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UCHWAŁA NR IV/23/11 

 RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH 

 

z dnia 26 stycznia 2011r. 
 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Adama Asnyka 

i ul. Zbigniewa Herberta w miejscowości Strzelce Krajeńskie  
 

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

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr LI/369/10 Rady 
Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 25 marca 
2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego w rejonie ul. Adama Asnyka i ul. Zbigniewa 
Herberta w miejscowości Strzelce Krajeńskie, po 
stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta i gminy Strzelce Krajeńskie przy-
jętym uchwałą Nr XIII/110/99 Rady Miejskiej  
w Strzelcach Krajeńskich z dnia 22 grudnia 1999 
roku w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Strzelce Krajeńskie, zmienioną uchwałą: 

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

2) Nr XLVII/338/2009 Rady Miejskiej w Strzelcach 
Krajeńskich z dnia 27 listopada 2009 roku  
w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Strzelce Krajeńskie, uchwala się 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego w rejonie ul. Adama Asnyka i ul. Zbi-
gniewa Herberta w miejscowości Strzelce Kra-
jeńskie, zwany dalej planem. 

2. Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego będący przedmiotem niniejszej uchwały 
obejmuje teren pod zabudowę mieszkaniową z do-
puszczeniem funkcji usługowej. 

3. Integralną częścią uchwały są załączniki: 

1) Załącznik Nr 1 – Rysunek planu w skali 1:1000; 

2) Załącznik Nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie 
rozpatrzenia uwag do projektu planu; 

3) Załącznik Nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie re-
alizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakre-
su infrastruktury technicznej, które należą do 
zadań własnych gminy, oraz zasadach ich fi-
nansowania. 

4. Planem objęto tereny określone na rysunku 
planu liniami rozgraniczającymi, oznaczone symbo-
lami: 

1) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej; 

2) MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej; 

3) ZP – tereny zieleni parkowej; 

4) U – tereny zabudowy usługowej; 

5) E – tereny infrastruktury technicznej – elektro-
energetycznej; 

6) KDZ – tereny dróg publicznych – klasy zbior-
czej; 

7) KDL – tereny dróg publicznych – klasy lokalnej; 

8) KDD – tereny dróg publicznych – klasy dojaz-
dowej. 

5. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku 
planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 

1) granice obszaru objętego planem; 

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-
czeniu lub różnych zasadach zagospodarowa-
nia; 

3) obowiązujące linie zabudowy; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

5) przestrzeń półprywatna; 

6) symbole oznaczające przeznaczenie poszcze-
gólnych terenów; 

7) akcenty architektoniczne; 

8) wielkości wymiarowe. 
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6. Ilekroć w niniejszym planie miejscowym jest 
mowa o: 

1) „zieleni osiedlowej” – należy przez to rozumieć 
urządzony teren ogólnodostępny, służący do 
obsługi terenu przeznaczonego pod zabudowę 
mieszkalną, pokryty stale pielęgnowaną roślin-
nością, wyposażony w place zabaw dla dzieci 
i młodzieży, a także miejsca rekreacyjne do-
stępne dla osób niepełnosprawnych. 

2) „przestrzeni półprywatnej” – należy przez to 
rozumieć przestrzeń przeznaczoną na zieleń 
służąca do integracji społecznej i zaspokajania 
podstawowych potrzeb lokalnej społeczności 
zamieszkującej teren wyposażony w place małą 
architekturę jak: piaskownice, miejsca rekreacji, 
poidełka dla ptaków; 

3) "obowiązującej linii zabudowy" – należy przez 
to rozumieć linię, na której obowiązkowo nale-
ży usytuować co najmniej 70% długości ściany 
frontowej bez jej przekraczania, nie dotyczy to 
takich elementów budynku jak: wiatrołap lub 
daszek nad wejściem, okap, gzyms, balkon, 
loggia, a także takich części budynku jak gale-
ria, taras, schody zewnętrzne, pochylnia lub 
rampa wystających o mniej niż 1,5m; 

4) "nieprzekraczalnej linii zabudowy" – należy 
przez to rozumieć linię, której nie mogą prze-
kraczać ściany budynku, nie dotyczy to takich 
elementów budynku jak: wiatrołap lub daszek 
nad wejściem, okap, gzyms, balkon, loggia, 
a także takich części budynku jak galeria, taras, 
schody zewnętrzne, pochylnia lub rampa wy-
stających o mniej niż 1,5m; 

7. Ze względu na brak elementów mogących 
stanowić podstawę ustaleń i potrzeb, odstępuje się 
w planie od ustalenia: 

1) granic i sposobów zagospodarowania terenów 
górniczych; 

2) granic i sposobów zagospodarowania terenów 
narażonych na niebezpieczeństwo powodzi; 

3) granic i sposobów zagospodarowania terenów 
zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych; 

4) zasad i warunków scalania nieruchomości. 

Rozdział 2 

Ustalenia ogólne 

§ 2. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

1) ustala się w przypadku odkrycia przedmiotu, co 
do którego istnieje przypuszczenie, iż jest za-
bytkiem, obowiązek: 

a) wstrzymania wszelkich robót mogących 
uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, 

b) zabezpieczenia przy użyciu dostępnych środ-
ków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, 

c) niezwłocznego zawiadomienia o tym właści-
wego wojewódzkiego konserwatora zabyt-
ków, a jeśli nie jest to możliwe, Burmistrza; 

2) wszelkie roboty budowlane na całym terenie 
objętym planem należy uzgadniać z wojewódz-
kim konserwatorem zabytków (cały teren znaj-
duje się w strefie ochronnej – 1000m od murów 
obronnych miasta, wpisanych do rejestru za-
bytków); 

3) w zakresie realizacji ogrodzeń od strony dróg 
publicznych oraz w obszarach przestrzeni pu-
blicznej: 

a) ustala się zakaz realizacji ogrodzeń z prefa-
brykowanych przęseł betonowych i żelbeto-
wych, 

b) ogrodzenia realizować z materiałów trady-
cyjnie używanych (kamień, cegła, klinkier, 
drewno, metal); 

4) zakaz stosowania w elewacjach budynków 
okładzin z tworzyw sztucznych i blach. 

§ 3. Ustala się następujące zasady ochrony śro-
dowiska: 

1) ustala się dopuszczalny poziom hałasu i drgań 
na terenach oznaczonych symbolem: 

a) U – jak dla terenów zabudowy związanych ze 
stałym lub czasowym pobytem dzieci i mło-
dzieży, 

b) MW – jak dla terenów zabudowy mieszka-
niowej wielorodzinnej i zamieszkania zbio-
rowego, 

c) MN – jak dla terenów zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej. 

§ 4. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ła-
du przestrzennego – budynki lokalizować zgodnie 
z wyznaczonymi na rysunku planu obowiązującymi 
i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy. 

§ 5. 1. W zakresie infrastruktury technicznej: 

1) dopuszcza się utrzymanie, przebudowę i likwi-
dację infrastruktury w sytuacji kolizji z inną in-
frastrukturą lub planowanym zagospodarowa-
niem; 

2) ustala się budowę infrastruktury sieciowej wy-
łącznie jako podziemnej, w liniach rozgranicze-
nia terenów dróg; 

3) dopuszcza się lokalizację podziemnych sieci 
i urządzeń infrastruktury technicznej na tere-
nach innych niż w liniach rozgraniczenia dróg 
i ciągów pieszych, pod warunkiem, że: 

a) nie zostaną zakłócone ustalone i dopuszczo-
ne funkcje tego terenu, 

b) zostanie zapewniony dostęp do sieci i urzą-
dzeń w celach ich konserwacji i usuwania 
awarii; 

4) ustala się lokalizację sieci gazowych w liniach 
rozgraniczenia dróg i ciągów pieszych w odle-
głości, w której strefy kontrolowane nowej sieci 
nie naruszą strefy możliwej do zabudowy okre-
ślonej obowiązującymi i nieprzekraczalnymi li-
niami zabudowy; 
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5) w zakresie obiektów i urządzeń łączności pu-
blicznej: dopuszcza się lokalizację zgodnie  
z przepisami odrębnymi, 

6) zasilanie w energię elektryczną terenu objętego 
planem wykonać w oparciu o: 

a) istniejące stacje transformatorowe 15/0,4kV 
(zlokalizowane poza granicami planu: Cmen-
tarna, Słowackiego, Strzelce Sportowa lub 
Kopernika), 

b) nowoprojektowaną stację transformatorową 
15/0,4kV na terenie 2E; 

c) nowoprojektowaną stację transformatorową 
15/0,4kV na terenie 1E; 

7) w zakresie odprowadzania ścieków ustala się 
odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitar-
nej; 

8) ustala się odprowadzenie wód opadowych 
z powierzchni narażonych na zanieczyszczenia 
substancjami ropopochodnymi do kanalizacji 
deszczowej; 

9) ustala się gromadzenie wód opadowych 
z powierzchni nie narażonych na zanieczysz-
czenia substancjami ropopochodnymi, z od-
prowadzeniem do gruntu lub oczka wodnego 
w obrębie własnej działki; 

10) dopuszcza się zapewnienie energii cieplnej  
w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi 
z wykorzystaniem własnych wysokowydajnych 
urządzeń lub z sieci cieplnej; 

11) ustala się obowiązek zapewnienia miejsca do 
czasowego gromadzenia odpadów bytowych 
na własnej działce z uwzględnieniem koniecz-
ności ich segregacji. 

Rozdział 3 

Ustalenia szczegółowe 

§ 6. Dla terenów oznaczonych na załączniku Nr 1: 
symbolami 1MN, 2MN i 3MN: 

1. W zakresie przeznaczenia terenu: 

1) ustala się funkcję mieszkaniową jednorodzinną; 

2) ustala się lokalizację przestrzeni półprywatnej 
w odległości 24m od linii rozgraniczenia z dro-
gami, 

3) zakaz tymczasowego zagospodarowania, urzą-
dzania lub użytkowania terenu funkcją inną niż 
ustaloną. 

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) ustala się przebieg obowiązującej linii zabudo-
wy zgodnie z rysunkiem planu; 

2) dopuszcza się traktowanie obowiązującej linii 
zabudowy jako nieprzekraczalnej w odległości 
12m od ścięć połączeń terenów dróg; 

3) w zakresie formy zabudowy ustala się formę 
zabudowy szeregową; 

4) zakaz lokalizacji wolnostojącej zabudowy gara-
żowej lub gospodarczej; 

5) ustala się wysokość zabudowy – od 8 do 9m – 
dwie kondygnacje powyżej poziomu terenu; 

6) ustala się kierunek najwyższej kalenicy budyn-
ków – równoległy do linii rozgraniczenia z dro-
gą stanowiącą dojazd do działki, 

7) w zakresie formy, kolorystyki i faktury dachu 
budynków mieszkalnych: 

a) ustala się dachy dwuspadowe, o symetrycz-
nych połaciach dachowych nad wszystkimi 
elementami budynku, 

b) dopuszcza się dachy wielospadowe nad 
skrajnymi i narożnymi budynkami, 

c) kąt nachylenia połaci 35 – 45 stopni, 

d) dopuszcza się inny kąt nachylenia nad ele-
mentami dodatkowymi jak: facjatki, lukarny, 
ganki, 

e) ustala się pokrycie dachówką lub materiałem 
dachówko-podobnym, jednolite kolorystycz-
nie w kolorze ceramiki niebarwionej (ciemno-
czerwonej); 

8) ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy 
na działce – 50%; 

9) zapewnić minimum dwa dojścia piesze stano-
wiące jednocześnie dojazd awaryjny o szeroko-
ści min. 4,5m do terenu przeznaczonego na 
przestrzeń półprywatną; 

10) ustala się minimalną powierzchnię biologicznie 
czynną – 20% powierzchni działki. 

3. Zasady podziału terenu na działki: 

1) ustala się szerokość działek budowlanych– 8m, 
z tolerancją 0,5m z wyłączeniem działek poło-
żonych w bezpośrednim sąsiedztwie przejść na 
teren półprywatny i na narożnikach terenu; 

2) ustala się minimalną powierzchnię działki – 
180m2: 

3) linie podziału na działki prowadzić prostopadle 
i równolegle (z tolerancją do 3 stopni) do linii 
rozgraniczenia terenu z drogami stanowiącymi 
dojazd do działki, 

4) dla wydzielanych działek zapewnić bezpośredni 
dostęp do dróg stanowiących dojazd według 
ust. 4, 

4. Ustala się dojazd do działek: 

1) na terenie 1MN z dróg: 1KDL, 2KDL, 1KDD 
i 3KDD; 

2) na terenie 2MN z dróg: 2KDL, 1KDD, 2KDD 
i 3KDD; 

3) na terenie 3MN z dróg: 2KDL, 2KDD i 3KDD; 

5. Ustala się stawkę procentową w wysokości 
30% od wzrostu wartości nieruchomości, na pod-
stawie której naliczona zostanie opłata planistyczna 
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zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym. 

§ 7. Dla terenu oznaczonego na załączniku Nr 1: 
symbolem 1MW: 

1. W zakresie przeznaczenia terenu: 

1) ustala się funkcję mieszkaniową wielorodzinną; 

2) zakaz tymczasowego zagospodarowania, urzą-
dzania lub użytkowania terenu funkcją inną niż 
ustaloną. 

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) ustala się przebieg obowiązującej linii zabudo-
wy zgodnie z rysunkiem planu; 

2) ustala się formę zabudowy pierzejową, przy 
czym długość pierzei w jednym kierunku ustala 
się nie większą niż 64m; 

3) zakaz lokalizacji wolnostojącej zabudowy gara-
żowej lub gospodarczej; 

4) ustala się wysokość zabudowy – od 8 do 11m – 
od 2 do 3 kondygnacji powyżej poziomu terenu 
w tym poddasze użytkowe; 

5) dopuszcza się w miejscu oznaczonym na ry-
sunku planu jako akcent architektoniczny, loka-
lizację zabudowy o wysokości 4 kondygnacji 
w tym poddasze użytkowe, jednak nie większą 
niż 14m; 

6) W zakresie lokalizacji budynków: 

a) ustala się lokalizację budynków zgodne 
z kierunkiem obowiązującej linii zabudowy, 
przy czym budynki zlokalizowane w odległo-
ści powyżej 30m od linii rozgraniczenia trenu 
– sytuować równolegle i prostopadle do 
1KDZ, 

b) zakaz lokalizacji budynków szczytem do dróg 
1KDZ, 2KDL, 3KDD, i linii rozgraniczenia z te-
renem 1U; 

7) ustala się kierunek najwyższych kalenic budyn-
ków – zgodny z kierunkiem lokalizacji budyn-
ków, 

8) w zakresie formy, kolorystyki i faktury dachu 
budynków mieszkalnych: 

a) ustala się dachy dwuspadowe, o symetrycz-
nych połaciach dachowych nad wszystkimi 
elementami budynku, 

b) dopuszcza się na skrajnych segmentach da-
chy wielospadowe, 

c) kąt nachylenia połaci 35 – 45 stopni, 

d) dopuszcza się inny kąt nachylenia nad ele-
mentami dodatkowymi jak: facjatki, lukarny, 
ganki, 

e) ustala się pokrycie dachówką lub materiałem 
dachówko-podobnym, jednolite kolorystycz-
nie w kolorze ceramiki niebarwionej (ciemno-
czerwonej); 

9) ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy 
na działce – 35%; 

10) ustala się minimalną powierzchnię biologicznie 
czynną – 25% powierzchni działki liczoną wraz 
z powierzchnią terenu 1ZP. 

3. Zasady podziału terenu na działki: 

1) ustala się minimalną powierzchnię działki – 
4.500m2: 

2) linie podziału na działki prowadzić równolegle 
(z tolerancją do 3 stopni) lub prostopadle do li-
nii rozgraniczenia terenu z drogami 1KDZ, 2KDL 
lub 3KDD, 

3) dla wydzielanych działek zapewnić bezpośredni 
dostęp do dróg 1KDZ, 2KDL lub 3KDD. 

4. W zakresie komunikacji: 

1) ustala się dojazd do działek z dróg: 1KDZ, 2KDL 
i 3KDD; 

2) zapewnić 3 miejsca postojowe dla samocho-
dów osobowych na każde 2 lokale mieszkalne, 
w tym 5% miejsc wymaganych na działce, 
przewidzieć jako miejsca postojowe dla osób 
niepełnosprawnych, 

3) ustala się lokalizację miejsc postojowych wy-
łącznie jako podziemne; 

4) dopuszcza się na terenie: 

a) lokalizację miejsc postojowych dla samo-
chodów osób niepełnosprawnych, 

b) lokalizację miejsc postojowych w odległości 
mniejszej niż 14m od linii rozgraniczenia z te-
renem 1KDZ. 

5. Ustala się stawkę procentową w wysokości 
30% od wzrostu wartości nieruchomości, na pod-
stawie której naliczona zostanie opłata planistyczna 
zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym. 

§ 8. Dla terenu oznaczonego na załączniku  
Nr 1 symbolem 1U: 

1. W zakresie przeznaczenia terenu: 

1) ustala się funkcję usług oświaty (niepubliczny 
żłobek, punkt przedszkolny lub szkoła podsta-
wowa); 

2) dopuszcza się funkcję usług zdrowia (niepu-
bliczny zakład opieki zdrowotnej); 

3) dopuszcza się funkcję handlu detalicznego 
(usługi podstawowe, apteka); 

4) dopuszcza się funkcję usług gastronomii 

5) dopuszcza się inne usługi z wykluczeniem 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko z wyjątkiem przedsięwzięć z za-
kresu łączności publicznej; 

6) zakaz tymczasowego zagospodarowania terenu 
niezgodnego z funkcją ustaloną lub dopuszczo-
ną. 

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Lubuskiego Nr 43 – 4323 –                                                  Poz. 831 
 

1) ustala się przebieg obowiązującej i nieprzekra-
czalnej linii zabudowy zgodnie z rysunkiem 
planu; 

2) ustala się kierunek najwyższej kalenicy budyn-
ku lub budynków równoległy do obowiązującej 
linii zabudowy; 

3) ustala się szerokość rozstawu ścian konstruk-
cyjnych budynku lub szerokość budynków sy-
tuowanych na obowiązującej linii zabudowy ja-
ko wielokrotność 8m (z tolerancją do 0,5m) – 
ustalenie nie dotyczy części skrajnych budynku; 

4) ustala się formę zabudowy: pierzejowa (lokali-
zacja zabudowy wzdłuż obowiązującej linii za-
budowy); 

5) dopuszcza się przerwanie zabudowy wzdłuż 
nieprzekraczalnej linii zabudowy; 

6) zakaz lokalizacji wolnostojących budynków go-
spodarczych lub garażowych; 

7) ustala się wysokość zabudowy – 2 kondygnacje 
nadziemnych w tym poddasze użytkowe, nie 
większą niż 11m; 

8) w przypadku rozdzielenia terenu działki zabu-
dową – przewidzieć przejazd bramą wjazdową 
do części odciętej od drogi; 

9) w zakresie formy, kolorystyki i faktury dachu 
budynku lub budynków: 

a) ustala się dachy dwuspadowe o symetrycz-
nych połaciach dachowych nad wszystkimi 
elementami budynku, 

b) dopuszcza się dopuszcza się na skrajnych 
segmentach dachy wielospadowe, 

c) kąt nachylenia połaci 35 – 45 stopni, 

d) dopuszcza się inny kąt nachylenia nad ele-
mentami dodatkowymi jak facjatki, lukarny, 

e) ustala się pokrycie dachówką lub materiałem 
dachówko-podobnym jednolite kolorystycz-
nie w kolorze ceramiki niebarwionej (ciemno-
czerwonej). 

f) dopuszcza się stosowanie dachów w formie 
tarasu zielonego. 

3. W zakresie zagospodarowania terenu: 

1) ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy 
na działce – 50%; 

2) ustala się minimalną powierzchnię biologicznie 
czynną – 10% powierzchni działki. 

4. Zasady podziału terenu na działki: 

1) ustala się minimalną powierzchnię działki – 
1000m2; 

2) linie podziału na działki prowadzić (z tolerancją 
do 3 stopni): 

a) prostopadle lub równolegle do linii rozgrani-
czenia z terenem 1ZP 

b) prostopadle lub równolegle do linii rozgrani-
czenia z terenem 1KDL; 

3) dla wydzielanych działek zapewnić bezpośredni 
dostęp do drogi 1KDL lub 3KDD. 

5. W zakresie komunikacji: 

1) ustala się dojazd do działek z dróg: 1KDL lub 
3KDD; 

2) zapewnić minimum 2 miejsca postojowe dla 
samochodów osobowych na każdy 1 lokal 
usługowy w liniach rozgraniczenia drogi 1KDL. 

6. Ustala się stawkę procentową w wysokości 
30% od wzrostu wartości nieruchomości, na pod-
stawie której naliczona zostanie opłata planistyczna 
zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym. 

§ 9. Dla terenów oznaczonych na załączniku gra-
ficznym Nr 1 symbolami: 1ZP i 2ZP: 

1. Ustala się przeznaczenie terenu: 

1) 1ZP – na zieleń osiedlową 

2) 2ZP – na zieleń parkową. 

2. Dopuszcza się oprócz zieleni: 

1) lokalizację sieci infrastruktury technicznej- wy-
łącznie jako podziemnej; 

2) lokalizację oświetlenia, 

3) lokalizację przejść pieszych, 

4) lokalizację małej architektury. 

3. Ustala się powierzchnię biologicznie czynną 
minimum 75%. 

4. Ustala się dojazd: 

1) do terenu 1ZP z drogi o symbolu 1KDZ; 

2) do terenu 2ZP z drogi o symbolu 2KDL. 

5. Ustala się wydzielenie działki zgodnie z prze-
biegiem linii rozgraniczenia funkcji. 

6. Ustala się stawkę procentową w wysokości 
1% od wzrostu wartości nieruchomości, na podsta-
wie której naliczona zostanie opłata planistyczna 
zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym. 

§ 10. Dla terenu oznaczonego na załączniku  
Nr 1 symbolem 1E i 2E: 

1. Ustala się przeznaczenie na infrastrukturę 
techniczną elektroenergetyczną – stację transforma-
torową 15/0,4kV. 

2. Zakaz lokalizacji zabudowy tymczasowej nie 
związanej z funkcją podstawową. 

3. Dopuszcza się do czasu wyczerpania mocy 
stacji na terenie 2E, wykorzystanie terenu 1E jako 
zieleni parkowej. 

4. Dopuszcza się możliwość włączenia terenów 
do przyległego terenu o symbolu 1ZP lub 2ZP  
w przypadku odstąpienia od realizacji urządzeń elek-
troenergetycznych. 

5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudo-
wy i zagospodarowania terenu: 
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1) dopuszcza się budowę stacji typu kioskowego; 

2) dopuszcza się ograniczenie powierzchni biolo-
gicznie czynnej do 0% powierzchni terenu 

6. Ustala się dojazd: 

1) do terenu 1E drogą publiczną oznaczoną sym-
bolem 1KDZ; 

2) do terenu 2E drogą publiczną oznaczoną sym-
bolem 2KDL . 

7. Ustala się wydzielenie działki zgodnie z linią 
rozgraniczenia funkcji. 

8. Ustala się stawkę procentową w wysokości 
1% od wzrostu wartości nieruchomości, na podsta-
wie której naliczona zostanie opłata planistyczna 
zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym. 

§ 11. Dla terenu oznaczonego na załączniku gra-
ficznym Nr 1 symbolem 1KDZ: 

1. Ustala się przeznaczenie terenu na publiczną 
drogę powiatową zbiorczą. 

2. Dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury 
technicznej niezwiązanych z funkcją komunikacji, 
wyłącznie jako podziemnych. 

3. Ustala się szerokość w liniach rozgraniczenia 
terenu – zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu. 

4. Ustala się obowiązek zapewnienia zjazdów na 
tereny oznaczone symbolami: 1MW, 1ZP, 1E. 

5. Dopuszcza się ograniczenie powierzchni bio-
logicznie czynnej do 10%. 

6. Ustala się wydzielenie działki zgodnie z prze-
biegiem linii rozgraniczenia funkcji. 

7. Ustala się stawkę procentową w wysokości 
1 % od wzrostu wartości nieruchomości, na pod-
stawie której naliczona zostanie opłata planistyczna 
zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym. 

§ 12. Dla terenach oznaczonych na załączniku 
graficznym Nr 1 symbolem 1KDL i 2KDL: 

1. Ustala się przeznaczenie terenu na publiczną 
drogę gminną lokalną. 

2. Dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury 
technicznej niezwiązanych z funkcją komunikacji, 
wyłącznie jako podziemnych. 

3. Dopuszcza się realizację parkingów z uw-
zględnieniem zjazdów na działki dla terenów, 
o których mowa w ust. 6. 

4. Ustala się szerokość w liniach rozgraniczenia 
terenu – zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu. 

5. Na zakończeniu drogi o symbolu 2KDL na pla-
cu manewrowym przewidzieć miejsce do zawraca-
nia o wymiarach 20 x 20m. 

6. Ustala się obowiązek zapewnienia zjazdów: 

1) z drogi 1KDL na tereny oznaczone symbolami: 
1U, 1MN; 

2) z drogi 2KDL na tereny oznaczone symbolami: 
1MN, 2MN, 3MN, 1MW, 2ZP i 2E. 

7. Dopuszcza się ograniczenie powierzchni bio-
logicznie czynnej do 10%. 

8. Ustala się wydzielenie działki zgodnie z prze-
biegiem linii rozgraniczenia funkcji. 

9. Ustala się stawkę procentową w wysokości 
1% od wzrostu wartości nieruchomości, na podsta-
wie której naliczona zostanie opłata planistyczna 
zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym. 

§ 13. Dla terenów oznaczonych na załączniku  
Nr 1 symbolami: 1KDD, 2KDD: 

1. Ustala się przeznaczenie terenu na publiczną 
drogę gminną dojazdową. 

2. Dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury 
technicznej niezwiązanych z funkcją komunikacji, 
wyłącznie jako podziemnych. 

3. Dopuszcza się realizację parkingów z uw-
zględnieniem zjazdów na działki dla terenów, o któ-
rych mowa w ust. 5. 

4. Ustala się szerokość w liniach rozgraniczenia 
terenu – zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu. 

5. Ustala się obowiązek zapewnienia zjazdów: 

1) z drogi oznaczonej symbolem 1KDD na tereny 
oznaczone symbolami: 1MN i 2MN; 

2) z drogi oznaczonej symbolem 2KDD na tereny 
oznaczone symbolami: 2MN i 3MN. 

6. Dopuszcza się ograniczenie powierzchni bio-
logicznie czynnej do 10%. 

7. Ustala się wydzielenie działki zgodnie z prze-
biegiem linii rozgraniczenia funkcji. 

8. Ustala się stawkę procentową w wysokości 
1% od wzrostu wartości nieruchomości, na podsta-
wie której naliczona zostanie opłata planistyczna 
zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym. 

§ 14. Dla terenu oznaczonego na załączniku  
Nr 1 symbolem 3KDD: 

1. Ustala się przeznaczenie terenu na publiczną 
drogę gminną dojazdową. 

2. Dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury 
technicznej niezwiązanych z funkcją komunikacji, 
wyłącznie jako podziemnych. 

3. Zakaz lokalizacji parkingów. 

4. Ustala się szerokość w liniach rozgraniczenia 
terenu – zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu. 

5. Ustala się obowiązek zapewnienia zjazdów: na 
tereny oznaczone symbolami: 1MN i 2MN, 3MN, 1U 
i 1MW. 

6. Dopuszcza się ograniczenie powierzchni bio-
logicznie czynnej do 10%. 

7. Ustala się wydzielenie działki zgodnie z prze-
biegiem linii rozgraniczenia funkcji. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Lubuskiego Nr 43 – 4325 –                                                  Poz. 831 
 

8. Ustala się stawkę procentową w wysokości 
1% od wzrostu wartości nieruchomości, na podsta-
wie której naliczona zostanie opłata planistyczna 
zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym. 

Rozdział 4 

Przepisy końcowe 

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Strzelec Krajeńskich. 

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego i podlega ogłoszeniu na 
stronach internetowych Urzędu Miejskiego 
w Strzelcach Krajeńskich. 

Przewodniczący Rady 
Krzysztof Grochala 
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Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr IV/23/11 

Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich 

z dnia 26 stycznia 2011r. 
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Załącznik Nr 2 

do uchwały Nr IV/23/11 

Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich 

z dnia 26 stycznia 2011r. 
 

ROZTRZYGNIĘCIE  

o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do 
projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie ulicy Adama Asnyka 
i Zbigniewa Herberta w Strzelcach Krajeńskich 

Brak uwag do niniejszego planu, które zgodnie  
z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) Rada Miejska 
w Strzelcach Krajeńskich ma obowiązek rozpatrze-
nia. 

Załącznik Nr 3 

do uchwały Nr IV/23/11 

Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich 

z dnia 26 stycznia 2011 r. 
 

ROZTRZYGNIĘCIE 

 o sposobie realizacji inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań 
własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, 

zgodnie z przepisami o finansach publicznych 
dotyczy terenu objętego miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy 
Adama Asnyka i Zbigniewa Herberta w Strzelcach 

Krajeńskich 

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 zm.), art. 7  
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze 
zm.) i art. 216 ust. 2 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze 
zm.) Rada Miejska w Strzelcach Krajeńskich roz-
strzyga co następuje: 

§ 1. Przewidywany zakres i koszt (netto) realizacji 
infrastruktury w związku z realizacją planu wynosi 
łącznie ok. 18.990.000zł, w szczególności gmina mo-
że ponieść koszty: 

1) odszkodowań za grunty rolne niezbędne dla 
realizacji dróg i ciągów pieszych – 0zł (zakłada 
się przejęcie nieodpłatne od ANR); 

2) realizacji dróg 1KDL, 2KDL, 1KDD, 2KDD  
i 3KDD: 

a) dróg i parkingów (koszty projektów, na-
wierzchnia dróg i parkingów z założenia as-
faltowa, oświetlenie ulic) o pow. ok. 
16.050mkw. – ok. 14.660.500zł, 

b) chodniki (dwustronne, nawierzchnia z zało-
żenia z kostki betonowej) o pow. ok. 
3.335mkw. – ok. 1.667.500zł; 

3) zagospodarowania terenu 2ZP (projekt zago-
spodarowania, uporządkowanie terenu, nasa-
dzenia ozdobne, mała architektura o pow. ok. 
0,5ha – ok. 150.000zł; 

4) realizacji kanalizacji deszczowej – ok. 1550mb – 
ok. 931.800zł; 

5) realizacji kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – 
ok. 1340mb – ok. 1.049.250zł; 

6) realizacji wodociągu ok. 1180mb – 531.000zł. 

§ 2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicz-
nej służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb miesz-
kańców stanowią, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  
(tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), zadania 
własne gminy. 

§ 3. Opis sposobu realizacji inwestycji wskaza-
nych w § 1: 

1. Realizacja inwestycji przebiegać będzie zgod-
nie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. 
ustawą prawo budowlane, ustawą o zamówieniach 
publicznych, ustawą o samorządzie gminnym, 
ustawą o gospodarce komunalnej i prawem ochro-
ny środowiska. 

2. Sposób realizacji inwestycji określonych w § 1 
może ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się 
postępem techniczno-technologicznym, zgodnie 
z zasadą stosowania najlepszej dostępnej techniki, 
o ile nie nastąpi naruszenie ustaleń planu, w zależ-
ności od potrzeb i możliwości finansowych. 

3. Realizacja i finansowanie w zakresie infra-
struktury technicznej nie wyszczególnionych w § 1, 
jest przedmiotem umowy zainteresowanych stron. 

§ 4. Finansowanie inwestycji w zakresie infra-
struktury technicznej, które należą do zadań wła-
snych gmin, ujętych w niniejszym planie podlega 
przepisom ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.). 

 

 

 

 

 

 

 


