem, zobo-
wiązane są:  

1) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić 
lub zniszczyć odkryty przedmiot; 

2) zabezpieczyć, przy uşyciu dostępnych środków, 
ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 

3) niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a je-
śli nie jest to moşliwe Prezydenta Nowej Soli. 

Rozdział 6 

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych 

§ 10. W celu właściwego kształtowania prze-
strzeni publicznych, które stanowią tereny dróg pu-
blicznych, tereny usług publicznych, teren zieleni 
urządzonej ustala się: 

1) wykonanie nasadzeń drzew wzdłuş ulic; 

2) stosowanie małej architektury; 

3) stosowanie nośników reklamowych w formie 
zorganizowanej i ujednoliconej co do wielkości 
i wyrazu plastycznego z wyłączeniem reklam 
wielkogabarytowych i świetlnych. 

Rozdział 7 

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki 

intensywności zabudowy 

§ 11. 1. Wyznacza się tereny oznaczone symbo-
lem MW – funkcja mieszkaniowa wielorodzinna, dla 
których:  

1) ustala się:  

a) adaptację istniejących budynków z moşliwo-
ścią remontów i przebudowy przy zachowa-
niu ich gabarytów – dotyczy głównej bryły 
budynku, 

b) adaptację istniejących usług z moşliwością 
przebudowy, nadbudowy oraz zmiany funkcji 
na mieszkaniową, 

c) maksymalna powierzchnia zabudowy 50%, 

d) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej 30%, 

e) wysokość zabudowy projektowanej do 
7 kondygnacji nadziemnych, nie wyşszą niş 
22m, 

f) dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu 
25º – 45º; pokrycie dachowe z dachówki ce-
ramicznej lub innych materiałów dachówko 
podobnych, 

g) realizację urządzeń zapewniających obsługę 
terenu obejmujących: komunikację we-
wnętrzną wraz z parkingami, place gospo-
darcze w tym na pojemniki na odpady stałe, 
place zabaw, urządzenia infrastruktury tech-
nicznej, obiekty małej architektury, 

h) realizację zieleni rekreacyjnej, 

i) obsługę komunikacyjną poprzez istniejące 
zjazdy i skrzyşowania, 

j) zapewnienie miejsc parkingowych zgodnie 
z potrzebami danej funkcji w granicach wła-
snej działki budowlanej, zgodnie z normaty-
wem parkingowym i garaşowym, w ilości nie 
mniejszej niş:  

- 1 miejsce postojowe lub garaş na kaşde 
mieszkanie, 

- 3 miejsca postojowe na kaşde 100m² po-
wierzchni uşytkowej obiektów usługo-
wych, 

k) docelową likwidację zabudowy usługowej 
wolno stojącej (typu kioskowego) do 2015r., 

l) likwidację istniejących pawilonów do 2015r. 
zlokalizowanych przy budynkach mieszkal-
nych: nr 5 ul. Staszica, nr 4 os. XXX lecia 
PRL, nr 11 i nr 24 os. Konstytucji 3 Maja, 
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m) moşliwość realizacji nowych obiektów usłu-
gowych dobudowanych do szczytów wymie-
nionych budynków w podpunkcie „l”, zgod-
nie z rysunkiem planu; 

2) dopuszcza się:  

a) dachy płaskie, 

b) budowę zespołów garaşy, w tym garaşy pod-
ziemnych jedno i wielopoziomowych zgod-
nie z przepisami odrębnymi, 

c) lokalizację usług w parterach budynków, 

d) lokalizację parkingów lub garaşy w części 
podziemnej budynków, pod warunkiem za-
stosowania rozwiązań technicznych niepo-
wodujących uciąşliwości dla mieszkańców, 

e) realizację obiektów usługowych powiąza-
nych bezpośrednio z główną bryłą budynku  
– proponowana lokalizacja obiektów wska-
zana na rysunku planu, 

f) lokalizacja reklam, ujednoliconych pod 
względem wielkości i wyrazu plastycznego, 
jako wolnostojących i montowanych na ele-
wacjach budynków z wyłączeniem reklam 
wielkogabarytowych, za wyjątkiem terenu 
wzdłuş drogi KDG; 

3) zakazuje się:  

a) budowy nowych obiektów budowlanych ty-
pu: kioski, blaszaki, kontenery itp., 

b) zabudowy i nasadzeń zieleni wysokiej w ko-
rytarzu technicznym napowietrznych linii 
elektroenergetycznych 110kV o szerokości po 
17,5m od osi linii. 

2. Wyznacza się tereny oznaczone symbolem 
MN – funkcja mieszkaniowa jednorodzinna, dla któ-
rych:  

1) ustala się:  

a) adaptację istniejących budynków z moşliwo-
ścią remontów i przebudowy przy zachowa-
niu ich gabarytów oraz istniejącego charakte-
ru, 

b) utrzymanie istniejącej formy architektonicz-
nej wraz z układem kompozycyjnym elewacji, 
detalem architektonicznym oraz stolarką 
okienną i drzwiową, pokrycia dachów, 

c) minimalna powierzchnia działki nowo projek-
towanej 600m², 

d) usytuowanie na kaşdej działce jednego bu-
dynku mieszkalnego, 

e) obsługę komunikacyjną poprzez istniejące 
zjazdy i skrzyşowania, 

f) parkowanie pojazdów w obrębie własnej nie-
ruchomości; 

2) dopuszcza się:  

a) moşliwość lokalizacji zabudowy uzupełniają-
cej o tej samej funkcji z dostosowaniem, no-

wej zabudowy do gabarytów i formy archi-
tektonicznej zabudowy sąsiedniej, 

b) uzupełnienie zabudowy garaşowej i gospo-
darczej, 

c) funkcję usługową nieuciąşliwą (np. biura, 
małe sklepy) o powierzchni do 50% budynku 
z wyłączeniem warsztatów samochodowych, 

d) adaptację istniejącej zabudowy garaşowej 
i gospodarczej na usługi nieuciąşliwe, 

e) nadbudowę przybudówek i rozbudowę 
zgodnie z rys. planu. 

3. Wyznacza się tereny oznaczone symbolem U, 
MW; U, MW-1 – funkcja usługowa z dopuszczeniem 
funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej, dla których:  

1) ustala się:  

a) adaptację istniejących budynków z moşliwo-
ścią ich przebudowy i rozbudowy, 

b) nowa zabudowa powinna być zharmonizo-
wana pod względem kubatury i bryły 
z zabudową istniejącą, 

c) wysokość zabudowy do 3 kondygnacji to jest 
maksymalnie 12m mierzona od poziomu te-
renu do górnej krawędzi gzymsu lub okapu, 
17m do poziomu kalenicy, 

d) dachy spadziste min. 30º dla głównej połaci, 
kryte dachówką ceramiczną lub blachą, 
z moşliwością wykorzystania poddaszy na 
cele uşytkowe, 

e) obsługę komunikacyjną poprzez istniejące 
zjazdy i skrzyşowania, 

f) utrzymanie istniejących dróg wewnętrznych, 

g) zapewnienie miejsc parkingowych, zgodnie 
z potrzebami danej funkcji w granicach wła-
snej działki budowlanej, zgodnie z normaty-
wem parkingowym i garaşowym, w ilości nie 
mniejszej niş:  

- 1 miejsce postojowe lub garaş na kaşde 
mieszkanie, 

- 3 miejsca postojowe na kaşde 100m² po-
wierzchni uşytkowej biur, 

- 3 miejsca postojowe na kaşde 100m² po-
wierzchni uşytkowej obiektów usługo-
wych, 

- 3 miejsca postojowe na kaşdych 10 za-
trudnionych; 

2) dopuszcza się:  

a) realizację urządzeń zapewniających obsługę 
terenu obejmujących: komunikację we-
wnętrzną wraz z parkingami, place gospo-
darcze, place zabaw, 

b) realizację zieleni rekreacyjnej i ozdobnej, 

c) jednorodną funkcję mieszkaniową lub usłu-
gową, 
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d) na terenie ozn. symb. U, MW-1 realizację 
placu zabaw oraz parkingów od strony drogi 
KDD, 

e) dachy płaskie lub mansardowe. 

4. Wyznacza się tereny oznaczone symbolem U, 
U-1, U-2, U-3 – funkcja usługowa, dla których:  

1) ustala się:  

a) adaptację istniejących obiektów z moşliwo-
ścią ich przebudowy, rozbudowy i nadbudo-
wy, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy do 
60%, 

c) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej 25%, 

d) wysokość zabudowy projektowanej do 
3 kondygnacji, tj. maksymalnie 10m mierzo-
ne od poziomu terenu do górnej krawędzi 
gzymsu lub okapu, 

e) dachy dwuspadowe lub wielospadowe mi-
nimum 30º dla górnej połaci, kryte dachówką 
ceramiczną, z moşliwością wykorzystania 
poddasza na cele uşytkowe, 

f) obsługę komunikacyjną poprzez istniejące 
zjazdy i skrzyşowania, 

g) zapewnienie miejsc parkingowych zgodnie 
z potrzebami danej funkcji w granicach wła-
snej działki budowlanej; 

2) dopuszcza się:  

a) dachy płaskie lub mansardowe, 

b) realizację urządzeń zapewniających obsługę 
terenu obejmujących: komunikację we-
wnętrzną, parkingi, place gospodarcze, 

c) funkcję mieszkaniową na terenie ozn. symbo-
lem U-1, 

d) moşliwość lokalizowania obiektów handlo-
wych do 1000m² powierzchni sprzedaşy, na 
terenie ozn. symbolem U-2, na pozostałych 
terenach 400m² powierzchni sprzedaşy, 

e) utrzymanie istniejącej stacji paliw na terenie 
oznaczonym symbolem U-3. 

5. Wyznacza się tereny oznaczone symbolem  
U-4 – istniejąca funkcja usługowa, dla których:  

1) ustala się:  

a) adaptację istniejących obiektów z moşliwo-
ścią przebudowy, rozbudowy, nadbudowy 
i remontów, 

b) obsługę komunikacyjną poprzez istniejące 
zjazdy i skrzyşowania. 

6. Wyznacza się tereny oznaczone symbolem  
UZ – tereny usług zdrowia, dla których:  

1) ustala się:  

a) adaptację istniejących budynków z moşliwo-
ścią remontów, 

b) utrzymanie istniejącej spalarni, 

c) zachowanie istniejącego lądowiska, 

d) obsługę komunikacyjną poprzez istniejące 
zjazdy i skrzyşowania; 

2) dopuszcza się:  

a) przebudowę, rozbudowę i nadbudowę bu-
dynków, 

b) budowę stacji paliw na potrzeby szpitala, 

c) realizację nowej zabudowy o wysokości do 
7 kondygnacji i nie wyşszą niş 22m. 

7. Wyznacza się tereny oznaczone symbolem  
UO – funkcja usług oświaty, dla których:  

1) ustala się:  

a) adaptację istniejących budynków z moşliwo-
ścią remontów i przebudowy 

b) utrzymanie istniejącego charakteru budyn-
ków i ich gabarytów, 

c) obsługę komunikacyjną poprzez istniejące 
zjazdy i skrzyşowania; 

2) dopuszcza się:  

a) rozbudowę i nadbudowę budynków istnieją-
cych, 

b) zmianę funkcji na inny rodzaj usług. 

8. Wyznacza się teren oznaczony symbolem  
UK – funkcja usług sakralnych, dla którego:  

1) ustala się:  

a) adaptację istniejącej zabudowy sakralnej 
z moşliwością remontów i przebudowy przy 
zachowaniu jej gabarytu oraz istniejącego 
charakteru, 

b) zachowanie układu i charakteru otoczenia 
wraz z zielenią, elementami małej architektu-
ry i ukształtowaniem terenu, 

c) waloryzację istniejącej zieleni, 

d) obsługę komunikacyjną poprzez istniejące 
zjazdy i skrzyşowania. 

9. Wyznacza się teren oznaczony symbolem  
UP – funkcja usług publicznych – komenda policji, 
dla którego:  

1) ustala się:  

a) maksymalna powierzchnia zabudowy 60%, 

b) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej 25%, 

c) wysokość zabudowy projektowanej – budyn-
ku głównego do 5 kondygnacji nadziemnych 
nie więcej niş 22m, 

d) wysokość zabudowy projektowanych obiek-
tów towarzyszących – budynku z kojcami dla 
psów, garaşy, magazynów, myjni do 2 kon-
dygnacji nadziemnych nie więcej niş 10m, 

e) zastosowanie dachów płaskich, 
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f) obsługa komunikacyjna z nowo projektowa-
nej drogi publicznej, 

g) parkowanie pojazdów w obrębie własnej nie-
ruchomości, 

h) realizację dróg wewnętrznych, placów, 
miejsc postojowych; 

2) dopuszcza się:  

a) dachy łukowe, kolebkowe lub mansardowe, 

b) realizację masztu antenowego na dachu 
głównego budynku komendy o wys. 20m; 

3) zakazuje się nasadzeń zieleni wysokiej 
w korytarzu technicznym napowietrznych linii 
elektroenergetycznych 110kV o szerokości po 
17,5m od osi linii.  

10. Wyznacza się tereny oznaczone symbolem  
U, P-1 i U, P-2 – funkcja usługowa z dopuszczeniem 
funkcji produkcyjno – technicznej, dla których:  

1) ustala się:  

a) adaptację istniejącej zabudowy z moşliwo-
ścią przebudowy, rozbudowy i nadbudowy, 

b) wysokość zabudowy projektowanej do 12m 
licząc od średniego poziomu terenu do dol-
nej krawędzi gzymsu lub okapu dachu, 

c) dachy płaskie lub spadziste o nachyleniu po-
łaci do 30º, 

d) realizowane obiekty jako wolno stojące lub 
w zabudowie szeregowej, 

e) obsługę komunikacyjną poprzez istniejące 
zjazdy i skrzyşowania, 

f) jako podstawową zasadę polityki parkingo-
wej przyjmuje się uwarunkowanie, şe przy 
zagospodarowaniu kaşdej działki winien być 
rozwiązany problem miejsc postojowych dla 
samochodów w ilości zabezpieczającej po-
trzeby wynikające z funkcji terenu, nie mniej 
niş 1 miejsce postojowe na 5 zatrudnionych, 

g) zagospodarowanie terenów niezabudowa-
nych na urządzone tereny zielone, place ma-
newrowe, drogi wewnętrzne, miejsca par-
kingowe, 

h) wprowadzenie zieleni o walorach estetycz-
nych i ochronnych; 

2) dopuszcza się:  

a) moşliwość lokalizowania obiektów handlo-
wych do 1000m² powierzchni sprzedaşy wy-
łącznie na terenie ozn. symbolem U, P-2; na 
pozostałych terenach do 400m² powierzchni 
sprzedaşy, 

b) realizację garaşy; 

3) zakazuje się zabudowy i nasadzeń zieleni wyso-
kiej w korytarzu technicznym napowietrznych 
linii elektroenergetycznych 110kV o szerokości 
po 17,5m od osi linii.  

11. Wyznacza się teren oznaczony symbolem  
US – funkcja usług sportu i rekreacji, dla którego:  

1) ustala się:  

a) przebudowę i rozbudowę stadionu, 

b) wykonanie płyty głównej oraz zadaszonej 
trybuny, 

c) realizację boisk sportowych wraz z obiektami 
i urządzeniami towarzyszącymi, 

d) budowę toalet dla widzów o wysokości do 
4m, 

e) realizację komunikacji wewnętrznej wraz 
z programem parkingowym, 

f) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej dla obsługi terenu, 

g) obsługę komunikacyjną poprzez istniejące 
zjazdy i skrzyşowania; 

2) dopuszcza się:  

a) przebudowę kolidujących urządzeń infra-
struktury technicznej, 

b) lokalizację obiektów i urządzeń małej archi-
tektury. 

12. Wyznacza się tereny oznaczone symbolem 
KS – tereny istniejących zespołów garaşowych, dla 
których:  

1) ustala się:  

a) utrzymanie istniejących garaşy jednopozio-
mowych, 

b) obsługę komunikacyjną poprzez istniejące 
zjazdy i skrzyşowania; 

2) dopuszcza się:  

a) uzupełnienie zabudowy zgodnie z warunkami 
określonymi przepisami szczególnymi, 

b) lokalizację urządzeń infrastruktury technicz-
nej, 

c) na terenie ozn. symb. KS-1 lokalizację usług 
związanych z komunikacją samochodową  
np. warsztat, myjnia, sklep. 

13. Wyznacza się tereny oznaczone symbolem 
KP, KP-1 – tereny parkingów urządzonych w zieleni, 
dla których:  

1) ustala się:  

a) realizację obsługi parkingowej sąsiednich te-
renów, 

b) realizację drogi wewnętrznej, 

c) obsługę komunikacyjną poprzez istniejące 
i projektowane zjazdy; 

2) dopuszcza się:  

a) lokalizację urządzeń infrastruktury technicz-
nej, 

b) realizację garaşy na terenie ozn. symb. KP-1. 
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14. Wyznacza się teren oznaczone symbolem KP, 
ZP – teren parkingu i zieleni urządzonej, dla którego:  

1) ustala się:  

a) utrzymanie istniejącego parkingu, 

b) zachowanie i ochrona istniejącej zieleni, 

c) obsługę komunikacyjną poprzez istniejące 
zjazdy i skrzyşowania; 

2) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktu-
ry technicznej. 

15. Wyznacza się tereny oznaczone symbolem 
ZP – tereny zieleni urządzonej, dla których:  

1) ustala się:  

a) zachowanie i ochronę zieleni wysokiej, 

b) uzupełnienie zieleni nowymi nasadzeniami, 

c) realizację ciągów pieszych z placykami wy-
poczynkowymi, 

d) realizację urządzeń rekreacyjnych, 

e) obsługę komunikacyjną poprzez istniejące 
zjazdy i skrzyşowania; 

2) dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń 
małej architektury. 

16. Wyznacza się teren oznaczony symbolem  
ZP-1 – teren zieleni urządzonej, dla którego:  

1) ustala się:  

a) zagospodarowanie terenu zielenią niską 
i wysoką, 

b) realizację ciągów pieszych z placykami wy-
poczynkowymi i pieszo-rowerowych, 

c) obsługę komunikacyjną poprzez istniejące 
zjazdy i skrzyşowania; 

2) dopuszcza się:  

a) lokalizację infrastruktury technicznej, 

b) lokalizację obiektów i urządzeń małej archi-
tektury, 

c) realizację parkingów urządzonych w zieleni 
dostępnych z istniejącej drogi osiedlowej, 

d) lokalizację garaşy w korytarzu technicznym 
napowietrznych linii elektroenergetycznych 
110kV w części terenu wskazanym na rysun-
ku planu, zgodnie z przepisami szczególnymi 
w uzgodnieniu z operatorem sieci, 

e) realizację urządzeń rekreacyjnych w uzgod-
nieniu z operatorem sieci; 

3) zakazuje się nasadzeń zieleni wysokiej w kory-
tarzu technicznym napowietrznych linii elektro-
energetycznych 110kV o szerokości po 17,5m 
od osi linii. 

17. Wyznacza się teren oznaczony symbolem  
ZP-2 – teren zieleni urządzonej i sportu, dla którego:  

1) ustala się:  

a) zagospodarowanie terenu zielenią niską 
i wysoką, 

b) realizację boisk sportowych na potrzeby 
mieszkańców osiedla, 

c) realizację ciągów pieszych z placykami wy-
poczynkowymi, 

d) realizację urządzeń rekreacyjnych, 

e) obsługę komunikacyjną poprzez istniejące 
zjazdy i skrzyşowania; 

2) dopuszcza się:  

a) lokalizację obiektów i urządzeń małej archi-
tektury, 

b) urządzenie wjazdu od strony terenu ozna-
czonego symbolem U, 

c) lokalizację parkingu, 

d) realizację drogi wewnętrznej. 

18. Wyznacza się tereny oznaczone symbolem 
ZP-3 – tereny zieleni urządzonej, dla których:  

1) ustala się:  

a) zagospodarowanie terenu zielenią niską 
i wysoką, 

b) realizację ciągów pieszych z placykami wy-
poczynkowymi, 

c) realizację urządzeń rekreacyjnych, 

d) obsługę komunikacyjną poprzez istniejące 
zjazdy i skrzyşowania; 

2) dopuszcza się:  

a) lokalizację parkingu, 

b) realizację drogi wewnętrznej, 

c) lokalizację obiektów i urządzeń małej archi-
tektury. 

19. Wyznacza się teren oznaczony symbolem 
WS, ZN – teren wód powierzchniowych i skarp. Za-
chowuje się istniejącą rzekę Czarną Strugę ze skar-
pami bez zmian w uşytkowaniu. Naleşy pozostawić 
swobodny dostęp do wód powierzchniowych dla 
powszechnego korzystania z wód oraz wykonywania 
robót utrzymaniowych przez ich administratora, 
zgodnie z przepisami szczególnymi:  

1) dopuszcza się budowę ciągu pieszo - rowero-
wego. 

20. Wyznacza się tereny oznaczone symbolem 
ZL – tereny leśne, dla których:  

1) ustala się zachowanie terenów leśnych bez 
zmiany w uşytkowaniu;  

2) zakazuje się lokalizacji obiektów budowlanych 
nie związanych z gospodarką leśną. 

21. Wyznacza się tereny oznaczone symbolem  
E – tereny istniejących stacji energetycznych. 
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22. Wyznacza się teren oznaczony symbolem  
EE – teren projektowanej elektroenergetycznej stacji 
transformatorowej. 

23. Wyznacza się teren oznaczony symbolem  
G – teren istniejącej stacji redukcyjnej gazu. 

Rozdział 8 

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości objętych planem miejscowym 

§ 12. 1. Ustala się podział działek w celu wydzie-
lenia terenów według linii rozgraniczających zgod-
nie z ustaleniami i rysunkiem planu. 

2. Dopuszcza się podział nieruchomości pod wa-
runkiem zachowania terenu niezbędnego dla funk-
cjonowania samodzielnej działki lub poprawienia 
zagospodarowania istniejącej działki. 

3. Dopuszcza się dokonywanie scaleń gruntów 
w granicach terenów oznaczonych tym samym 
symbolem literowym oraz w obrębie dróg. 

Rozdział 9 

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

zabudowy 

§ 13. Naleşy przestrzegać zasad zagospodaro-
wania na obszarze objętym opieką konserwatorską 
i w obrębie zbiornika wód podziemnych, w tym na 
obszarze będącym strefą ochronną ujęcia wody przy 
ul. Wojska Polskiego, zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi. 

§ 14. Ustala się szczególne warunki zagospoda-
rowania terenów w zakresie obowiązku zapewnienia 
dostępności terenów i obiektów osobom niepełno-
sprawnym: 

1) przejścia piesze naleşy projektować w poziomie 
jezdni z róşnicami poziomów niwelowanymi 
pochylniami o nachyleniu zgodnym z obowią-
zującymi przepisami; 

2) realizacja ustaleń planu w zakresie zagospoda-
rowania terenów oraz rozwiązań architekto-
nicznych i technicznych winna uwzględnić po-
trzeby osób niepełnosprawnych. 

Rozdział 10 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

§ 15. 1. Wyznacza się teren komunikacji kołowej 
oznaczony symbolem KDG, dla którego:  

1) ustala się:  

a) klasę ulicy – ulica publiczna główna, 

b) linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem 
planu; 

2) dopuszcza się:  

a) przebudowę infrastruktury technicznej. 

2. Wyznacza się teren komunikacji kołowej ozna-
czony symbolem KDZ, dla którego:  

1) ustala się:  

a) klasę ulicy – ulica publiczna zbiorcza, 

b) linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem 
planu; 

2) dopuszcza się przebudowę infrastruktury tech-
nicznej. 

3. Wyznacza się teren komunikacji kołowej ozna-
czony symbolem KDL, dla którego:  

1) ustala się:  

a) klasę ulicy – ulica publiczna lokalna, 

b) linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem 
planu; 

2) dopuszcza się przebudowę infrastruktury tech-
nicznej. 

4. Wyznacza się tereny komunikacji kołowej 
oznaczone symbolem KDD, dla których:  

1) ustala się:  

a) klasę ulic – ulice publiczne dojazdowe, 

b) linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem 
planu, 

c) zachowanie istniejących zjazdów i dojazdów 
do nieruchomości, 

d) utrzymanie istniejących parkingów; 

2) dopuszcza się przebudowę infrastruktury tech-
nicznej.  

5. Wyznacza się tereny komunikacji kołowej 
oznaczone symbolem KDW, dla których:  

1) ustala się:  

a) klasę ulic – ulice wewnętrzne dojazdowe, 

b) linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem 
planu. 

6. Wyznacza się tereny ciągów pieszo - jezdnych 
oznaczone symbolem KDX, dla których:  

1) ustala się linie rozgraniczające zgodnie 
z rysunkiem planu; 

2) dopuszcza się wjazd dla właścicieli działek. 

7. Wyznacza się tereny ciągów pieszych w zieleni 
oznaczonych symbolem KX, ZN, dla których ustala 
się linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem planu. 

§ 16. 1. Ustala się następujące ogólne zasady 
uzbrojenia terenów: 

1) sieci uzbrojenia technicznego terenu naleşy 
prowadzić w obrębie linii rozgraniczających ulic 
i ciągów komunikacji pieszej; 

2) wszelkie inwestycje i zmiany w zakresie zaopa-
trzenia w wodę, gaz, energię elektryczną 
i odprowadzenia ścieków wymagają uzyskania 
warunków technicznych od właściwych dyspo-
nentów sieci; 

3) przy projektowaniu nowych inwestycji naleşy 
unikać kolizji z istniejącymi elementami infra-
struktury technicznej; w przypadku kolizji pro-
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jektowanego zagospodarowania naleşy istnie-
jącą sieć przenieść zgodnie z warunkami okre-
ślonymi w przepisach szczególnych po uzgod-
nieniu z właściwym operatorem sieci; 

4) dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infra-
struktury technicznej na innych niş wymienione 
w pkt 1 terenach, o ile nie zostaną zakłócone 
podstawowe funkcje tych terenów oraz wydzie-
lenie działki niezbędnej do obsługi tych urzą-
dzeń. 

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę:  

1) ustala się:  

a) zaopatrzenie w wodę poprzez budowę sieci 
wodociągowej w przewaşającej części,  
w układzie pierścieniowym, zapewniającej 
ciągłość dostawy wody dla odbiorców, 

b) dostawę wody z miejskiej sieci wodociągo-
wej, 

c) rozbudowę, remont istniejących sieci na te-
renach zainwestowanych, 

d) zaopatrzenie w wodę do celów przeciwpoşa-
rowych. 

2) zakazuje się dokonywania trwałych nasadzeń 
(drzew i krzewów) oraz zabudowywania sieci 
i armatury wodociągowej. 

3. W zakresie odprowadzenia ścieków bytowych:  

1) ustala się z terenu objętego opracowaniem od-
prowadzenie ścieków bytowych istniejącymi 
i projektowanymi kolektorami sanitarnymi do 
miejskiej kanalizacji sanitarnej; 

2) dopuszcza się moşliwość wydzielenia działek 
pod przepompownie ścieków lub inne urządze-
nia infrastruktury technicznej. 

3) zakazuje się dokonywania trwałych nasadzeń 
(drzew i krzewów) oraz zabudowywania urzą-
dzeń i sieci kanalizacyjnych. 

4. W zakresie odprowadzenia ścieków opado-
wych:  

1) ustala się odprowadzenie wód opadowych 
i roztopowych z terenów zabudowanych  
i utwardzonych, po oczyszczeniu do istniejącej 
i projektowanej kanalizacji deszczowej lub ka-
nalizacji ogólnospławnej w przypadku posiada-
nia odpowiedniej przepustowości kanalizacji, 
którą określi administrator sieci; 

2) dopuszcza się:  

a) odprowadzenie wód opadowych i roztopo-
wych po wstępnym oczyszczeniu do wymo-
gów określonych w pozwoleniu wodno-
prawnym, przed wprowadzeniem do istnie-
jących cieków wodnych, 

b) odprowadzenie wód opadowych i roztopo-
wych z połaci dachowych poprzez instalacje 
odprowadzające wody do podziemnych 
skrzynek rozsączających, 

c) odprowadzenia wód opadowych i roztopo-
wych z placów i parkingów po wstępnym 
podczyszczeniu do skrzynek rozsączających, 

d) odprowadzenia wód opadowych i roztopo-
wych z połaci dachowych na nieutwardzony 
własny teren inwestora, 

e) modernizację istniejących kolektorów desz-
czowych. 

5. W zakresie odprowadzenia ścieków przemy-
słowych ustala się odprowadzenie ścieków przemy-
słowych do oczyszczalni miejskiej po uprzednim ich 
podczyszczeniu. 

6. W zakresie zaopatrzenia w gaz:  

1) ustala się:  

a) z dystrybucyjnej sieci gazowej, w uzgodnie-
niu z operatorem sieci po spełnieniu warun-
ków technicznych i ekonomicznych przyłą-
czenia na zasadach określonych przez opera-
tora sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi 
w zakresie sieci gazowych, 

b) remont istniejących gazociągów, 

c) przeznaczenie gazów do celów grzewczych. 

7. W zakresie zaopatrzenia w ciepło:  

1) ustala się poprzez wykorzystanie istniejącej in-
frastruktury ciepłowniczej i jej rozbudowę;  

2) dopuszcza się dostawę ciepła ze ŝródeł wła-
snych z zastosowaniem proekologicznych no-
śników energii.  

8. W zakresie telekomunikacji i zaopatrzenia 
w energię elektryczną:  

1) ustala się:  

a) szacunkową moc szczytową planowanych 
budynków wynoszącą 300kVA, 

b) zasilanie odbiorców kablową siecią rozdziel-
czą, 

c) sieć rozdzielczą zasilić z istniejących i plano-
wanych stacji transformatorowych kompak-
towych po przystosowaniu ich do zwiększo-
nego poboru mocy, 

d) zasilanie odbiorców telefonicznych kablową 
siecią telekomunikacyjną; 

2) dopuszcza się:  

a) budowę stacji transformatorowej na terenie 
inwestora o wielkości wg potrzeb, 

b) w celu ochrony terenu od wpływu oddziały-
wania istniejących elektroenergetycznych li-
nii napowietrznych 110kV dopuszcza się 
zmianę typu konstrukcji wsporczej przewo-
dów roboczych na „układ leśny”; przewody 
„układu leśnego” naleşy umieszczać od stro-
ny rzeki Czarnej i drogi wewnętrznej oś. Kon-
stytucji 3-go Maja, 

c) do czasu przebudowy istniejących elektro-
energetycznych linii napowietrznych 110kV, 
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przez operatora sieci obowiązuje strefa 
ochronna 35m – po obu stronach 17,5m od 
osi linii, 

d) moşliwość budowy nowo projektowanej sta-
cji 20/0,4kV typu kioskowego na wydzielonej 
działce oznaczonej na rys. planu symbolem 
EE o wymiarach 5x6m (30m²), dostęp z drogi 
dojazdowej, 

e) moşliwość włączenia terenu o symbolu  
EE do przyległych terenów, w przypadku od-
stąpienia od realizacji na tym terenie urzą-
dzeń elektroenergetycznych. 

9. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów 
ustala się urządzenie miejsc na gromadzenie 
i segregację odpadów w granicach działek, na ob-
szarze których wytwarzane będą odpady. 

Rozdział 11 

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów 

§ 17. 1. Obszar objęty planem do czasu jego za-
gospodarowania zgodnie z ustaleniami niniejszej 
uchwały moşe być wykorzystywany w sposób do-
tychczasowy. 

2. Zakazuje się lokalizacji nowych obiektów tym-
czasowych. 

Rozdział 12 

Stawka procentowa służąca naliczeniu 
jednorazowej opłaty 

§ 18. Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla 
wszystkich terenów objętych opracowaniem ustala 
sie stawkę procentową słuşącą naliczaniu opłaty 
z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysoko-
ści 30%.  

Rozdział 13 

Przepisy końcowe 

§ 19. Tracą moc uchwały Nr XV/98/95 z dnia  
28 listopada 1995r. (Dz. Urzęd. Woj. zielonogórskie-
go nr 16, poz. 104 z 30 grudnia 1995r.) i Nr VII/61/99 
z dnia 31 marca 1999r. (Dz. Urzęd. Woj. Lubuskiego 
nr 15,poz. 89 z dnia 18.06.1999r.) w sprawie uchwa-
lenia zmiany planu ogólnego, w części objętej ni-
niejszą uchwałą. 

§ 20. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się 
Prezydentowi Miasta. 

§ 21. Uchwała wchodzi w şycie po upływie  
30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa. 

Przewodniczący Rady 
Piotr Szyszko 
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Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr XII/94/11 

Rady Miejskiej w Nowej Soli 

z dnia 28 czerwca 2011r. 
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Załącznik Nr 2 

do uchwały Nr XII/94/11 

Rady Miejskiej w Nowej Soli 

z dnia 28 czerwca 2011r. 
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Załącznik Nr 3 

do uchwały Nr XII/94/11 

Rady Miejskiej w Nowej Soli 

z dnia 28 czerwca 2011r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE 

o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Nowa Sól obejmującego północną część 
Zatorza 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zmianami) oraz 
w nawiązaniu do rozstrzygnięcia Prezydenta Miasta 
Nowej Soli z dnia 3 maja 2011r. stwierdza się, şe do 
wymienionego wyşej projektu planu miejscowego 
osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyj-
ne nieposiadające osobowości prawnej nie wniosły 
şadnych nieuwzględnionych przez Prezydenta uwag, 
o których mowa w art. 17 pkt. 11 cytowanej na 
wstępie ustawy. 

 

Załącznik Nr 4 

do uchwały Nr XII/94/11 

Rady Miejskiej w Nowej Soli 

z dnia 28 czerwca 2011r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE 

w sprawie realizacji zadań, z zakresu infrastruktury 
technicznej oraz zasad ich finansowania, zapisa-
nych w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta Nowa Sól obejmującego 
północną część Zatorza 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zmianami),  
art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 216, ust. 2 pkt 1 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach pu-
blicznych (Dz. U. 2009 Nr 157, poz. 1240, ze zmia-
nami), Rada Miejska w Nowej Soli rozstrzyga co 
następuje: 

1.  Sposób realizacji zapisanych w wymienionym 
wyşej planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które naleşą do zadań własnych 
gminy, odbywać się będzie wg obowiązujących 
przepisów szczególnych, z terminem realizacji 
uzaleşnionym od pozyskania środków finanso-
wych. 

2.  Finansowanie inwestycji wymienionych  
w p-kcie 1 odbywać się będzie zgodnie 
z przepisami o finansach publicznych i zamó-
wieniach publicznych, z moşliwością wykorzy-
stania: 

a)   środków pomocowych, 

b)   kredytów i poşyczek, 

c)   obligacji komunalnych, 

d)   udziału inwestorów zewnętrznych w oparciu 
o odrębne porozumienia. 
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UCHWAŁA NR XI/47/2011 

 RADY GMINY GUBIN 

 z dnia 25 sierpnia 2011r. 

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania 

Na podstawie art. 12 § 4 i § 11 ustawy z dnia 
5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (DZ. U. Nr 21, 
poz. 112, Nr 26, poz. 134, nr 94, poz. 550, Nr 102, 
poz. 588, Nr 134, poz. 777 i Nr 147, poz. 881), 
w związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2011r. w sprawie 
zarządzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypo-
spolitej Polskiej (Dz. U. Nr 162, poz. 978) uchwala się 
co następuje:  

§ 1. Tworzy się odrębny obwód głosowania 
w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej zarządzonych na dzień 9 paŝdziernika 
2011r.: 

1) Obwód głosowania Nr 12 w Wałowicach z sie-
dzibą obwodowej komisji wyborczej w Areszcie 

Śledczym Lubsko Oddział Zewnętrzny w Wało-
wicach Nr 74 

§ 2. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz przeka-
zaniu Wojewodzie Lubuskiemu i Komisarzowi Wy-
borczemu w Zielonej Górze. 

§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej 
wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach 
ogłoszeń na terenie Gminy Gubin, a takşe poprzez 
zamieszczenie jej treści na stronie internetowej 
www.bip.gminagubin.pl 

Przewodniczący Rady 
Zbigniew Zygadło 

192 1

http://www.bip.gminagubin.pl/

