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2) ustaleniami zmiany studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go gminy Sulechów uchwalonej uchwałą  
Nr XXV/218/05 Rady Miejskiej w Sulechowie  
z dnia 25 stycznia 2005r. 

§ 3. 1. Plan wprowadza ustalenia dotyczące: 

1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgranicza-
jących tereny o różnym przeznaczeniu lub róż-
nych zasadach zagospodarowania;  

2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego; 

3) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego; 

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

5) wymagań wynikających z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych; 

6) parametrów i wskaźników kształtowania za-
budowy oraz zagospodarowania terenu, w tym 
linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźni-
ki intensywności zabudowy; 

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

8) szczególnych warunków zagospodarowania 
terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, 
w tym zakaz zabudowy; 

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

10) sposobu i terminu tymczasowego zagospo-
darowania, urządzenia i użytkowania tere-
nów; 

11) stawki procentowej, na podstawie której usta-
la się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4.  

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 gór-
niczych oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziem-
nych, ze względu na to, że nie występują na tere-
nie objętym planem. 

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

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

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

3) przepisach szczególnych – należy przez to ro-
zumieć aktualne w momencie realizacji ni-
niejszej uchwały przepisy ustaw wraz z akta-
mi wykonawczymi, normy branżowe oraz ogra-
niczenia w dysponowaniu terenem wynikają-
ce z prawomocnych decyzji administracyjnych; 

4) terenie – należy przez to rozumieć teren wy-
znaczony na rysunku planu liniami rozgrani-
czającymi i oznaczony symbolem sposobu 
użytkowania; 

5) tymczasowym sposobie zagospodarowania, 
urządzenia lub użytkowania terenu – należy 
przez to rozumieć dotychczasowe użytkowa-
nie terenu do czasu zagospodarowania zgod-
nie z przeznaczeniem ustalonym planem; 

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

7) usługach – należy przez to rozumieć takie 
usługi, które służą zaspokojeniu potrzeb lud-
ności, tj.: handel, gastronomię, kulturę, edu-
kację, opiekę zdrowotną, administrację i inne 
nie wytwarzające dóbr materialnych z wyklu-
czeniem usług obsługi komunikacji; 

8) nieuciążliwej działalności gospodarczej – na-
leży rozumieć taką działalność, która nie spo-
woduje przekroczenia standardów jakości śro-
dowiska poza teren, do którego prowadzący 
działalność ma tytuł prawny; 

9) ładzie przestrzennym – należy przez to rozu-
mieć takie ukształtowanie przestrzeni, które 
tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia  
w uporządkowanych relacjach wszelkie uwa-
runkowania i wymagania funkcjonalne, spo-
łeczno – gospodarcze, środowiskowe, kultu-
rowe oraz kompozycyjno – estetyczne. 

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

1) linie rozgraniczające tereny o różnym prze-
znaczeniu lub różnych zasadach zagospoda-
rowania;  

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

3) symbole określające przeznaczenie terenów. 

2. Pozostałe, nie wymienione w ust. 1 elemen-
ty rysunku planu, jak np. treść podkładu mapowe-
go, orientacyjne linie podziałów wewnętrznych, 
mają charakter informacyjny i nie są ustaleniami 
planu. 



Dziennik Urzędowy                                                -            -                                                              poz. 2192 
Województwa Lubuskiego Nr 137 

10083 

Rozdział 2  

Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 
tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasa-

dach zagospodarowania 

§ 6. 1. Przedmiotem planu są regulacje określa-
jące warunki zagospodarowania terenów z ich prze-
znaczeniem na cele funkcji mieszkaniowej, usłu-
gowej, zieleni, infrastruktury technicznej i komuni-
kacji niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowa-
nia terenów. 

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

Rozdział 3 

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego 

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

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

2) wprowadzenie nowej zabudowy w ściśle wy-
znaczonych ramach przypisanych dla każdego 
terenu; 

3) zachowanie linii zabudowy i gabarytów bu-
dynków, wielkości powierzchni zabudowy, wy-
sokości budynków i formy dachów; 

4) przy lokalizacji budynków, przede wszystkim 
w zabudowie mieszkaniowej, należy zwrócić 
uwagę na tworzenie przestrzennie zharmoni-
zowanych zespołów; 

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

6) ogrodzenia działek winny stanowić elementy 
plastyczne zharmonizowane z otoczeniem. 

2. Jako podstawową zasadę polityki parkingo-
wej dla terenów o funkcjach związanych z działal-
nością gospodarczą i usługową, przyjmuje się uwa-
runkowanie, że przy zagospodarowaniu każdej dział-
ki winien być rozwiązany problem miejsc postojo-
wych dla samochodów w ilości zabezpieczającej 
potrzeby funkcji wynikających z przeznaczenia te-
renów. 

Rozdział 4 

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego 

§ 8. 1. W zakresie ochrony środowiska przy-
rodniczego ustala się: 

1) zachowanie walorów krajobrazowych obszaru 
objętego planem poprzez właściwe zagospo-
darowanie terenów; 

2) ochronę istniejących drzewostanów przy re-
alizacji nowych obiektów i ciągów komunika-
cyjnych; 

3) wyposażenie terenów w urządzenia infra-
struktury technicznej związane z odprowa-
dzaniem i oczyszczaniem ścieków; 

4) stosowanie urządzeń zabezpieczających przed 
zanieczyszczeniem środowiska gruntowo - wod-
nego przez produkty ropopochodne i inne szko-
dliwe substancje; 

5) budynki z pomieszczeniami przeznaczonymi 
na pobyt ludzi muszą być sytuowane poza za-
sięgiem uciążliwości przekraczających dopusz-
czalne normy określone w przepisach o ochro-
nie środowiska lub w ich zasięgu, pod warun-
kiem zastosowania w nich rozwiązań odpo-
wiednio ograniczających te uciążliwości, do-
tyczy to w szczególności uciążliwości wywo-
łanych ruchem na drogach publicznych. 

2. Zakazuje się lokalizowania przedsięwzięć mo-
gących znacząco oddziaływać na środowisko, wska-
zanych w przepisach odrębnych, za wyjątkiem sieci 
infrastruktury technicznej, komunikacji drogowej  
i lądowiska helikopterów. 

Rozdział 5 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury współczesnej 

§ 9. Osoby prowadzące roboty budowlane i ziem-
ne na dalszych obszarach w razie ujawnienia przed-
miotu, który posiada cechy zabytku, obowiązane 
są niezwłocznie zawiadomić o tym Burmistrza Sule-
chowa oraz Lubuskiego Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków; jednocześnie obowiązane są za-
bezpieczyć odkryty przedmiot i wstrzymać wszelkie 
roboty mogące go uszkodzić lub zniszczyć do cza-
su wydania przez Lubuskiego Konserwatora Za-
bytków odpowiednich zarządzeń. 

Rozdział 6 

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych 

§ 10. W celu właściwego kształtowania prze-
strzeni publicznych, które stanowią tereny dróg 
publicznych, tereny usług publicznych zaleca się: 

1) obsadzanie ulic drzewami; 

2) stosowanie małej architektury; 

3) stosowanie nośników reklamowych w formie 
zorganizowanej i ujednoliconej co do wielko-
ści i wyrazu plastycznego z wyłączeniem re-
klam wielkogabarytowych. 
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Rozdział 7 

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabu-
dowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensyw-

ności zabudowy 

§ 11. 1. Wyznacza się tereny oznaczone symbo-
lem MN, U-1 i MN, U-2 – funkcja mieszkaniowa 
jednorodzinna wolnostojąca z dopuszczeniem funk-
cji usługowej nieuciążliwej, dla których:  

1) ustala się: 

a) adaptację istniejących budynków z możli-
wością remontów i przebudowy przy za-
chowaniu istniejącego charakteru zabudo-
wy, 

b) nieprzekraczalne linie zabudowy od granic 
działek, oprócz uwidocznionych na rysun-
ku planu, zgodne z przepisami szczegól-
nymi, 

c) powierzchnię zabudowy do 35% obszaru 
działki, 

d) wysokość zabudowy projektowanej 1 do  
2 kondygnacji nadziemnych oraz dach,  
tj. maksimum 8,0m mierzone od średniego 
poziomu terenu do dolnej krawędzi gzym-
su lub okapu, 

e) usytuowanie nowej zabudowy w układzie 
kalenicowym równolegle lub prostopadle 
do dróg, przy zachowaniu wytyczonej linii 
zabudowy, 

f) zastosowanie dachów dwuspadowych i wie-
lospadowych o pochyleniu połaci dachowych 
25o – 45o, krytych pokryciem ceramicznym 
lub dachówkopodobnym z możliwością wy-
korzystania poddaszy na cele użytkowe, 

g) zagospodarowanie terenów niezabudowa-
nych na urządzone tereny zielone, place, 
miejsca rekreacji, przy zachowaniu 50% po-
wierzchni działki użytkowanej jako biolo-
gicznie czynnej, 

h) obsługę komunikacyjną z drogi publicznej 
dojazdowej i drogi publicznej lokalnej, 

i) wprowadzenie zieleni ozdobnej i izolacyj-
nej towarzyszącej budynkom, 

j) na terenach działek przyległych do rowu 
melioracyjnego należy zabezpieczyć do 
niego dostęp w celach konserwacji – min. 
3m, zagospodarowanie działek nie może 
wpływać negatywnie na funkcję rowu; 

2) dopuszcza się: 

a) na terenie oznaczonym symbolem MN, U-1 
możliwość zabudowy jednorodnej miesz-
kaniowej lub usługowej z obiektami maga-

zynowo – biurowymi o powierzchni zabu-
dowy do 70% obszaru działki, 

b) możliwość wprowadzenia zmian w podzia-
le terenów na działki uwidocznione na ry-
sunku planu i możliwość łączenia działek, 

c) realizacji budynków z poddaszem nieużyt-
kowym, 

d) realizację parterowych obiektów towarzyszą-
cych zabudowie mieszkaniowej, a w szcze-
gólności garaży, budynków gospodarczych, 
altan, przy granicy działek z sąsiednią działką 
budowlaną; dachy spadziste o nachyleniu 
20o – 45o, 

e) realizację wolnostojących budynków go-
spodarczych i garaży,  

f) lokalizację zbiorników wodnych, ogrodów 
zimowych, małych przydomowych base-
nów kąpielowych i innych obiektów małej 
architektury, 

g) realizację komunikacji wewnętrznej; 

3) zakazuje się: 

a) wyznaczania nowych działek o powierzch-
ni mniejszej niż 800m2. 

2. Wyznacza się tereny oznaczone symbolem 
MN, U-3 – funkcja mieszkaniowa jednorodzinna, 
wolnostojąca z dopuszczeniem funkcji usługowej 
nieuciążliwej, dla których:  

1) ustala się: 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy od granic 
działek, oprócz uwidocznionych na rysun-
ku planu, zgodne z przepisami szczegól-
nymi, 

b) powierzchnię zabudowy do 35% obszaru 
działki, 

c) wysokość zabudowy projektowanej 1 do  
2 kondygnacji nadziemnych oraz dach,  
tj. maksimum 8,0m mierzone od średniego 
poziomu terenu do dolnej krawędzi gzym-
su lub okapu, 

d) usytuowanie nowej zabudowy w układzie 
kalenicowym równolegle lub prostopadle 
do dróg, przy zachowaniu wytyczonej linii 
zabudowy, 

e) zastosowanie dachów dwuspadowych i wie-
lospadowych o pochyleniu połaci dacho-
wych 25o – 45o, krytych pokryciem cera-
micznym lub dachówkopodobnym z moż-
liwością wykorzystania poddaszy na cele 
użytkowe, 

f) zagospodarowanie terenów niezabudowa-
nych na urządzone tereny zielone, place, 
miejsca rekreacji, przy zachowaniu 50% po-
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wierzchni działki użytkowanej jako biolo-
gicznie czynnej, 

g) obsługę komunikacyjną z dróg wewnętrz-
nych dojazdowych, dróg publicznych do-
jazdowych, 

h) wprowadzenie zieleni ozdobnej i izolacyj-
nej towarzyszącej budynkom, 

i) skanalizowanie istniejących rowów melio-
racyjnych; 

2) dopuszcza się: 

a) możliwość wprowadzenia zmian w podzia-
le terenów na działki uwidocznione na ry-
sunku planu i możliwość łączenia działek, 

b) realizacji budynków z poddaszem nieużyt-
kowym, 

c) realizację parterowych obiektów towarzyszą-
cych zabudowie mieszkaniowej, a w szcze-
gólności garaży, budynków gospodarczych, 
altan, przy granicy działek z sąsiednią 
działką budowlaną; dachy spadziste o na-
chyleniu 20o – 45o, 

d) realizację wolnostojących budynków go-
spodarczych i garaży,  

e) lokalizację zbiorników wodnych, ogrodów 
zimowych, małych przydomowych base-
nów kąpielowych i innych obiektów małej 
architektury, 

f) realizację komunikacji wewnętrznej; 

3) zakazuje się: 

a) wyznaczania nowych działek o powierzch-
ni mniejszej niż 1000m2. 

3. Wyznacza się teren oznaczony symbolem 
MN, U-4 – funkcja mieszkaniowa jednorodzinna, 
wolnostojąca z dopuszczeniem funkcji usługowej 
nieuciążliwej, dla którego:  

1) ustala się: 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy od granic 
działek, oprócz uwidocznionych na rysun-
ku planu, zgodne z przepisami szczegól-
nymi, 

b) powierzchnię zabudowy do 35% obszaru 
działki, 

c) wysokość zabudowy projektowanej 1 do  
2 kondygnacji nadziemnych oraz dach, tj. 
maksimum 8,0m mierzone od średniego 
poziomu terenu do dolnej krawędzi gzym-
su lub okapu, 

d) usytuowanie nowej zabudowy w układzie 
kalenicowym równolegle lub prostopadle 
do dróg, przy zachowaniu wytyczonej linii 
zabudowy, 

e) zastosowanie dachów dwuspadowych i wie-
lospadowych o pochyleniu połaci dacho-
wych 25o – 45o, krytych pokryciem cera-
micznym lub dachówkopodobnym z moż-
liwością wykorzystania poddaszy na cele 
użytkowe, 

f) zagospodarowanie terenów niezabudo-
wanych na urządzone tereny zielone, pla-
ce, miejsca rekreacji, przy zachowaniu 50% 
powierzchni działki użytkowanej jako bio-
logicznie czynnej, 

g) obsługę komunikacyjną z dróg wewnętrz-
nych dojazdowych o szerokości 8m w li-
niach rozgraniczających, 

h) wprowadzenie zieleni ozdobnej i izolacyj-
nej towarzyszącej budynkom; 

2) dopuszcza się: 

a) realizacji budynków z poddaszem nieużyt-
kowym, 

b) realizację parterowych obiektów towarzyszą-
cych zabudowie mieszkaniowej, a w szcze-
gólności garaży, budynków gospodar-
czych, altan, przy granicy działek z sąsied-
nią działką budowlaną; dachy spadziste  
o nachyleniu 20o – 45o, 

c) realizację wolnostojących budynków go-
spodarczych i garaży,  

d) lokalizację zbiorników wodnych, ogrodów 
zimowych, małych przydomowych base-
nów kąpielowych i innych obiektów małej 
architektury; 

3) zakazuje się: 

a) wyznaczania nowych działek o powierzch-
ni mniejszej niż 1000m2. 

4. Wyznacza się teren oznaczony symbolem 
MN, U, RO – funkcja mieszkaniowa jednorodzinna, 
wolnostojąca z dopuszczeniem funkcji usługowej 
nieuciążliwej i ogrodów przydomowych, dla które-
go:  

1) ustala się: 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy od granic 
działek, oprócz uwidocznionych na rysun-
ku planu, zgodne z przepisami szczegól-
nymi, 

b) powierzchnię zabudowy do 35% obszaru 
działki, 

c) wysokość zabudowy projektowanej 1 do  
2 kondygnacji nadziemnych oraz dach,  
tj. maksimum 8,0m mierzone od średniego 
poziomu terenu do dolnej krawędzi gzym-
su lub okapu, 

d) usytuowanie nowej zabudowy w układzie 
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kalenicowym równolegle lub prostopadle 
do dróg, przy zachowaniu wytyczonej linii 
zabudowy, 

e) zastosowanie dachów dwuspadowych i wie-
lospadowych o pochyleniu połaci dacho-
wych 25o – 45o, krytych pokryciem cera-
micznym lub dachówkopodobnym z moż-
liwością wykorzystania poddaszy na cele 
użytkowe, 

f) zagospodarowanie terenów niezabudowa-
nych na urządzone tereny zielone, place, 
miejsca rekreacji, przy zachowaniu 50% po-
wierzchni działki użytkowanej jako biolo-
gicznie czynnej, 

g) obsługę komunikacyjną z drogi publicznej 
dojazdowej, 

h) wprowadzenie zieleni ozdobnej i izolacyj-
nej towarzyszącej budynkom, 

i) na terenach działek przyległych do rowu me-
lioracyjnego należy zabezpieczyć do niego 
dostęp w celach konserwacji – min. 3m, za-
gospodarowanie działek nie może wpły-
wać negatywnie na funkcję rowu; 

2) dopuszcza się: 

a) realizacji budynków z poddaszem nieużyt-
kowym, 

b) realizację parterowych obiektów towarzyszą-
cych zabudowie mieszkaniowej, a w szcze-
gólności garaży, budynków gospodarczych, 
altan, przy granicy działek z sąsiednią działką 
budowlaną; dachy spadziste o nachyleniu 
20o – 45o, 

c) realizację wolnostojących budynków go-
spodarczych i garaży,  

d) lokalizację zbiorników wodnych, ogrodów 
zimowych, małych przydomowych base-
nów kąpielowych i innych obiektów małej 
architektury, 

e) realizację komunikacji wewnętrznej; 

3) zakazuje się: 

a) wyznaczania nowych działek o powierzch-
ni mniejszej niż 1000m2, 

b) lokalizacji zabudowy i nasadzeń zieleni wy-
sokiej w korytarzu technicznym napowietrz-
nej linii elektroenergetycznej 15 kV o sze-
rokości 10m i napowietrznej linii elektroener-
getycznej 110kV o szerokości 35m. 

5. Wyznacza się tereny oznaczone symbolem 
MN – funkcja mieszkaniowa jednorodzinna wolno-
stojąca, dla których:  

1) ustala się: 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy od granic 
działek, oprócz uwidocznionych na rysun-
ku planu, zgodne z przepisami szczegól-
nymi, 

b) powierzchnię zabudowy do 30% obszaru 
działki, 

c) wysokość zabudowy projektowanej 1 do  
2 kondygnacji nadziemnych oraz dach,  
tj. maksimum 8,0m mierzone od średniego 
poziomu terenu do dolnej krawędzi gzym-
su lub okapu, 

d) usytuowanie nowej zabudowy w układzie 
kalenicowym równolegle lub prostopadle 
do dróg, przy zachowaniu wytyczonej linii 
zabudowy, 

e) zastosowanie dachów dwuspadowych i wie-
lospadowych o pochyleniu połaci dacho-
wych 25o – 45o, krytych pokryciem cera-
micznym lub dachówkopodobnym z moż-
liwością wykorzystania poddaszy na cele 
użytkowe, 

f) zagospodarowanie terenów niezabudowa-
nych na urządzone tereny zielone, place, 
miejsca rekreacji, przy zachowaniu 50% po-
wierzchni działki użytkowanej jako biolo-
gicznie czynnej, 

g) obsługę komunikacyjną z dróg wewnętrz-
nych dojazdowych i drogi publicznej do-
jazdowej, 

h) wprowadzenie zieleni ozdobnej i izolacyj-
nej towarzyszącej budynkom, 

i) na terenach działek przyległych do rowu 
melioracyjnego należy zabezpieczyć do nie-
go dostęp w celach konserwacji – min. 3m, 
zagospodarowanie działek nie może wpły-
wać negatywnie na funkcję rowu; 

2) dopuszcza się: 

a) możliwość wprowadzenia zmian w podzia-
le terenów na działki uwidocznione na ry-
sunku planu i możliwość łączenia działek, 

b) zabudowę bliźniaczą i szeregową, 

c) realizacji budynków z poddaszem nieużyt-
kowym, 

d) realizację parterowych obiektów towarzyszą-
cych zabudowie mieszkaniowej, a w szcze-
gólności garaży, budynków gospodarczych, 
altan, przy granicy działek z sąsiednią 
działką budowlaną; dachy spadziste o na-
chyleniu 20o – 45o, 

e) realizację wolnostojących budynków go-
spodarczych i garaży,  

f) lokalizację zbiorników wodnych, ogrodów 
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zimowych, małych przydomowych base-
nów kąpielowych i innych obiektów małej 
architektury, 

g) realizację komunikacji wewnętrznej; 

3) zakazuje się: 

a) wyznaczania nowych działek o powierzch-
ni mniejszej niż 800m2, 

b) lokalizacji samodzielnej funkcji usług na 
działkach wydzielonych, 

c) lokalizacji zabudowy i nasadzeń zieleni 
wysokiej w korytarzu technicznym napo-
wietrznej linii elektroenergetycznej 15kV  
o szerokości 10m. 

6. Wyznacza się tereny oznaczone symbolem  
U – funkcja usługowa z dopuszczeniem działalno-
ści techniczno - produkcyjnej o charakterze nie-
uciążliwym, dla których: 

1) ustala się: 

a) udział powierzchni biologicznie czynnej  
o wielkości min. 25% obszaru działki, 

b) nieprzekraczalne linie zabudowy od granic 
działki zgodnie z rysunkiem planu, 

c) wysokość budynków projektowanych do 
12,0m licząc od średniego poziomu terenu 
do dolnej krawędzi gzymsu lub okapu da-
chu, 

d) zastosowanie dachów płaskich, jednospa-
dowych lub wielopołaciowych o nachyle-
niu do 35o, 

e) wprowadzanie zieleni izolacyjnej i dekora-
cyjnej; 

2) dopuszcza się: 

a) podział terenu na działki pod warunkiem 
zapewnienia dojazdu, 

b) tereny zieleni urządzonej o charakterze pu-
blicznym, 

c) działalności gospodarczej o charakterze nie-
uciążliwym, 

d) realizację garaży z dachami płaskimi,  

e) realizację komunikacji wewnętrznej wraz  
z parkingami, 

f) lokalizację reklam w formie zorganizowa-
nej i ujednoliconej co do wielkości i jako-
ści; 

3) zakazuje się: 

a) powierzchni zabudowy powyżej 40% ob-
szaru działki, 

b) wprowadzenia na teren działalności po-
wodującej uciążliwości dla działek sąsied-

nich bądź szkodliwości dla środowiska na-
turalnego, 

c) lokalizacji zabudowy i nasadzeń zieleni wy-
sokiej w korytarzu technicznym napowietrz-
nej linii elektroenergetycznej 15kV o szero-
kości 10m. 

7. Wyznacza się teren oznaczony symbolem  
ZP – teren zieleni urządzonej, dla którego: 

1) ustala się: 

a) zachowanie istniejącego zadrzewienia, 

b) uzupełnienie zieleni nowymi nasadzenia-
mi, 

c) realizację ciągów pieszych z placami wy-
poczynkowymi, 

d) realizację placów zabaw i urządzeń rekre-
acji; 

2) dopuszcza się: 

a) realizację obiektów i urządzeń małej archi-
tektury, 

b) lokalizację stacji bazowej telefonii cyfro-
wej. 

8. Wyznacza się tereny oznaczone symbolem 
ZN – tereny zieleni niskiej. Należy zabezpieczyć 
dostęp do rowu melioracyjnego w celu konserwa-
cji – min. 3m. 

9. Wyznacza się tereny oznaczony symbolem 
WS – tereny wód powierzchniowych i poboczy. 
Zachowuje się istniejące rowy melioracyjne bez 
zmian w użytkowaniu. 

10. Wyznacza się tereny oznaczony symbolem 
L – teren lądowiska dla helikopterów, bez bazy 
technicznej – możliwość lądowania w sytuacjach 
wyjątkowych. Realizacja lądowiska zgodnie z przepi-
sami odrębnymi.  
Dopuszcza się lokalizowanie sieci i urządzeń infra-
struktury technicznej dla obsługi terenu. 

11. Wyznacza się tereny oznaczony symbolem 
EE – teren urządzeń elektroenergetycznych (GPZ 
Sulechów). Zachowuje się istniejący obiekt. 

12. Wyznacza się tereny oznaczone symbolem 
E – tereny projektowanych stacji energetycznych. 

Rozdział 8 

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości objętych planem miejscowym 

§ 12. 1. Ustala się następujące zasady podziału 
działek: 

1) minimalna powierzchnia działki nowoprojek-
towanej w zabudowie mieszkaniowej jedno-
rodzinnej – 800m2; 
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2) minimalna szerokość frontu działki w zabudo-
wie mieszkaniowej jednorodzinnej wolnosto-
jącej – 20m, bliźniaczej – 16m, szeregowej  
– 12m; 

3) powierzchnię działki pod stację transformato-
rową – 30m2, o wymiarach 5m x 6m; 

4) dopuszcza się podział nieruchomości pod wa-
runkiem zachowania terenu niezbędnego dla 
funkcjonowania samodzielnej działki lub po-
prawienia zagospodarowania istniejącej działki; 

Rozdział 9 

Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym za-

kaz zabudowy 

§ 13. Należy przestrzegać zasad zagospodaro-
wania na obszarze objętym planem zgodnie z prze-
pisami szczególnymi. 

§ 14. Ustala się szczególne warunki zagospo-
darowania terenów w zakresie obowiązku zapew-
nienia dostępności terenów i obiektów osobom 
niepełnosprawnym: 

1) przejścia piesze należy projektować w pozio-
mie jezdni z różnicami poziomów niwelowanymi 
pochylniami o nachyleniu zgodnym z obo-
wiązującymi przepisami; 

2) realizacja ustaleń planu w zakresie zagospo-
darowania terenów oraz rozwiązań architek-
tonicznych i technicznych winna uwzględnić 
potrzeby osób niepełnosprawnych. 

Rozdział 10 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicznej 

§ 15. 1. Wyznacza się tereny komunikacji koło-
wej oznaczone symbolem KDD – drogi publiczne 
dojazdowe, dla których: 

1) ustala się: 

a) linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem 
planu, 

b) szerokość jezdni 5m – 6m,  

c) chodniki obustronne; 

2) dopuszcza się: 

a) realizację jednostronnego chodnika,  

b) urządzenie nawierzchni jednoprzestrzennej 
z wydzielonymi pasami do ruchu pieszego, 

c) realizację ścieżek rowerowych, 

d) modernizację istniejących dróg. 

2. Wyznacza się tereny komunikacji kołowej 
oznaczone symbolem KDW – drogi wewnętrzne 
dojazdowe, dla których: 

1) ustala się: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających 8m  
- 10m, 

b) szerokość jezdni 5m – 6m,  

c) chodniki obustronne; 

2) dopuszcza się: 

a) realizację jednostronnego chodnika,  

b) urządzenie nawierzchni jednoprzestrzennej 
z wydzielonymi pasami do ruchu pieszego. 

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

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

2) wszelkie inwestycje i zmiany w zakresie za-
opatrzenia w wodę, gaz, energię elektryczną 
i odprowadzenia ścieków wymagają uzyska-
nia warunków technicznych od właściwych 
dysponentów sieci; 

3) przy projektowaniu nowych inwestycji należy 
unikać kolizji z istniejącymi elementami infra-
struktury technicznej; w przypadku kolizji pro-
jektowanego zagospodarowania należy ist-
niejącą sieć przenieść zgodnie z warunkami 
określonymi w przepisach szczególnych po 
uzgodnieniu z właściwym operatorem sieci;  

4) dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń in-
frastruktury technicznej na innych niż wymie-
nione w pkt 1 terenach, o ile nie zostaną za-
kłócone podstawowe funkcje tych terenów 
oraz wydzielenie działki niezbędnej do obsłu-
gi tych urządzeń. 

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę: 

1) ustala się: 

a) zaopatrzenie w wodę dla celów komunal-
nych poprzez budowę sieci wodociągowej 
w układzie pierścieniowym, zapewniającej 
ciągłość dostawy wody dla odbiorców, 

b) dostawę wody poprzez rozbudowę miej-
skiej sieci wodociągowej,  

c) należy zapewnić zaopatrzenie w wodę do 
celów przeciwpożarowych; 

2) dopuszcza się: 

a) rozbudowę, modernizację istniejących sie-
ci na terenach zainwestowanych. 

3. W zakresie odprowadzenia ścieków byto-
wych i komunalnych: 

1) docelowo ustala się budowę rozdzielczej sieci 
kanalizacji; 
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2) dopuszcza się możliwość wydzielenia działek 
pod przepompownie ścieków według po-
trzeb. 

4. W zakresie odprowadzenia ścieków opado-
wych: 

1) ustala się: 

a) odprowadzenie wód opadowych i rozto-
powych po wstępnym ich podczyszczeniu 
do istniejących cieków wodnych, 

b) objęcie systemami odprowadzającymi ścieki 
opadowe i roztopowe wszystkich terenów 
zabudowanych i utwardzonych; 

2) dopuszcza się: 

a) odprowadzenia wód opadowych i rozto-
powych do projektowanej sieci kanalizacji 
deszczowej, 

b) odprowadzenia wód opadowych i rozto-
powych z połaci dachowych i z dróg o na-
wierzchni przepuszczalnej na nieutwardzo-
ny własny teren inwestora, 

c) gromadzenie wody deszczowej na dział-
kach w zbiornikach retencyjnych. 

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz: 

1) ustala się: 

a) budowę sieci rozdzielczej średniego ci-
śnienia lub niskiego ciśnienia na tereny 
zabudowy wyznaczonej planem, pod wa-
runkiem zachowania stref kontrolowanych 
od gazociągów zgodnie z przepisami od-
rębnymi w zakresie sieci gazowych, 

b) przyłączanie odbiorców do sieci gazowej 
w uzgodnieniu z zarządcą sieci; 

2) dopuszcza się: 

a) stosowanie gazu bezprzewodowego (pro-
panbutan), 

b) wykorzystanie gazu do celów grzewczych. 

6. W zakresie zaopatrzenia w ciepło: 

1) ustala się wykorzystanie paliw proekologicz-
nych w tym gazu, oleju opałowego, energii 
elektrycznej i energii odnawialnej do celów 
grzewczych; 

2) dopuszcza się stosowanie drewna do celów 
grzewczych i paliw stałych. 

7. W zakresie gromadzenia i usuwania odpa-
dów: 

1) ustala się: 

a) gromadzenie odpadów stałych w pojem-
nikach usytuowanych na posesjach, a na-
stępnie wywóz do bazy przeładunkowej  

i składowisko odpadów, 

b) lokalizację pergoli i placów na pojemniki 
do odpadów stałych w granicach działek  
z dopuszczeniem lokalizacji w ogrodzeniach 
działek, 

c) unieszkodliwianie odpadów – zgodnie  
z umową z przedsiębiorcą posiadającym 
zezwolenie burmistrza na ich wywóz na 
składowisko odpadów; 

2) dopuszcza się: 

a) lokalizowanie według potrzeb wolnostoją-
cych pojemników do selektywnej zbiórki 
odpadów, z zapewnieniem ich segregacji, 

b) miejsca gromadzenia odpadów w pomiesz-
czeniach wbudowanych, wentylowanych. 

8. W zakresie telekomunikacji i zaopatrzenia  
w energię elektryczną: 

1) ustala się: 

a) zasilanie odbiorców kablową siecią roz-
dzielczą 0,4 kV z projektowanych małoga-
barytowych stacji transformatorowych 
15/0,4kV o docelowej mocy 630kVA każda, 
w wyznaczonych miejscach oznaczonych 
symbolem E, 

b) zasilanie stacji transformatorowych w prze-
locie liniami kablowymi z miejskiej sieci 
15kV w sposób uzgodniony z operatorem, 

c) realizacja przyłączenia do sieci uzależniona 
będzie od zniwelowania terenu do rzędnych 
docelowych na trasie przebiegu sieci elek-
troenergetycznych i koordynacji pozosta-
łego uzbrojenia podziemnego wraz z cią-
gami komunikacyjnymi, 

d) oświetlenie drogowe latarniami z lampami 
sodowymi; latarnie zasilić kablową linią 
0,4kV, 

e) zasilanie odbiorców telefonicznych kablo-
wą siecią telekomunikacyjną; 

2) dopuszcza się: 

a) przebudowę istniejącej linii 15kV – kieru-
nek Cigacice, na kablową w zakresie planu 
oraz przesunięcie istniejących linii kablo-
wych kolidujących z projektowaną zabu-
dową i komunikacją, 

b) lokalizację nowych stacji, stacji bazowych 
telefonii komórkowej w tym takich, dla 
których wymagane jest lub może być wy-
magane sporządzenie raportu o oddziały-
waniu przedsięwzięcia na środowisko, urzą-
dzeń nadawczych, stacji radiowych i cen-
trali telekomunikacyjnych w granicach 
działek lub na obiektach, które nie podle-
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gają ochronie ze względów konserwator-
skich, z zachowaniem wszystkich wymo-
gów formalno – prawnych; 

3) zakazuje się: 

a) lokalizacji nowych stacji i urządzeń na-
dawczych oraz centrali telekomunikacyj-
nych – w odległości mniejszej niż 30m od 
obiektów mieszkaniowych, szkolnych, służb 
zdrowia i mieszkalnictwa zbiorowego. 

Rozdział 11 

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów 

§ 17. 1. Obszar objęty planem do czasu jego 
zagospodarowania zgodnie z ustaleniami niniej-
szej uchwały może być wykorzystywany w sposób 
dotychczasowy. 

2. Zakazuje się realizacji nowych budynków 
tymczasowych w postaci wolnostojących obiek-
tów blaszanych i kontenerowych. 

Rozdział 12 

Stawka procentowa służąca naliczeniu jednora-
zowej opłaty 

§ 18. Stosownie do art. 15 ust. 2 pkt 12 oraz  
art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym ustala się 30% stawkę służą-
cą naliczeniu opłaty od wzrostu wartości nieru-
chomości. 

Rozdział 13 

Przepisy końcowe 

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Lubuskiego i podlega publika-
cji na stronie internetowej gminy. 

Przewodniczący Rady 
Tadeusz Pająk 
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XXIII/282/08 

Rady Miejskiej w Sulechowie 
z dnia 21 października 2008r. 
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XXIII/282/08 

Rady Miejskiej w Sulechowie 
z dnia 21 października 2008r. 

Rozstrzygnięcie 
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go części obrębu 2 miasta Sulechów oraz części 

obrębu Kruszyna 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) 
oraz w nawiązaniu do rozstrzygnięcia Burmistrza 
Sulechowa z dnia 12 sierpnia 2008r. w sprawie 
rozpatrzenia uwag wniesionych do wymienionego 
wyżej projektu planu miejscowego w okresie jego 
wyłożenia do publicznego wglądu, Rada Miejska  
w Sulechowie rozstrzyga, co następuje: 

Uwzględnia się uwagi wniesione do projektu pla-
nu miejscowego. 

- Uwaga Nr 1 wniesiona pismem z dnia 21 lipca 
2008r. 

Pan Ryszard Handke 

ul. Polna 1 

66-100 Sulechów 

Treść uwagi: wniosek dotyczy warunków zabudo-
wy działki Nr 997 i 998/2 – uwzględnienie możli-
wości zabudowy obiektami magazynowo – biuro-
wymi o powierzchni do 70% obszaru w/w działek.  

- Uwaga Nr 2 wniesiona pismem z dnia 25 lipca 
2008r. 

Pan Zdzisław Sobierajski 

Kruszyna 40 

66-100 Sulechów 

Treść uwagi: wniosek dotyczy korekty przebiegu 
drogi KDW na działce Nr 107/2 i wydzielenie dział-
ki pod zabudowę mieszkaniową. 

Uzasadnienie dotyczące uwagi Nr 1. 

W projekcie planu miejscowego wprowadzono 
zapis w § 11 ust.1 pkt 2 lit. a następującej treści: 
„na terenie oznaczonym symbolem MN, U-1 do-
puszcza się możliwość zabudowy jednorodnej 
mieszkaniowej lub usługowej z obiektami maga-
zynowo – biurowymi o powierzchni zabudowy do 
70% obszaru działki”. 

W związku z tym skorygowano numerację terenów 
mieszkaniowych z dopuszczeniem usług ozn. symb. 
MN, U. 

Uzasadnienie dotyczące uwagi Nr 2. 

Na rysunku planu miejscowego na działce nr 107/2 
przesunięto drogę w kierunku północnym o 5,0m  
i wyznaczono teren ozn. symb. MN o funkcji mieszka-
niowej jednorodzinnej. 

Zagospodarowanie terenu zgodnie z ustaleniami 
zawartymi w § 11 ust. 5. 

Stwierdza się zatem, że wnioski zawarte w uwa-
gach zostały uwzględnione w projekcie planu 
miejscowego.  

Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr XXIII/282/08 

Rady Miejskiej w Sulechowie 
z dnia 21 października 2008r. 

Rozstrzygnięcie 
w sprawie realizacji zadań, z zakresu infrastruktu-
ry technicznej oraz zasad ich finansowania, zapi-
sanych w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego części obrębu 2 miasta Sulechów 

oraz części obrębu Kruszyna 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.), art. 7 
ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o sa-
morządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 167, ust. 2 pkt 1 
ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach pu-
blicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) 
Rada Miejska w Sulechowie rozstrzyga, co nastę-
puje: 

1. Sposób realizacji zapisanych w wymienionym 
wyżej planie inwestycji z zakresu infrastruktu-
ry technicznej, które należą do zadań wła-
snych gminy, odbywać się będzie według obo-
wiązujących przepisów szczególnych, z termi-
nem realizacji uzależnionym od pozyskania 
środków finansowych. 

2. Finansowanie inwestycji wymienionych w pkt 1 
odbywać się będzie zgodnie z przepisami o fi-
nansach publicznych i zamówieniach publicz-
nych, z możliwością wykorzystania środków: 

a) z budżetu gminy, zgodnie z uchwałą bu-
dżetową, 

b) środków pomocowych, 

c) kredytów i pożyczek, 

d) obligacji komunalnych, 

e) udziału inwestorów zewnętrznych w opar-
ciu o odrębne porozumienia. 
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2193 
 

UCHWAŁA NR XXIII/283/08 
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE 

 
z dnia 21 października 2008r. 

 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego 

Obłotne 
 

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 z późn. zm.) i art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717  
z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego części obrębu geodezyj-
nego Obłotne z przeznaczeniem terenów pod funk-
cję: mieszkalną i usługową wraz z infrastrukturą 
techniczną oraz komunikacją. 

2. Integralnymi częściami uchwały są: 

1) rysunek w skali 1:1000 stanowiący załącznik 
Nr 1; 

2) rozstrzygniecie dotyczące sposobu rozpatrze-
nia uwag do projektu planu, stanowiące za-
łącznik Nr 2; 

3) rozstrzygniecie o sposobie realizacji, zapisa-
nych w planie, inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które należą do zadań wła-
snych gminy oraz zasadach ich finansowania, 
stanowiące załącznik Nr 3. 

§ 2. Uchwała niniejsza jest zgodna z: 

1) uchwałą Nr IV/29/2007 Rady Miejskiej w Sule-
chowie z dnia 20 lutego 2007r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego czę-
ści obrębu geodezyjnego Obłotne; 

2) ustaleniami zmiany studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go gminy Sulechów uchwalonej uchwałą  
Nr XXV/218/2005 Rady Miejskiej w Sulecho-
wie z dnia 25 stycznia 2005r. 

§ 3. 1. Plan wprowadza ustalenia dotyczące: 

1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgranicza-
jących tereny o różnym przeznaczeniu lub róż-
nych zasadach zagospodarowania;  

2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego; 

3) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajo-

brazu kulturowego; 

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

5) wymagań wynikających z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych; 

6) parametrów i wskaźników kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym 
linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźni-
ki intensywności zabudowy; 

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

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

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

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

11) stawki procentowej, na podstawie której usta-
la się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4.  

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 gór-
niczych oraz zagrożonych osuwaniem się mas 
ziemnych, ze względu na to, że nie występują na 
terenie objętym planem. 

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

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

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

3) przepisach szczególnych – należy przez to ro-
zumieć aktualne w momencie realizacji niniej-
szej uchwały przepisy ustaw wraz z aktami 
wykonawczymi, normy branżowe oraz ogra-
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niczenia w dysponowaniu terenem wynikają-
ce z prawomocnych decyzji administracyjnych; 

4) terenie – należy przez to rozumieć teren wy-
znaczony na rysunku planu liniami rozgrani-
czającymi i oznaczony symbolem sposobu 
użytkowania; 

5) tymczasowym sposobie zagospodarowania, 
urządzenia lub użytkowania terenu – należy 
przez to rozumieć dotychczasowe użytkowa-
nie terenu do czasu zagospodarowania zgod-
nie z przeznaczeniem ustalonym planem; 

6) uciążliwości – należy przez to rozumieć przekro-
czenie standardów jakości środowiska, w tym 
zjawiska lub stany utrudniające życie albo do-
kuczliwe dla otaczającego terenu, a zwłaszcza 
hałas, wibracje, zanieczyszczenia powietrza i za-
nieczyszczenia odpadami, przekraczające obo-
wiązujące wielkości normowe; 

7) usługach – należy przez to rozumieć takie 
usługi, które służą zaspokojeniu potrzeb lud-
ności, tj.: handel, gastronomię, kulturę, edu-
kację, opiekę zdrowotną, administrację i inne 
nie wytwarzające dóbr materialnych z wyklu-
czeniem usług obsługi komunikacji; 

8) nieuciążliwej działalności gospodarczej – na-
leży rozumieć taką działalność, która nie spo-
woduje przekroczenia standardów jakości śro-
dowiska poza teren, do którego prowadzący 
działalność ma tytuł prawny; 

9) ładzie przestrzennym – należy przez to rozu-
mieć takie ukształtowanie przestrzeni, które 
tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia  
w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarun-
kowania i wymagania funkcjonalne, społeczno 
– gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz 
kompozycyjno – estetyczne. 

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

1) linie rozgraniczające tereny o różnym prze-
znaczeniu lub różnych zasadach zagospoda-
rowania;  

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

3) symbole określające przeznaczenie terenów. 

2. Pozostałe, nie wymienione w ust. 1 elemen-
ty rysunku planu, jak np. treść podkładu mapowe-
go, 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 zasa-

dach zagospodarowania 

§ 6. 1. Przedmiotem planu są regulacje określa-
jące warunki zagospodarowania terenów z ich prze-
znaczeniem na cele funkcji mieszkaniowej, usługo-
wej, zieleni, infrastruktury technicznej i komunika-
cji niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania 
terenów. 

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

Rozdział 3 

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego 

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

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

2) wprowadzenie nowej zabudowy w ściśle wy-
znaczonych ramach przypisanych dla każdego 
terenu; 

3) zachowanie linii zabudowy i gabarytów budyn-
ków, wielkości powierzchni zabudowy, wyso-
kości budynków i formy dachów; 

4) przy lokalizacji budynków, przede wszystkim 
w zabudowie mieszkaniowej, należy zwrócić 
uwagę na tworzenie przestrzennie zharmoni-
zowanych zespołów; 

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

6) ogrodzenia działek winny stanowić elementy 
plastyczne zharmonizowane z otoczeniem. 

2. Jako podstawową zasadę polityki parkingowej 
dla terenów o funkcjach związanych z działalno-
ścią gospodarczą i usługową, przyjmuje się uwa-
runkowanie, że przy zagospodarowaniu każdej 
działki winien być rozwiązany problem miejsc po-
stojowych dla samochodów w ilości zabezpiecza-
jącej potrzeby funkcji wynikających z przeznacze-
nia terenów.  
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Rozdział 4 

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego 

§ 8. 1. W zakresie ochrony środowiska przy-
rodniczego ustala się: 

1) zachowanie walorów krajobrazowych obszaru 
objętego planem poprzez właściwe zagospo-
darowanie terenów; 

2) ochronę istniejących drzewostanów przy re-
alizacji nowych obiektów i ciągów komunika-
cyjnych; 

3) wyposażenie terenów w urządzenia infrastruk-
tury technicznej związane z odprowadzaniem 
i oczyszczaniem ścieków; 

4) stosowanie urządzeń zabezpieczających przed 
zanieczyszczeniem środowiska gruntowo – wod-
nego przez produkty ropopochodne i inne 
szkodliwe substancje; 

5) budynki z pomieszczeniami przeznaczonymi 
na pobyt ludzi muszą być sytuowane poza za-
sięgiem uciążliwości przekraczających dopusz-
czalne normy określone w przepisach o och-
ronie środowiska lub w ich zasięgu, pod wa-
runkiem zastosowania w nich rozwiązań od-
powiednio ograniczających te uciążliwości, do-
tyczy to w szczególności uciążliwości wywo-
łanych ruchem na drogach publicznych. 

2. Zakazuje się lokalizowania przedsięwzięć mo-
gących znacząco oddziaływać na środowisko, 
wskazanych w przepisach odrębnych za wyjątkiem 
sieci infrastruktury technicznej i komunikacji dro-
gowej. 

Rozdział 5 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury współczesnej 

§ 9. 1. Dla wszelkich prac ziemnych planowa-
nych do wykonania w granicach i bezpośrednim 
sąsiedztwie istniejących stanowisk archeologicz-
nych, należy zapewnić prowadzenie ratowniczych 
badań archeologicznych i uzyskać na te badania de-
cyzję pozwolenia Lubuskiego Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków, zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi. 

2. Osoby prowadzące roboty budowlane i ziem-
ne na dalszych obszarach w razie ujawnienia przed-
miotu, który posiada cechy zabytku, obowiązane są 
niezwłocznie zawiadomić o tym Burmistrza Sule-
chowa oraz Lubuskiego Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków; jednocześnie obowiązane są za-
bezpieczyć odkryty przedmiot i wstrzymać wszelkie 
roboty mogące go uszkodzić lub zniszczyć do cza-
su wydania przez Lubuskiego Konserwatora Za-
bytków odpowiednich zarządzeń. 

Rozdział 6 

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych 

§ 10. W celu właściwego kształtowania prze-
strzeni publicznych, które stanowią tereny dróg 
publicznych, tereny usług publicznych zaleca się: 

1) obsadzanie ulic drzewami; 

2) stosowanie małej architektury; 

3) stosowanie nośników reklamowych w formie 
zorganizowanej i ujednoliconej co do wielko-
ści i wyrazu plastycznego z wyłączeniem re-
klam wielkogabarytowych. 

Rozdział 7 

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabu-
dowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensyw-

ności zabudowy 

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

1) ustala się: 

a) adaptację istniejących budynków z możli-
wością remontów i przebudowy przy za-
chowaniu istniejącego charakteru zabu-
dowy, 

b) nieprzekraczalne linie zabudowy od granic 
działek, oprócz uwidocznionych na rysun-
ku planu, zgodne z przepisami szczególnymi, 

c) powierzchnię zabudowy do 35% obszaru 
działki, 

d) wysokość zabudowy projektowanej 1 do  
2 kondygnacji nadziemnych oraz dach,  
tj. maksimum 8,0m mierzone od średniego 
poziomu terenu do dolnej krawędzi gzym-
su lub okapu, 

e) usytuowanie nowej zabudowy w układzie 
kalenicowym równolegle lub prostopadle 
do dróg, przy zachowaniu wytyczonej linii 
zabudowy, 

f) zastosowanie dachów dwuspadowych i wie-
lospadowych o pochyleniu połaci dacho-
wych 25o–45o, krytych pokryciem cera-
micznym lub dachówkopodobnym z moż-
liwością wykorzystania poddaszy na cele 
użytkowe, 

g) zagospodarowanie terenów niezabudowa-
nych na urządzone tereny zielone, place, 
miejsca rekreacji, przy zachowaniu 50% po-
wierzchni działki użytkowanej jako biolo-
gicznie czynnej, 

h) obsługę komunikacyjną z drogi publicznej 
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dojazdowej i drogi publicznej lokalnej, 

i) wprowadzenie zieleni ozdobnej i izolacyj-
nej towarzyszącej budynkom, 

j) na terenach działek przyległych do rowu 
melioracyjnego należy zabezpieczyć do nie-
go dostęp w celach konserwacji – min. 3m, 
zagospodarowanie działek nie może wpły-
wać negatywnie na funkcję rowu; 

2) dopuszcza się: 

a) możliwość wprowadzenia zmian w podzia-
le terenów na działki uwidocznione na ry-
sunku planu i możliwość łączenia działek, 

b) realizacji budynków z poddaszem nieużyt-
kowym, 

c) realizację parterowych obiektów towarzyszą-
cych zabudowie mieszkaniowej, a w szcze-
gólności garaży, budynków gospodarczych, 
altan, przy granicy działek z sąsiednią 
działką budowlaną; dachy spadziste o na-
chyleniu 20o – 45o, 

d) realizację wolnostojących budynków go-
spodarczych i garaży,  

e) lokalizację zbiorników wodnych, ogrodów 
zimowych, małych przydomowych base-
nów kąpielowych i innych obiektów małej 
architektury, 

f) realizację komunikacji wewnętrznej; 

3) zakazuje się: 

a) wyznaczania nowych działek o powierzch-
ni mniejszej niż 1000m2, 

b) lokalizacji zabudowy i nasadzeń zieleni wy-
sokiej w korytarzu technicznym napowietrz-
nej linii elektroenergetycznej 15kV o szero-
kości 10m. 

2. Wyznacza się tereny oznaczone symbolem 
MN-2 – funkcja mieszkaniowa jednorodzinna, wol-
nostojąca, dla których:  

1) ustala się: 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy od granic 
działek, oprócz uwidocznionych na rysun-
ku planu, zgodne z przepisami szczegól-
nymi, 

b) powierzchnię zabudowy do 35% obszaru 
działki, 

c) wysokość zabudowy projektowanej 1 do  
2 kondygnacji nadziemnych oraz dach,  
tj. maksimum 8,0m mierzone od średniego 
poziomu terenu do dolnej krawędzi gzym-
su lub okapu, 

d) usytuowanie nowej zabudowy w układzie 
kalenicowym równolegle lub prostopadle 

do dróg, przy zachowaniu wytyczonej linii 
zabudowy, 

e) zastosowanie dachów dwuspadowych i wie-
lospadowych o pochyleniu połaci dacho-
wych 25o – 45o, krytych pokryciem cera-
micznym lub dachówkopodobnym z moż-
liwością wykorzystania poddaszy na cele 
użytkowe, 

f) zagospodarowanie terenów niezabudowa-
nych na urządzone tereny zielone, place, 
miejsca rekreacji, przy zachowaniu 50% po-
wierzchni działki użytkowanej jako biolo-
gicznie czynnej, 

g) obsługę komunikacyjną z dróg wewnętrz-
nych dojazdowych, dróg publicznych do-
jazdowych, drogi publicznej lokalnej, 

h) wprowadzenie zieleni ozdobnej i izolacyj-
nej towarzyszącej budynkom, 

i) na terenach działek przyległych do rowu 
melioracyjnego należy zabezpieczyć do nie-
go dostęp w celach konserwacji – min. 3m, 
zagospodarowanie działek nie może wpły-
wać negatywnie na funkcję rowu; 

2) dopuszcza się: 

a) możliwość wprowadzenia zmian w podzia-
le terenów na działki uwidocznione na ry-
sunku planu i możliwość łączenia działek, 

b) realizacji budynków z poddaszem nieużyt-
kowym, 

c) realizację parterowych obiektów towarzyszą-
cych zabudowie mieszkaniowej, a w szcze-
gólności garaży, budynków gospodar-
czych, altan, przy granicy działek z sąsied-
nią działką budowlaną; dachy spadziste  
o nachyleniu 20o – 45o, 

d) realizację wolnostojących budynków go-
spodarczych i garaży,  

e) lokalizację zbiorników wodnych, ogrodów 
zimowych, małych przydomowych base-
nów kąpielowych i innych obiektów małej 
architektury, 

f) realizację komunikacji wewnętrznej; 

3) zakazuje się: 

a) wyznaczania nowych działek o powierzch-
ni mniejszej niż 1000m2, 

b) lokalizacji zabudowy i nasadzeń zieleni wy-
sokiej w korytarzu technicznym napowietrz-
nej linii elektroenergetycznej 15kV o szero-
kości 10m. 

3. Wyznacza się tereny oznaczone symbolem 
MN, U – funkcja mieszkaniowa jednorodzinna 
wolnostojąca z dopuszczeniem funkcji usługowej 



Dziennik Urzędowy                                                -            -                                                              poz. 2193 
Województwa Lubuskiego Nr 137 

10097 

nieuciążliwej, dla których:  

1) ustala się: 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy od granic 
działek, oprócz uwidocznionych na rysun-
ku planu, zgodne z przepisami szczegól-
nymi, 

b) powierzchnię zabudowy do 40% obszaru 
działki, 

c) wysokość zabudowy projektowanej 1 do  
2 kondygnacji nadziemnych oraz dach,  
tj. maksimum 8,0m mierzone od średniego 
poziomu terenu do dolnej krawędzi gzym-
su lub okapu, 

d) usytuowanie nowej zabudowy w układzie 
kalenicowym równolegle lub prostopadle 
do dróg, przy zachowaniu wytyczonej linii 
zabudowy, 

e) zastosowanie dachów dwuspadowych i wie-
lospadowych o pochyleniu połaci dacho-
wych 25o – 45o, krytych pokryciem cera-
micznym lub dachówkopodobnym z moż-
liwością wykorzystania poddaszy na cele 
użytkowe, 

f) zagospodarowanie terenów niezabudo-
wanych na urządzone tereny zielone, pla-
ce, miejsca rekreacji, przy zachowaniu 50% 
powierzchni działki użytkowanej jako bio-
logicznie czynnej, 

g) obsługę komunikacyjną z dróg wewnętrz-
nych dojazdowych i drogi publicznej lo-
kalnej,   

h) wprowadzenie zieleni ozdobnej i izolacyj-
nej towarzyszącej budynkom, 

i) na terenach działek przyległych do rowu me-
lioracyjnego należy zabezpieczyć do niego 
dostęp w celach konserwacji – min. 3m, za-
gospodarowanie działek nie może wpływać 
negatywnie na funkcję rowu; 

2) dopuszcza się: 

a) możliwość wprowadzenia zmian w podzia-
le terenów na działki uwidocznione na ry-
sunku planu i możliwość łączenia działek, 

b) realizacji budynków z poddaszem nieużyt-
kowym, 

c) realizację parterowych obiektów towarzyszą-
cych zabudowie mieszkaniowej, a w szcze-
gólności garaży, budynków gospodar-
czych, altan, przy granicy działek z sąsied-
nią działką budowlaną; dachy spadziste  
o nachyleniu 20o – 45o, 

d) realizację wolnostojących budynków go-
spodarczych i garaży,  

e) lokalizację zbiorników wodnych, ogrodów 
zimowych, małych przydomowych base-
nów kąpielowych i innych obiektów małej 
architektury, 

f) realizację komunikacji wewnętrznej; 

3) zakazuje się: 

a) wyznaczania nowych działek o powierzch-
ni mniejszej niż 1000m2, 

b) lokalizacji samodzielnej funkcji usług na 
działkach wydzielonych, 

c) lokalizacji zabudowy i nasadzeń zieleni wy-
sokiej w korytarzu technicznym napowietrz-
nej linii elektroenergetycznej 15kV o szero-
kości 10m. 

4. Wyznacza się teren oznaczony symbolem  
U-1 – funkcja usługowa z możliwością lokalizacji 
obiektów kulturalno - rozrywkowych oraz usług 
oświaty, dla którego: 

1) ustala się: 

a) udział powierzchni biologicznie czynnej  
o wielkości min. 25% obszaru działki, 

b) nieprzekraczalne linie zabudowy od granic 
działki zgodnie z rysunkiem planu, 

c) powierzchnię zabudowy nie więcej niż 
40% obszaru działki, 

d) wysokość budynków projektowanych do 
9,0m licząc od średniego poziomu terenu 
do dolnej krawędzi gzymsu lub okapu da-
chu, 

e) zastosowanie dachów wielopołaciowych 
krytych dachówką lub pokryciem dachów-
kopodobnym, o nachyleniu 10o – 45o oraz 
dachy płaskie, 

f) wprowadzanie zieleni izolacyjnej i dekora-
cyjnej; 

2) dopuszcza się: 

a) lokalizację zabudowy mieszkaniowej, pod 
warunkiem zapewnienia dojazdu, 

b) podział terenu na działki o powierzchni 
min. 2000m2, 

c) tereny zieleni urządzonej o charakterze 
publicznym, 

d) handel jarmarczny oraz usługi gastrono-
miczno - hotelarskie, 

e) działalności gospodarczej o charakterze 
nieuciążliwym, 

f) realizacji użytkowych poddaszy, 

g) realizację komunikacji wewnętrznej wraz  
z parkingami,  
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h) budowę dominanty do 14m wysokości; 

3) zakazuje się: 

a) realizacji obiektów handlowych o powierzch-
ni sprzedaży powyżej 2000m2, 

b) wprowadzenia na teren działalności po-
wodującej uciążliwości dla działek sąsied-
nich bądź szkodliwości dla środowiska na-
turalnego. 

5. Wyznacza się tereny oznaczone symbolem 
U-2 – funkcja usługowa z dopuszczeniem działal-
ności gospodarczej o charakterze nieuciążliwym, 
dla których: 

1) ustala się: 

a) udział powierzchni biologicznie czynnej  
o wielkości min. 25% obszaru działki, 

b) nieprzekraczalne linie zabudowy od granic 
działki zgodnie z rysunkiem planu, 

c) wysokość budynków projektowanych do 
12,0m licząc od średniego poziomu terenu 
do dolnej krawędzi gzymsu lub okapu da-
chu, 

d) zastosowanie dachów płaskich, jednospa-
dowych lub wielopołaciowych o nachyle-
niu do 35o, 

e) wprowadzanie zieleni izolacyjnej i dekora-
cyjnej o szerokości min. 10m; 

2) dopuszcza się: 

a) podział terenu na działki pod warunkiem 
zapewnienia dojazdu, 

b) tereny zieleni urządzonej o charakterze pu-
blicznym, 

c) działalności gospodarczej o charakterze nie-
uciążliwym, 

d) realizację garaży z dachami płaskimi,  

e) realizację komunikacji wewnętrznej wraz  
z parkingami; 

3) zakazuje się: 

a) powierzchni zabudowy powyżej 40% ob-
szaru działki, 

b) wprowadzenia na teren działalności po-
wodującej uciążliwości dla działek sąsied-
nich bądź szkodliwości dla środowiska na-
turalnego, 

c) lokalizacji zabudowy i nasadzeń zieleni wy-
sokiej w korytarzu technicznym napowietrz-
nej linii elektroenergetycznej 15kV o szero-
kości 10m. 

6. Wyznacza się teren oznaczony symbolem  
U, M – funkcja usługowa z dopuszczeniem funkcji 

mieszkaniowej, dla którego: 

1) ustala się: 

a) udział powierzchni biologicznie czynnej 
25% obszaru działki, 

b) nieprzekraczalne linie zabudowy od granic 
działki zgodnie z rysunkiem planu,  

c) wysokość zabudowy do 9,0m licząc od 
średniego poziomu terenu do dolnej kra-
wędzi gzymsu, 

d) zastosowanie dachów dwuspadowych lub 
wielospadowych o pochyleniu połaci da-
chowych 25o – 45o, krytych pokryciem ce-
ramicznym lub dachówkopodobnym, 

e) wprowadzenie zieleni towarzyszącej, 

f) realizację komunikacji wewnętrznej; 

2) dopuszcza się: 

a) realizację użytkowych poddaszy, 

b) wydzielenie miejsc parkingowych w grani-
cach działki dla samochodów osobowych, 
gości i pracowników, 

c) urządzenia sportu i rekreacji, tarasów wi-
dokowych, 

d) funkcję usług turystycznych, 

e) podział terenu na działki pod warunkiem 
zapewnienia dojazdu, 

f) funkcję mieszkaniową w ramach obsługi 
działalności związanej z przeznaczeniem 
terenu; 

3) zakazuje się: 

a) powierzchni zabudowy powyżej 40% ob-
szaru działki, 

b) wprowadzenie na teren działalności po-
wodującej uciążliwości dla działek sąsied-
nich, bądź szkodliwości dla środowiska na-
turalnego. 

7. Wyznacza się teren oznaczony symbolem  
U, US – funkcja usługowa z dopuszczeniem usług 
sportu, dla którego: 

1) ustala się: 

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

b) realizację komunikacji wewnętrznej i ob-
sługi parkingowej; 

2) dopuszcza się: 

a) zmianę funkcji na mieszkalną. 

8. Wyznacza się teren oznaczony symbolem 
ZP, US – teren rekreacyjno - sportowy, dla które-
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go: 

1) ustala się: 

a) zachowanie istniejącego zadrzewienia, 

b) realizację placów zabaw, urządzeń sportu  
i rekreacji; 

2) dopuszcza się: 

a) realizację obiektów towarzyszących zwią-
zanych z przeznaczeniem terenu na cele 
rekreacyjno – sportowe oraz urządzeń ma-
łej architektury i gastronomii. 

9. Wyznacza się teren oznaczony symbolem  
R – funkcja rolnicza, dla którego ustala się użytko-
wanie jak dotychczas. 

10. Wyznacza się tereny oznaczony symbolem 
WS – tereny wód powierzchniowych i poboczy. 
Zachowuje się istniejące rowy melioracyjne bez 
zmian w użytkowaniu. 

11. Wyznacza się tereny oznaczony symbolem 
ZN – tereny zieleni niskiej stanowiące korytarz 
infrastruktury elektroenergetycznej. 

12. Wyznacza się tereny oznaczone symbolem 
E – tereny projektowanych stacji energetycznych. 

Rozdział 8 

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości objętych planem miejscowym 

§ 12. 1. Ustala się następujące zasady podziału 
działek: 

1) minimalna powierzchnia działki nowoprojek-
towanej w zabudowie mieszkaniowej jedno-
rodzinnej – 1000m2; 

2) minimalna szerokość frontu działki w zabu-
dowie mieszkaniowej jednorodzinnej – 18m; 

3) powierzchnię działki pod stację transformato-
rową – 30m2, o wymiarach 5mx6m; 

4) dopuszcza się podział nieruchomości pod wa-
runkiem zachowania terenu niezbędnego dla 
funkcjonowania samodzielnej działki lub po-
prawienia zagospodarowania istniejącej działki. 

2. 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. Należy przestrzegać zasad zagospodaro-
wania na obszarze objętym planem zgodnie z prze-
pisami szczególnymi. 

§ 14. Ustala się szczególne warunki zagospo-

darowania terenów w zakresie obowiązku zapew-
nienia dostępności terenów i obiektów osobom nie-
pełnosprawnym: 

1) przejścia piesze należy projektować w pozio-
mie jezdni z różnicami poziomów niwelowanymi 
pochylniami o nachyleniu zgodnym z obo-
wiązującymi przepisami; 

2) realizacja ustaleń planu w zakresie zagospo-
darowania terenów oraz rozwiązań architek-
tonicznych i technicznych winna uwzględnić 
potrzeby osób niepełnosprawnych. 

Rozdział 10 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicznej 

§ 15. 1. Wyznacza się tereny komunikacji koło-
wej oznaczone symbolem KDL-1 i KDL-2 – drogi 
publiczne lokalne, dla których: 

1) ustala się:  

a) linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem 
planu, 

b) szerokość jezdni 6m – 7m, 

c) chodniki obustronne; 

2) dopuszcza się: 

a) realizację ścieżek rowerowych, 

b) realizację jednostronnych chodników, 

c) modernizację dróg, 

d) przebudowę infrastruktury technicznej. 

2. Wyznacza się tereny komunikacji kołowej 
oznaczone symbolem KDD – drogi publiczne do-
jazdowe, dla których: 

1) ustala się: 

a) linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem 
planu, 

b) szerokość jezdni 5m – 6m,  

c) chodniki obustronne; 

2) dopuszcza się: 

a) realizację jednostronnego chodnika,  

b) urządzenie nawierzchni jednoprzestrzennej 
z wydzielonymi pasami do ruchu pieszego, 

c) realizację ścieżek rowerowych, 

d) modernizację istniejących dróg. 

3. Wyznacza się tereny komunikacji kołowej 
oznaczone symbolem KDW – drogi wewnętrzne 
dojazdowe, dla których: 

1) ustala się: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających 8m, 
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b) szerokość jezdni 5m – 6m,  

c) chodniki obustronne; 

2) dopuszcza się: 

a) realizację jednostronnego chodnika,  

b) urządzenie nawierzchni jednoprzestrzennej 
z wydzielonymi pasami do ruchu pieszego. 

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

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

2) wszelkie inwestycje i zmiany w zakresie za-
opatrzenia w wodę, gaz, energię elektryczną  
i odprowadzenia ścieków wymagają uzyska-
nia warunków technicznych od właściwych 
dysponentów sieci; 

3) przy projektowaniu nowych inwestycji należy 
unikać kolizji z istniejącymi elementami infra-
struktury technicznej; w przypadku kolizji pro-
jektowanego zagospodarowania należy ist-
niejącą sieć przenieść zgodnie z warunkami 
określonymi w przepisach szczególnych po 
uzgodnieniu z właściwym operatorem sieci;  

4) dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń in-
frastruktury technicznej na innych niż wymie-
nione w pkt 1 terenach, o ile nie zostaną za-
kłócone podstawowe funkcje tych terenów 
oraz wydzielenie działki niezbędnej do obsłu-
gi tych urządzeń. 

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę: 

1) ustala się: 

a) zaopatrzenie w wodę dla celów komunal-
nych poprzez budowę sieci wodociągowej 
w układzie pierścieniowym, zapewniającej 
ciągłość dostawy wody dla odbiorców, 

b) dostawę wody poprzez rozbudowę wiejskiej 
sieci wodociągowej miejscowości Obłot-
ne,  

c) należy zapewnić zaopatrzenie w wodę do 
celów przeciwpożarowych; 

2) dopuszcza się: 

a) rozbudowę, modernizację istniejących sie-
ci na terenach zainwestowanych, 

b) w okresie przejściowym, do czasu realiza-
cji projektowanego systemu wodociągo-
wego, możliwość budowy indywidualnych 
ujęć wody na działkach. 

3. W zakresie odprowadzenia ścieków byto-
wych i komunalnych: 

1) docelowo ustala się budowę rozdzielczej sieci 

kanalizacji; 

2) dopuszcza się możliwość wydzielenia działek 
pod przepompownie ścieków według po-
trzeb. 

4. W zakresie odprowadzenia ścieków opado-
wych: 

1) ustala się: 

a) odprowadzenie wód opadowych i rozto-
powych po wstępnym ich podczyszczeniu 
do istniejących cieków wodnych, 

b) objęcie systemami odprowadzającymi ścieki 
opadowe i roztopowe wszystkich terenów 
zabudowanych i utwardzonych; 

2) dopuszcza się: 

a) odprowadzenia wód opadowych i rozto-
powych do planowanej sieci kanalizacji 
deszczowej, 

b) odprowadzenia wód opadowych i rozto-
powych z połaci dachowych i z dróg o na-
wierzchni przepuszczalnej na nieutwardzo-
ny własny teren inwestora, 

c) gromadzenie wody deszczowej na dział-
kach w zbiornikach retencyjnych. 

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz: 

1) ustala się: 

a) budowę sieci rozdzielczej średniego ciś-
nienia lub niskiego ciśnienia na tereny za-
budowy wyznaczonej planem, pod warun-
kiem zachowania stref kontrolowanych od 
gazociągów zgodnie z przepisami odręb-
nymi w zakresie sieci gazowych, 

b) przyłączanie odbiorców do sieci gazowej 
w uzgodnieniu z zarządcą sieci; 

2) dopuszcza się: 

a) stosowanie gazu bezprzewodowego (pro-
panbutan), 

b) wykorzystanie gazu do celów grzewczych. 

6. W zakresie zaopatrzenia w ciepło: 

1) ustala się wykorzystanie paliw proekologicz-
nych w tym gazu, oleju opałowego, energii 
elektrycznej i energii odnawialnej do celów 
grzewczych; 

2) dopuszcza się stosowanie drewna do celów 
grzewczych i paliw stałych. 

7. W zakresie gromadzenia i usuwania odpa-
dów: 

1) ustala się: 

a) gromadzenie odpadów stałych w pojem-
nikach usytuowanych na posesjach, a na-
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stępnie wywóz do bazy przeładunkowej  
i składowisko odpadów, 

b) lokalizację pergoli i placów na pojemniki 
do odpadów stałych w granicach działek 
z dopuszczeniem lokalizacji w ogrodzeniach 
działek, 

c) unieszkodliwianie odpadów – zgodnie  
z umową z przedsiębiorcą posiadającym 
zezwolenie burmistrza na ich wywóz na 
składowisko odpadów; 

2) dopuszcza się: 

a) lokalizowanie według potrzeb wolnostoją-
cych pojemników do selektywnej zbiórki 
odpadów, z zapewnieniem ich segregacji, 

b) miejsca gromadzenia odpadów w pomiesz-
czeniach wbudowanych, wentylowanych. 

8. W zakresie telekomunikacji i zaopatrzenia  
w energię elektryczną: 

1) ustala się: 

a) zasilanie odbiorców kablową siecią roz-
dzielczą 0,4kV z projektowanych małoga-
barytowych stacji transformatorowych 
15/0,4kV o docelowej mocy 630kVA każda, 
w wyznaczonych miejscach oznaczonych 
symbolem E, 

b) zasilanie stacji transformatorowych z GPZ 
Sulechów liniami kablowymi 15kV, 

c) realizacja przyłączenia do sieci uzależniona 
będzie od zniwelowania terenu do rzęd-
nych docelowych na trasie przebiegu sieci 
elektroenergetycznych i koordynacji pozo-
stałego uzbrojenia podziemnego wraz  
z ciągami komunikacyjnymi, 

d) oświetlenie drogowe latarniami z lampami 
sodowymi; latarnie zasilić kablową linią 

0,4kV, 

e) zasilanie odbiorców telefonicznych kablo-
wą siecią telekomunikacyjną; 

2) dopuszcza się: 

a) przebudowę istniejącej linii 15kV na kablową 
w całości lub w części. 

Rozdział 11 

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów 

§ 17. 1. Obszar objęty planem do czasu jego 
zagospodarowania zgodnie z ustaleniami niniej-
szej uchwały może być wykorzystywany w sposób 
dotychczasowy. 

2. Zakazuje się realizacji nowych budynków 
tymczasowych w postaci wolnostojących obiek-
tów blaszanych i kontenerowych. 

Rozdział 12 

Stawka procentowa służąca naliczeniu jednora-
zowej opłaty 

§ 18. Stosownie do art. 15 ust. 2 pkt 12 oraz 
art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym ustala się 30% stawkę służą-
cą naliczeniu opłaty od wzrostu wartości nieru-
chomości. 

Rozdział 13 

Przepisy końcowe 

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Lubuskiego i podlega publika-
cji na stronie internetowej gminy. 

Przewodniczący Rady 
Tadeusz Pająk 
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XXIII/283/08 

Rady Miejskiej w Sulechowie 
z dnia 21 października 2008r. 
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XXIII/283/08 

Rady Miejskiej w Sulechowie 
z dnia 21 października 2008r. 

Rozstrzygnięcie 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzenne-

go części obrębu geodezyjnego Obłotne 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części obrębu geodezyjnego Obłotne. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz 
w nawiązaniu do informacji Burmistrza Sulechowa 
stwierdza się, że do wymienionego wyżej projektu 
planu osoby fizyczne i prawne oraz jednostki or-
ganizacyjne nieposiadające osobowości prawnej nie 
wniosły żadnych uwag, o których mowa w art. 17 
pkt 11 cytowanej na wstępie ustawy.  

Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr XXIII/283/08 

Rady Miejskiej w Sulechowie 
z dnia 21 października 2008r. 

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

przestrzennego części obrębu geodezyjnego Obłotne 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), 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 z późn. zm.) oraz art. 167 ust. 2 pkt 1 
ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach pu-
blicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), 
Rada Miejska w Sulechowie rozstrzyga co nastę-
puje: 

1. Sposób realizacji zapisanych w wymienionym 
wyżej planie inwestycji z zakresu infrastruktu-
ry technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy, odbywać się będzie według obowią-
zujących przepisów szczególnych, z terminem 
realizacji uzależnionym od pozyskania środ-
ków finansowych. 

2. Finansowanie inwestycji wymienionych w pkt 1 
odbywać się będzie zgodnie z przepisami  
o finansach publicznych i zamówieniach pu-
blicznych, z możliwością wykorzystania środ-
ków: 

a) z budżetu gminy, zgodnie z uchwałą bu-
dżetową, 

b) środków pomocowych, 

c) kredytów i pożyczek, 

d) obligacji komunalnych, 

e) udziału inwestorów zewnętrznych w opar-
ciu o odrębne porozumienia. 

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

2194 
 

UCHWAŁA NR XXIII/284/08 
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE 

 
z dnia 21 października 2008r. 

 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu 2 miasta Sulechów, 

części obrębu Cigacice i części obrębu Górzykowo oraz zmian miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego części obrębu 1 miasta Sulechów, części obrębu Brzezie k. Sulechowa i Sulechów  

- Brzezie 

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 z późn. zm.), art. 20 ust. 1  
i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego następujących obszarów: 

1) część obrębu 2 miasta Sulechów – obszar 
obejmujący działki Nr 186/2, Nr 584/1, 585/1 
oraz części działek Nr 186/5 i Nr 238/1, zgod-
nie z załącznikiem Nr 1 do uchwały; 

2) część obrębu 2 miasta Sulechów – obszar obej-
mujący działki Nr 156/2 i część działki Nr 154, 
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały; 

3) część obrębu 2 miasta Sulechów – obszar obej-
mujący działki Nr 485/4 i Nr 485/12, zgodnie  
z załącznikiem Nr 3 do uchwały; 

4) część obrębu Górzykowo – obszar obejmują-
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cy działki Nr 31, Nr 32, Nr 33, Nr 34 i Nr 35, 
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały; 

5) część obrębu Cigacice – obszar obejmujący 
działki Nr 781, Nr 782/1, Nr 783 oraz część 
działki Nr 779, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do 
uchwały. 

2. Uchwala się zmianę miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego części obrębu 1 mia-
sta Sulechów i części obrębu Brzezie k. Sulechowa 
uchwalonego uchwałą Nr XXXIV/323/2002 Rady 
Miejskiej w Sulechowie z dnia 23 kwietnia 2002r. 
(Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego  
Nr 62, poz. 782 z dnia 5 lipca 2002r.), zgodnie z za-
łącznikiem Nr 6 do uchwały. 

3. Uchwala się zmianę miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego części obrębu 1 mia-
sta Sulechów uchwalonego uchwałą Nr III/16/2002 
Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 10 grudnia 
2002r. (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskie-
go Nr 5, poz. 84 z dnia 31 stycznia 2003r.), zgodnie  
z załącznikiem Nr 7 do uchwały. 

4. Uchwala się zmianę miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego Sulechów - Brze-
zie uchwalonego uchwałą Nr XVIII/163/2000 Rady 
Miejskiej w Sulechowie z dnia 11 lipca 2000r. (Dzien-
nik Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 20, 
poz. 193 ze zm.), zgodnie z załącznikiem Nr 8 do 
uchwały. 

5. Integralnymi częściami do uchwały są: 

1) rysunki w skali 1:500 obszarów wymienio-
nych w § 1 ust. 1 pkt 1, 2, stanowiące załącz-
niki Nr 1, 2 oraz rysunki w skali 1:1000 obsza-
ru wymienionego w § 1 ust. 1 pkt 3, 4, 5 sta-
nowiący załącznik Nr 3, 4, 5 i obszarów wy-
mienionych w § 1 ust. 2 pkt 1, 2, 3 stanowiące 
załączniki Nr 6, 7, 8; 

2) rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrze-
nia uwag do projektu planów i zmiany planu, 
stanowiące załącznik Nr 9; 

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisa-
nych w planach i zmianie planu, inwestycji  
z zakresu infrastruktury technicznej należą-
cych do zadań własnych gminy oraz o zasa-
dach ich finansowania, stanowiące załącznik 
Nr 10. 

§ 2. Uchwała niniejsza jest zgodna z: 

1) uchwałą Nr VI/56/2007 Rady Miejskiej w Sule-
chowie z dnia 17 kwietnia 2007r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego czę-
ści obrębu 2 miasta Sulechów, części obrębu 
Cigacice i części obrębu Górzykowo, uchwałą 
Nr IV/28/2007 Rady Miejskiej w Sulechowie  
z dnia 20 lutego 2007r. w sprawie przystąpie-
nia do sporządzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego czę-
ści obrębu 1 miasta Sulechów i części obrębu 
Brzezie k. Sulechowa, uchwałą Nr IV/31/2007 
Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 lutego 
2007r. w sprawie przystąpienia do sporządze-
nia zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego części obrębu 1 mia-
sta Sulechów i uchwałą Nr VI/55/2007 Rady 
Miejskiej w  Sulechowie z dnia 17 kwietnia 
2007r. w sprawie przystąpienia do sporządze-
nia zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego Sulechów - Brzezie; 

2) ustaleniami zmiany studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go Gminy Sulechów uchwalonej uchwałą  
Nr XXV/218/2005 Rady Miejskiej w Sulecho-
wie z dnia 25 stycznia 2005r. 

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

1) planach – należy przez to rozumieć miejscowe 
plany zagospodarowania przestrzennego,  
o których mowa w § 1 ust. 1; 

2) zmianie planu – należy przez to rozumieć 
zmianę miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego, o którym mowa w § 1 
ust. 2; 

3) rysunku – należy przez to rozumieć graficzny 
zapis planów i zmiany planu przedstawiony 
na mapach w skali 1:500 i 1:1000, stanowiące 
załączniki do niniejszej uchwały; 

4) przepisach szczególnych – należy przez to ro-
zumieć aktualne w momencie realizacji ni-
niejszej uchwały przepisy ustaw wraz z akta-
mi wykonawczymi, normy branżowe oraz 
ograniczenia w dysponowaniu terenem wyni-
kające z prawomocnych decyzji administra-
cyjnych; 

5) terenie – należy przez to rozumieć teren wy-
znaczony na rysunku planu i zmiany planu li-
niami rozgraniczającymi i oznaczony symbo-
lem sposobu użytkowania; 

6) tymczasowym sposobie zagospodarowania, 
urządzenia lub użytkowania terenu – należy 
przez to rozumieć dotychczasowe użytkowa-
nie terenu do czasu zagospodarowania zgod-
nie z przeznaczeniem ustalonym planem lub 
zmianą planu; 

7) uciążliwości – należy przez to rozumieć prze-
kroczenie standardów jakości środowiska,  
w tym zjawiska lub stany utrudniające życie 
albo dokuczliwe dla ludzi i otaczającego tere-
nu, a zwłaszcza hałas, wibracje, zanieczysz-
czenia powietrza, zanieczyszczenia odpadami, 
przekraczające obowiązujące wielkości nor-
mowe; 
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8) usługach – należy przez to rozumieć takie us-
ługi, które służą zaspokojeniu podstawowych 
potrzeb ludności, tj.: handel, gastronomię, kul-
turę, edukację, opiekę zdrowotną i nie wytwa-
rzają dóbr materialnych; 

9) działalności produkcyjnej – należy przez to 
rozumieć działalność wytwarzającą i przetwa-
rzającą bezpośrednio dobra materialne; 

10) ładzie przestrzennym – należy przez to rozu-
mieć takie ukształtowanie przestrzeni, które two-
rzy harmonijną całość oraz uwzględnia w upo-
rządkowanych relacjach wszelkie uwarunko-
wania i wymagania funkcjonalno – użytkowe, 
społeczno – gospodarcze, środowiskowe, kul-
turowe oraz kompozycyjno – estetyczne. 

Rozdział 2 

Przeznaczenie terenów i zasady ich zagospoda-
rowania 

§ 4. 1. Przedmiotem planów i zmian planów są 
regulacje określające warunki zagospodarowania 
obszarów, z ich przeznaczeniem na cele funkcji 
mieszkaniowej, usługowej, produkcyjno – technicz-
nej, zieleni, infrastruktury technicznej i komunikacji 
niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania te-
renów. 

§ 5. 1. Ustala się obowiązujące oznaczenia gra-
ficzne na rysunkach planów i rysunkach zmian 
planów: 

1) w granicach obszarów objętych planami  
i zmianami planów wydzielono liniami rozgra-
niczającymi tereny o różnym sposobie użyt-
kowania; 

2) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabu-
dowy zgodnie z rysunkami planów i rysun-
kami zmian planów; 

3) symbole określające przeznaczenie terenów. 

2. Linie podziału wewnętrznego terenów ozna-
czone liniami przerywanymi są orientacyjne. 

Rozdział 3 

Zasady ochrony ładu przestrzennego 

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

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

2) wprowadzenie nowej zabudowy w ściśle wy-
znaczonych ramach przypisanych do każdego 
terenu; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy od granic 
terenu określonych liniami rozgraniczenia, 
oprócz uwidocznionych na rysunkach planów 
i zmian planów winny być zgodne z przepi-
sami szczególnymi; 

4) zachowanie i ochrona istniejącej zieleni; 

5) zachowanie linii zabudowy i gabarytów bu-
dynków, wielkości powierzchni zabudowy, 
wysokości budynków oraz ogrodzeń; 

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

2. Jako podstawową zasadę polityki parkingo-
wej dla terenów o funkcjach związanych z działal-
nością gospodarczą i usługową, przyjmuje się uwa-
runkowanie, że przy zagospodarowaniu każdej działki 
winien być rozwiązany problem miejsc postojo-
wych dla samochodów w ilości zabezpieczającej po-
trzeby funkcji wynikających z przeznaczenia tere-
nów. 

Rozdział 4 

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego 

§ 7. W zakresie ochrony środowiska przyrodni-
czego: 

1) ustala się: 

a) ochronę Głównego Zbiornika Wód Pod-
ziemnych Nr 150 o statusie najwyższej och-
rony, w granicach którego położony jest 
obszar Cigacice – rysunek planu stanowią-
cy załącznik Nr 5, poprzez uporządkowanie 
gospodarki ściekowej, 

b) stosowanie urządzeń zabezpieczających 
przed zanieczyszczeniem środowiska grun-
towo - wodnego przez produkty ropopo-
chodne i inne szkodliwe substancje, 

c) ochrony powietrza atmosferycznego przed 
zanieczyszczeniem poprzez zastosowanie 
odpowiednich urządzeń w procesach tech-
nologicznych i grzewczych, 

d) stosowanie w procesach technologicznych 
nowoczesnych proekologicznych techno-
logii, 

e) uciążliwości wynikające z prowadzenia 
działalności usługowej, gospodarczej i pro-
dukcyjnej nie mogą wykraczać poza grani-
ce terenów na ten cel przeznaczonych, 

f) ochronę w maksymalnym stopniu istnieją-
cych drzewostanów; 

2) zakazuje się: 

a) lokalizacji obiektów mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko, z uwagi na po-
łożenie terenów: 

- w obszarze chronionego krajobrazu „Nr 17 
– Rynna Obrzycko – Obrzańska”, teren 
położony w obrębie Górzykowo (rysu-
nek planu stanowiący zał. Nr 4), 
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- w obszarze chronionego krajobrazu „Nr 18 
– Krośnieńska Dolina Odry”, teren poło-
żony w obrębie Cigacice (rysunek planu 
stanowiący zał. Nr 5), 

b) odprowadzania ścieków do gruntu, 

c) likwidowania i oszpecania istniejących war-
tościowych zadrzewień, jeśli nie stanowią 
one zagrożenia zdrowia i życia ludzi. 

Rozdział 5 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków 

§ 8. 1. Teren położony przy ul. Okrężnej i teren 
skrzyżowania ulic: Jana Pawła II, Łukasiewicza i Ko-
pernika leżą w strefie A stanowiącej zespół urbani-
styczno – krajobrazowy miasta Sulechów, wpisany 
do rejestru zabytków pod Nr 58. 
Strefa ochrony konserwatorskiej A stanowi obszar 
pełnej ochrony konserwatorskiej na terenie miasta 
o dużych wartościach kulturowych, dobrze zacho-
wanej historycznej strukturze przestrzennej prze-
znaczonej do bezwzględnego zachowania. 
Ochronie konserwatorskiej poddaje się historycz-
ną kompozycję przestrzenną wraz z jej integralny-
mi elementami. 

2. Na wymienionych w ust. 1 obszarach obo-
wiązuje: 

1) przeprowadzenie badań archeologicznych, któ-
re winny poprzedzać wszelkie prace ziemne 
przy realizacji inwestycji; 

2) uzyskanie uzgodnienia z Lubuskim Wojewódz-
kim Konserwatorem Zabytków na wszelkie 
działania inwestycyjne, lokalizacje nowych 
obiektów, rozbiórki, podziały terenu i jego za-
gospodarowanie. 

3. Osoby prowadzące roboty budowlane lub 
ziemne na wszystkich obszarach objętych planami 
miejscowymi i na obszarze objętym zmianą planu 
w razie odkrycia przedmiotu, co do którego istnie-
je przypuszczenie, że jest on zabytkiem, zobowią-
zane są: 

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

2) zabezpieczyć ten przedmiot i miejsce jego od-
krycia przy użyciu dostępnych środków; 

3) niezwłocznie zawiadomić o tym Lubuskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub 
Burmistrza Sulechowa. 

Rozdział 6 

Zasady kształtowania przestrzeni publicznych 

§ 9. W celu właściwego kształtowania prze-
strzeni publicznych, które stanowią tereny dróg 
publicznych, tereny usług publicznych zaleca się: 

1) obsadzanie ulic drzewami; 

2) stosowanie małej architektury; 

3) stosowanie nośników reklamowych w formie 
zorganizowanej i ujednoliconej co do wielko-
ści i wyrazu plastycznego z wyłączeniem re-
klam wielkogabarytowych. 

Rozdział 7 

Zasady kształtowania zabudowy i zagospodaro-
wania poszczególnych terenów 

§ 10. 1. Obręb 2 miasta Sulechów – obszar obej-
mujący działki Nr 186/2, Nr 584/1, 585/1 oraz części 
działek Nr 186/5 i Nr 238/1 (rysunek planu stano-
wiący załącznik Nr 1). 

2. Wyznacza się teren oznaczony symbolem  
KP – teren skrzyżowania dróg powiatowych, dla 
którego: 

1) ustala się: 

a) przebudowę skrzyżowania ulic: Jana Paw-
ła II, Łukasiewicza i Kopernika w celu po-
prawienia warunków technicznych i użyt-
kowych, 

b) parametry techniczne ulic bez zmian; 

2) dopuszcza się: 

a) przebudowę infrastruktury, 

b) możliwość urządzenia parkingu. 

§ 11. 1. Obręb 2 miasta Sulechów – obszar obej-
mujący działki Nr 156/2 i część działki Nr 154 (rysu-
nek planu stanowiący załącznik Nr 2). 

2. Wyznacza się teren oznaczony symbolem 
M,U – funkcja mieszkaniowo - usługowa, dla któ-
rego: 

1) ustala się: 

a) obowiązujące linie zabudowy zgodnie z ry-
sunkiem planu, 

b) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie  
z rysunkiem planu, 

c) nowa zabudowa powinna nawiązywać do 
gabarytów zabudowy historycznej pod 
względem skali, geometrii dachów, bryły, 
wysokości kondygnacji (dostosowanie do 
wysokości kondygnacji budynków histo-
rycznych), podziałów architektonicznych, li-
nii zabudowy, materiałów wykończenia zew-
nętrznego i pokryć dachowych, 

d) obsługę komunikacyjną z ul. Handlowej, 

2) dopuszcza się: 

a) realizację zieleni rekreacyjnej, 

b) realizację obiektów i urządzeń małej archi-
tektury, 
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3) zakazuje się: 

a) pokrycia dachów blachą, 

b) wprowadzenia na teren działalności usłu-
gowej powodującej uciążliwości dla dzia-
łek sąsiednich bądź szkodliwości dla śro-
dowiska naturalnego. 

§ 12. 1. Obręb 2 miasta Sulechów – obszar obej-
mujący działki Nr 485/4 i Nr 485/12 (rysunek planu 
stanowiący załącznik Nr 3). 

2. Wyznacza się teren oznaczony symbolem 
MN – funkcja mieszkaniowa jednorodzinna, wol-
nostojąca, dla którego: 

1) ustala się: 

a) minimalną powierzchnię biologicznie czyn-
ną w wielkości 40% obszaru działki, 

b) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodne  
z przepisami szczególnymi, 

c) wysokość zabudowy 1 do 2 kondygnacji 
oraz dach; wysokość budynków licząc od 
średniego poziomu terenu do dolnej kra-
wędzi okapu nie może przekraczać 8,0m, 

d) dachy spadziste o nachyleniu 30º - 45º, kryte 
dachówką z możliwością wykorzystania 
poddaszy na cele użytkowe, 

e) obsługę komunikacyjną terenu z istniejącej 
drogi dojazdowej; 

2) dopuszcza się: 

a) zabudowę bliźniaczą i szeregową, 

b) komunikację wewnętrzną, 

c) realizację parterowych obiektów towarzy-
szących zabudowie mieszkaniowej (gara-
że, budynki gospodarcze, altany) przy gra-
nicy działek z sąsiednią działką budowlaną; 
dachy spadziste o nachyleniu 20º - 30º, 

d) lokalizację zbiorników wodnych (stawy), 
ogrodów zimowych, małych przydomowych 
basenów kąpielowych i innych obiektów 
małej architektury; 

3) zakazuje się: 

a) wyznaczenia działek o powierzchni mniej-
szej niż 600m2, 

b) powierzchni zabudowy większej niż 25% 
obszaru działki. 

§ 13. 1. Obręb Górzykowo – obszar obejmujący 
działki Nr 31, Nr 32, Nr 33, Nr 34 i Nr 35 (rysunek 
planu stanowiący załącznik Nr 4). 

2. Wyznacza się tereny oznaczone symbolem 
MN-1 i MN-2 – funkcja mieszkaniowa jednorodzin-
na, wolnostojąca, dla których: 

1) ustala się: 

a) szerokość działek od strony drogi dojaz-
dowej – minimum 20m, 

b) minimalną powierzchnię biologicznie czyn-
ną w wielkości 50% obszaru działki, 

c) nieprzekraczalne linie zabudowy od granic 
działek, oprócz uwidocznionych na rysun-
ku planu winny być zgodne z przepisami 
szczególnymi, 

d) wysokość zabudowy 1 do 2 kondygnacji oraz 
dach; wysokość budynków licząc od śred-
niego poziomu terenu do dolnej krawędzi 
okapu nie może przekraczać 8,0m, 

e) dachy spadziste o nachyleniu 30º - 45º, kryte 
dachówką z możliwością wykorzystania pod-
daszy na cele użytkowe, 

f) obsługę komunikacyjną terenów z projek-
towanej drogi dojazdowej; 

2) dopuszcza się: 

a) możliwość wprowadzenia zmian w podzia-
le terenu na działki budowlane uwidocz-
nione na rysunku planu i możliwość łącze-
nia działek, 

b) zabudowę bliźniaczą, 

c) realizację parterowych obiektów towarzy-
szących zabudowie mieszkaniowej (gara-
że, budynki gospodarcze, altany) kryte da-
chem spadzistym o nachyleniu 20º - 30º, 

d) lokalizację zbiorników wodnych (stawy), 
ogrodów zimowych, małych przydomowych 
basenów kąpielowych i innych obiektów 
małej architektury; 

3) zakazuje się: 

a) wyznaczenia działek o powierzchni mniej-
szej niż 1000m2 dla terenów ozn. symb. 
MN-1 i 800m2 dla terenów ozn. symb. MN-2, 

b) powierzchni zabudowy większej niż 25% 
obszaru działki. 

3. Wyznacza się teren oznaczony symbolem 
KDD – droga publiczna dojazdowa zakończona 
placem do nawracania, dla której: 

1) ustala się: 

a) szerokość w liniach rozgraniczenia – 10,0m, 

b) szerokość jezdni – 5m do 6m, 

c) wydzielony jednostronny chodnik; 

2) dopuszcza się: 

a) urządzenie nawierzchni jednoprzestrzennej 
z wydzielonymi pasami do ruchu pieszego. 

4. Wyznacza się tereny oznaczone symbolem  
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E – tereny projektowanych stacji energetycznych. 

§ 14. 1. Obręb Cigacice – obszar obejmujący 
działki Nr 781, Nr 782/1, Nr 783 oraz części działki 
Nr 779 (rysunek planu stanowiący załącznik Nr 5). 

2. Wyznacza się tereny oznaczone symbolem 
ZP, US-1; ZP, US-2 – tereny zieleni urządzonej, 
sportu i rekreacji, dla których: 

1) ustala się: 

a) zagospodarowanie terenów zielenią niską  
i wysoką, 

b) lokalizację boisk sportowych, 

c) realizację placów zabaw, urządzeń sportu  
i rekreacji, 

d) realizację ciągów pieszych i ścieżek rowe-
rowych; 

2) dopuszcza się: 

a) realizację małej architektury, 

b) lokalizację infrastruktury technicznej, 

c) realizację obiektów towarzyszących zwią-
zanych z przeznaczeniem terenów na cele 
rekreacyjno – sportowe z uwzględnieniem 
zabezpieczeń przeciwpowodziowych; 

3) zakazuje się: 

a) lokalizacji zabudowy i nasadzeń zieleni wy-
sokiej w korytarzu technicznym napowietrz-
nej linii elektroenergetycznej 15kV o szero-
kości 10m.  

3. Wyznacza się teren oznaczony symbolem 
ZP, WS – teren zieleni urządzonej i wód po-
wierzchniowych, dla którego: 

1) ustala się: 

a) utrzymanie i ochrona istniejącego zbiorni-
ka wodnego, 

b) utrzymanie istniejącej zieleni wysokiej, 

c) uzupełnienie zieleni nowymi nasadzenia-
mi, 

d) realizację urządzeń rekreacyjnych; 

2) dopuszcza się: 

a) urządzenie plaży zielonej, 

b) sporty wodne, 

c) realizację małej architektury, 

d) realizację obiektów towarzyszących zwią-
zanych z przeznaczeniem terenu na cele 
rekreacyjno – sportowe z uwzględnieniem 
zabezpieczeń przeciwpowodziowych; 

3) zakazuje się: 

a) nasadzeń zieleni wysokiej w korytarzu tech-
nicznym napowietrznej linii elektroenerge-
tycznej 15kV o szerokości 10m.  

4. Wyznacza się teren oznaczony symbolem 
KDW – teren drogi wewnętrznej dojazdowej, o sze-
rokości 8m w liniach rozgraniczenia. 

5. Wyznacza się teren oznaczony symbolem  
E – teren istniejącej stacji energetycznej wieżowej. 

§ 15. 1. Część obrębu 1 miasta Sulechów i czę-
ści obrębu Brzezie k. Sulechowa (rysunek zmiany 
planu stanowiący załącznik Nr 6). 

2. Wyznacza się teren oznaczony symbolem 
P,U – funkcja produkcyjno - techniczna i usługowa, 
dla którego: 

1) ustala się: 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy od granic 
działek, oprócz uwidocznionych na rysun-
ku zmiany planu winny być zgodne z prze-
pisami szczególnymi, 

b) maksymalna wysokość obiektów (głównej 
bryły budynku) – nie większa niż 15m mie-
rzona od poziomu terenu do poziomu ka-
lenicy lub zwieńczenia dachów płaskich, 

c) dachy: płaskie, jednospadowe lub wielo-
połaciowe o nachyleniu połaci do 35º, 

d) zagospodarowanie terenów w miarę moż-
liwości zielenią izolacyjną, 

e) obsługa komunikacyjna z dróg dojazdo-
wych, 

f) realizację obsługi parkingowej na terenie 
posiadanej działki, 

g) zagospodarowanie terenu niezabudowa-
nego na urządzone tereny zielone, place 
manewrowe, drogi wewnętrzne, miejsca 
postojowe, z zachowaniem 30% powierzchni 
terenu jednostki zmiany planu użytkowa-
nej jako biologicznie czynnej, 

h) na terenach działek przyległych do rowu me-
lioracyjnego należy zabezpieczyć do niego 
dostęp w celach konserwacji – min. 3m, za-
gospodarowanie działek nie może wpły-
wać negatywnie na funkcję rowu; 

2) dopuszcza się: 

a) zabudowę produkcyjno – magazynową  
o uciążliwości ograniczonej do granic 
posiadanej działki, 

b) realizację wiat, składów, magazynów, ga-
raży, wysokość obiektów do 10m, zwień-
czonych dachami płaskimi, 

c) lokalizowanie obiektów technicznych i tech-
nologicznych związanych z prowadzoną dzia-
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łalnością; 

3) zakazuje się: 

a) lokalizacji zabudowy i nasadzeń zieleni wy-
sokiej w korytarzu technicznym napowietrz-
nej linii elektroenergetycznej 15kV o szero-
kości 10m. 

3. Wyznacza się tereny oznaczone symbolem  
U – funkcja usługowa, dla których: 

1) ustala się: 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczo-
ne na rysunku zmiany planu, 

b) maksymalna wysokość obiektów (głównej 
bryły budynku) – nie większa niż 11m mie-
rzona od poziomu terenu do poziomu ka-
lenicy lub zwieńczenia dachów płaskich, 

c) dachy: płaskie, jednospadowe lub wielo-
połaciowe o nachyleniu połaci do 35o, 

d) obsługa komunikacyjna z drogi dojazdo-
wej, 

e) zagospodarowanie terenów niezabudo-
wanych na urządzone tereny zielone, place 
manewrowe, drogi wewnętrzne, miejsca 
postojowe, z zachowaniem 30% powierzchni 
terenu jednostki zmiany planu użytkowa-
nej jako biologicznie czynnej. 

4. Wyznacza się teren oznaczony symbolem 
MN – funkcja mieszkaniowa jednorodzinna, dla 
którego: 

1) ustala się: 

a) adaptację istniejących budynków z możli-
wością remontów i przebudowy i zmiany 
funkcji, 

b) zagospodarowanie terenu niezabudowane-
go na urządzone tereny zielone, place, miej-
sca rekreacji, przy zachowaniu 50% po-
wierzchni działki użytkowanej jako biolo-
gicznie czynnej, 

c) obsługę komunikacyjną z drogi dojazdo-
wej i ciągów pieszo – jezdnych; 

2) dopuszcza się: 

a) lokalizację zabudowy uzupełniającej z wy-
łączeniem zabudowy mieszkaniowej, 

b) lokalizację stacji bazowej telefonii cyfrowej 
w odległości nie mniejszej niż 30m od 
obiektów mieszkaniowych. 

5. Wyznacza się teren oznaczony symbolem 
KDD – droga publiczna dojazdowa zakończona 
placem do nawracania, dla której: 

1) ustala się: 

a) szerokość w liniach rozgraniczenia – 10,0m, 

b) szerokość jezdni – 5m do 6m, 

c) wydzielony jednostronny chodnik; 

2) dopuszcza się: 

a) urządzenie nawierzchni jednoprzestrzennej 
z wydzielonymi pasami do ruchu pieszego. 

6. Wyznacza się tereny oznaczone symbolem 
KDX – tereny ciągów pieszo – jezdnych, dla któ-
rych ustala się szerokość w liniach rozgraniczenia 
6m. 

7. Wyznacza się tereny oznaczone symbolem 
WS – tereny wód powierzchniowych. Dopuszcza 
się przebudowę i skanalizowanie istniejących ro-
wów melioracyjnych. 

§ 16. 1. Część obrębu 1 miasta Sulechów (ry-
sunek zmiany planu stanowiący załącznik Nr 7). 

2. Wyznacza się teren oznaczony symbolem  
M, U, KS – funkcja mieszkaniowo – usługowa oraz 
garaże, dla którego: 

1) ustala się: 

a) obowiązujące linie zabudowy pokrywające 
się z liniami rozgraniczającymi, 

b) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie  
z rysunkiem zmiany planu, 

c) adaptację istniejącej zabudowy z możliwo-
ścią remontów i przebudowy przy zacho-
waniu jej gabarytów; 

2) dopuszcza się: 

a) budowę garaży z możliwością nadbudowy 
jednej kondygnacji, 

b) wzbogacenie istniejącej zieleni. 

§ 17. 1. Sulechów - Brzezie (rysunek zmiany 
planu stanowiący załącznik Nr 8). 

2. Wyznacza się teren oznaczony symbolem 
P,U – funkcja produkcyjno - techniczna i usługowa 
o charakterze nieuciążliwym, dla którego: 

1) ustala się: 

a) udział powierzchni biologicznie czynnej  
o wielkości minimum 25% obszaru działki, 

b) nieprzekraczalne linie zabudowy od granic 
działki zgodnie z rysunkiem zmiany planu, 

c) wysokość budynków projektowanych od 
6,0 do 15,0m licząc od średniego poziomu 
terenu do dolnej krawędzi gzymsu lub oka-
pu dachu, 

d) stosowanie nowoczesnych proekologicz-
nych technologii produkcji, 

e) selektywne gromadzenie odpadów produ-
kujących w wyodrębnionych miejscach 
z łatwym dostępem komunikacyjnym, 
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f) wprowadzenie zieleni izolacyjnej, 

g) obsługę komunikacyjną z istniejącej drogi 
lokalnej; 

2) dopuszcza się: 

a) lokalizację obiektów towarzyszących bu-
dynkom podstawowym pod warunkiem 
zachowania ustaleń przypisanych dla da-
nego terenu, 

b) lokalizację budowli o wysokościach wyż-
szych niż 15,0m w przypadkach określo-
nych wymogami technologicznymi; 

3) zakazuje się: 

a) powierzchni zabudowy powyżej 60% ob-
szaru działki, 

b) wprowadzenie na teren działalności pro-
dukcyjnej, składowej i magazynowej powo-
dującej uciążliwości dla działek sąsiednich 
bądź szkodliwości dla środowiska natural-
nego, 

c) lokalizacji zabudowy i nasadzeń zieleni wy-
sokiej w korytarzu technicznym napowietrz-
nej linii elektroenergetycznej 15kV o szero-
kości 10m (po 5 m od osi linii). 

3. Wyznacza się teren oznaczony symbolem 
MN, U - funkcja mieszkaniowa jednorodzinna  
z dopuszczeniem funkcji usługowej, dla którego: 

1) ustala się: 

a) udział powierzchni biologicznie czynnej  
o wielkości minimum 30% obszaru działki, 

b) nieprzekraczalne linie zabudowy od granic 
działki zgodnie z rysunkiem zmiany planu, 

c) wysokość zabudowy 1 do 2 kondygnacji, 
przy czym wysokość budynku licząc do dol-
nej krawędzi gzymsu lub okapu od śred-
niego poziomu terenu nie może przekra-
czać 8,0m, 

d) dachy spadziste o nachyleniu 30o - 45o kry-
te dachówką z możliwością wykorzystania 
poddaszy na cele użytkowe, 

e) wprowadzenie zieleni izolacyjnej i dekora-
cyjnej; 

2) dopuszcza się: 

a) podział terenu na działki, 

b) realizację komunikacji wewnętrznej; 

3) zakazuje się: 

a) powierzchni zabudowy powyżej 40% ob-
szaru działki, 

b) wprowadzenie na teren działalności po-
wodującej uciążliwości dla działek sąsied-

nich bądź szkodliwości dla środowiska na-
turalnego. 

4. Wyznacza się teren oznaczony symbolem 
KDX – ciąg pieszo – jezdny w istniejących liniach 
rozgraniczenia, dla którego: 

1) dopuszcza się: 

a) skablowanie istniejącej napowietrznej linii 
15kV, 

b) połączeń technologicznych terenów pro-
dukcyjno – technicznych nad lub pod cią-
giem pieszo – jezdnym. 

Rozdział 8 

Ustalenia dotyczące zasad i warunków scalania  
i podziału nieruchomości 

§ 17. 1. Ustala się obowiązek scalania i podział 
działek w celu wydzielenia terenów według linii 
rozgraniczających zgodnie z ustaleniami i rysun-
kami planów i rysunkiem zmiany planu. 

2. Dopuszcza się podział nieruchomości pod 
warunkiem zachowania terenu niezbędnego dla 
funkcjonowania samodzielnej działki z dostępem 
do drogi publicznej lub poprawienia zagospoda-
rowania istniejącej działki. 

Rozdział 9 

Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej 

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

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

2) wszelkie inwestycje i zmiany w zakresie za-
opatrzenia w wodę, gaz, energię elektryczną  
i odprowadzenia ścieków wymagają uzyska-
nia warunków technicznych od właściwych 
dysponentów sieci; 

3) przy projektowaniu nowych inwestycji należy 
unikać kolizji z istniejącymi elementami infra-
struktury technicznej; w przypadku kolizji pro-
jektowanego zagospodarowania należy 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 in-
frastruktury technicznej na innych niż wymie-
nione w pkt 1 terenach, o ile nie zostaną za-
kłócone podstawowe funkcje tych terenów. 

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę: 

1) ustala się: 

a) zaopatrzenie w wodę dla celów komunal-
nych poprzez budowę sieci wodociągowej 
w układzie pierścieniowym, zapewniającej 
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ciągłość dostawy wody dla odbiorców, 

b) dostawę wody z miejskiej lub wiejskiej 
sieci wodociągowej, 

c) rozbudowę, modernizację istniejących sie-
ci na terenach zainwestowanych, 

d) należy zapewnić zaopatrzenie w wodę do 
celów przeciwpożarowych. 

3. W zakresie odprowadzenia ścieków byto-
wych: 

1) odprowadzenie ścieków bytowych istnieją-
cymi i projektowanymi kolektorami sanitar-
nymi do miejskiej oczyszczalni ścieków; 

2) dopuszcza się możliwość wydzielenia działek 
pod przepompownie ścieków według po-
trzeb. 

4. Odprowadzenie ścieków przemysłowych do 
oczyszczalni miejskiej po uprzednim ich podczysz-
czeniu. 

5. W zakresie odprowadzenia ścieków opado-
wych: 

1) ustala się: 

a) odprowadzenie wód opadowych i rozto-
powych do istniejącej i projektowanej sieci 
kanalizacji deszczowej lub do rowów me-
lioracyjnych, 

b) objęcie systemami odprowadzającymi ścieki 
opadowe i roztopowe wszystkich terenów 
zabudowanych i utwardzonych, 

c) wodę deszczową z powierzchni szczelnych 
terenów produkcyjnych oczyścić przed 
wprowadzeniem do odbiorników; 

2) dopuszcza się: 

a) odprowadzenie wód opadowych i rozto-
powych po wstępnym ich podczyszczeniu 
do istniejących rowów melioracyjnych, 

b) odprowadzenia wód opadowych i rozto-
powych z połaci dachowych i z dróg o na-
wierzchni przepuszczalnej na nieutwar-
dzony własny teren inwestora. 

6. W zakresie zaopatrzenia w gaz: 

1) ustala się: 

a) rozbudowę i budowę sieci średniego lub 
niskiego ciśnienia na tereny zabudowy wy-
znaczonej planami, pod warunkiem zacho-
wania stref kontrolowanych od gazociągów 
zgodnie z przepisami odrębnymi w zakre-
sie sieci gazowych, 

b) modernizację istniejących gazociągów wraz 
z remontem dróg, 

c) przyłączanie odbiorców do sieci gazowej 

w uzgodnieniu z zarządcą sieci; 

2) dopuszcza się: 

a) wykorzystanie gazu do celów grzewczych, 

b) budowę zbiorników na gaz i olej. 

7. W zakresie zaopatrzenia w ciepło: 

1) ustala się wykorzystanie paliw proekologicz-
nych w tym gazu, energii elektrycznej i ener-
gii odnawialnej do celów grzewczych. 

8. W zakresie zaopatrzenia w energię elektrycz-
ną: 

1) ustala się: 

a) zasilanie odbiorców w energię elektryczną 
liniami 0,4kV z istniejących stacji trans-
formatorowych i planowanych, 

b) realizacja przyłączenia do sieci uzależniona 
będzie od zniwelowania terenu do rzęd-
nych docelowych na trasie przebiegu sieci 
elektroenergetycznych i koordynacji pozo-
stałego uzbrojenia podziemnego wraz z cią-
gami komunikacyjnymi, 

c) oświetlenie dróg, ciągów pieszo – jezdnych 
i ciągów pieszo – rowerowych latarniami 
spełniającymi wymogi wymaganego natę-
żenia oświetlenia; latarnie zasilić liniami ka-
blowymi 0,4kV z istniejących stacji trans-
formatorowych i planowanych, 

d) zewnętrzną sieć telekomunikacyjną wyko-
nać jako kablową w uzgodnieniu z opera-
torem sieci; 

2) dopuszcza się: 

a) skablowanie napowietrznej linii 15kV, 

b) wydzielenie działek o wymiarach 5x6m pod 
stacje transformatorowe i budowę stacji 
transformatorowych na terenie własnym 
inwestora lub gminnym stosownie do po-
trzeb, 

c) budowę stacji transformatorowych na te-
renie własnym inwestora stosownie do po-
trzeb pod warunkiem zapewnienia dojaz-
du, 

d) lokalizację nowych stacji, stacji bazowych 
telefonii komórkowej w tym takich, dla któ-
rych wymagane jest lub może być wyma-
gane sporządzenie raportu o oddziaływa-
niu przedsięwzięcia na środowisko, urzą-
dzeń nadawczych, stacji radiowych i cen-
trali telekomunikacyjnych w granicach dzia-
łek lub na obiektach, które nie podlegają 
ochronie ze względów konserwatorskich,  
z zachowaniem wszystkich wymogów for-
malno – prawnych; 
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3) zakazuje się: 

a) lokalizacji nowych stacji i urządzeń nadaw-
czych oraz centrali telekomunikacyjnych  
– w odległości mniejszej niż 30m od obiektów 
mieszkaniowych, szkolnych, służb zdrowia 
i mieszkalnictwa zbiorowego. 

9. W zakresie gromadzenia i usuwania odpa-
dów: 

1) ustala się: 

a) gromadzenie odpadów stałych w pojem-
nikach usytuowanych na posesjach, a na-
stępnie wywóz na składowisko odpadów, 

b) lokalizację pergoli i placów na pojemniki 
do odpadów stałych w granicach działek, 

c) unieszkodliwianie odpadów – zgodnie z umo-
wą z podmiotem posiadającym zezwolenie 
na ich odbieranie i wywóz na składowisko 
odpadów; 

2) dopuszcza się: 

a) lokalizowanie wolnostojących pojemników 
do selektywnej zbiórki odpadów, wspól-
nych dla danej jednostki, z zapewnieniem 
ich segregacji, 

b) miejsca gromadzenia odpadów w pomiesz-
czeniach wbudowanych, wentylowanych. 

Rozdział 10 

Szczególne warunki zagospodarowania terenu  
w zakresie obowiązku zapewnienia dostępności 
terenów i obiektów osobom niepełnosprawnym 

§ 19. 1. Realizacja ustaleń planu i zmian pla-
nów w zakresie zagospodarowania terenów oraz 
rozwiązań technicznych i architektonicznych winna 
uwzględniać potrzeby osób niepełnosprawnych. 

2. Przejścia piesze należy projektować w po-
ziomie jezdni z różnicami poziomów niwelowany-
mi pochylniami o nachyleniu zgodnym z obowią-
zującymi przepisami. 

Rozdział 11 

Sposoby i terminy tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzenia i użytkowania terenów 

§ 20. 1. Obszary objęte planami i obszary obję-
te zmianami planów do czasu ich zagospodaro-
wania zgodnie z planami i zmianami planów mogą 
być wykorzystywane w sposób dotychczasowy. 

 

2. Zakazuje się realizacji nowych budynków tym-
czasowych w postaci wolnostojących obiektów 
blaszanych i kontenerowych. 

3. Zakazuje się realizacji zabudowy kubaturowej 
na terenie korytarza technicznego napowietrznej linii 
elektroenergetycznej 15kV o szerokości 10m, do 
czasu jej przebudowy. 

Rozdział 12 

Stawka procentowa służąca naliczeniu jednora-
zowej opłaty 

§ 21. Stosownie do art. 15 ust. 2 pkt 12 oraz 
art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym ustala się 30% stawkę służą-
cą naliczeniu opłaty od wzrostu wartości nieru-
chomości. 

§ 22. 1. Tracą moc ustalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części obrębu 
1 miasta Sulechów i części Gminy Sulechów ob-
ręb Brzezie k. Sulechowa uchwalonego uchwałą 
Nr XXXIV/323/02 Rady Miejskiej w Sulechowie  
z dnia 23 kwietnia 2002r. (Dziennik Urzędowy Wo-
jewództwa Lubuskiego Nr 62, poz. 782) w zakresie 
objętym niniejszą uchwałą. 

2. Tracą moc ustalenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego części obrębu 1 mia-
sta Sulechów uchwalonego uchwałą Nr III/16/02 
Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 10 grudnia 
2002r. (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 
Nr 5, poz. 84) w zakresie objętym niniejszą uchwałą. 

3. Tracą moc ustalenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego Sulechów – Brze-
zie uchwalonego uchwałą Nr XVIII/163/2000 Rady 
Miejskiej w Sulechowie z dnia 11 lipca 2000r. (Dzien-
nik Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 20, 
poz. 193; zm. Dziennik Urzędowy Województwa 
Lubuskiego z 2003r. Nr 49, poz. 854, Dziennik 
Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2006r. Nr 91, 
poz. 1688) w zakresie objętym niniejszą uchwałą. 

Rozdział 13 

Przepisy końcowe 

§ 23. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Lubuskiego i podlega publika-
cji na stronie internetowej gminy. 

Przewodniczący Rady 
Tadeusz Pająk 
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XXIII/284/08 

Rady Miejskiej w Sulechowie 
z dnia 21 października 2008r. 
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XXIII/284/08 

Rady Miejskiej w Sulechowie 
z dnia 21 października 2008r. 
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Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr XXIII/284/08 

Rady Miejskiej w Sulechowie 
z dnia 21 października 2008r. 
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Załącznik Nr 4 
do uchwały Nr XXIII/284/08 

Rady Miejskiej w Sulechowie 
z dnia 21 października 2008r. 
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Załącznik Nr 5 
do uchwały Nr XXIII/284/08 

Rady Miejskiej w Sulechowie 
z dnia 21 października 2008r. 
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Załącznik Nr 6 
do uchwały Nr XXIII/284/08 

Rady Miejskiej w Sulechowie 
z dnia 21 października 2008r. 
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Załącznik Nr 7 
do uchwały Nr XXIII/284/08 

Rady Miejskiej w Sulechowie 
z dnia 21 października 2008r. 
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Załącznik Nr 8 
do uchwały Nr XXIII/284/08 

Rady Miejskiej w Sulechowie 
z dnia 21 października 2008r. 
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Załącznik Nr 9 
do uchwały Nr XXIII/284/08 

Rady Miejskiej w Sulechowie 
z dnia 21 października 2008r. 

Rozstrzygnięcie 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzenne-
go części obrębu 2 miasta Sulechów, części obrę-

bu Cigacice i części obrębu Górzykowo oraz 
zmian miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego części obrębu 1 miasta Sulechów, 
części obrębu Brzezie k. Sulechowa i Sulechów  

– Brzezie 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz w nawią-
zaniu do informacji Burmistrza Sulechowa stwier-
dza się, że do wymienionego wyżej projektu planu 
i zmian planów osoby fizyczne i prawne oraz jednost-
ki organizacyjne nieposiadające osobowości praw-
nej nie wniosły żadnych uwag, o których mowa 
 w art. 17 pkt 11 cytowanej na wstępie ustawy.  

Załącznik Nr 10 
do uchwały Nr XXIII/284/08 

Rady Miejskiej w Sulechowie 
z dnia 21 października 2008r. 

Rozstrzygnięcie 
w sprawie realizacji zadań, z zakresu infrastruktury 

technicznej oraz zasad ich finansowania, zapisanych 
w miejscowym planie zagospodarowania prze-

strzennego części obrębu 2 miasta Sulechów, części 
obrębu Cigacice i części obrębu Górzykowo oraz 
zmian miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego części obrębu 1 miasta Sulechów,  
 

części obrębu Brzezie k. Sulechowa i Sulechów  
- Brzezie 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), 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 z późn. zm.) oraz art. 167 ust. 2 pkt 1 
ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach pu-
blicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.), 
Rada Miejska w Sulechowie rozstrzyga co nastę-
puje: 

1. Sposób realizacji zapisanych w wymienionym 
wyżej planie i zmianach planów inwestycji  
z zakresu infrastruktury technicznej, które na-
leżą do zadań własnych gminy, odbywać się 
będzie według obowiązujących przepisów 
szczególnych, z terminem realizacji uzależ-
nionym od pozyskania środków finansowych. 

2. Finansowanie inwestycji wymienionych w pkt 1 
odbywać się będzie zgodnie z przepisami o fi-
nansach publicznych i zamówieniach publicz-
nych, z możliwością wykorzystania środków: 

a) z budżetu gminy, zgodnie z uchwałą bu-
dżetową, 

b) środków pomocowych, 

c) kredytów i pożyczek, 

d) obligacji komunalnych, 

e) udziału inwestorów zewnętrznych w opar-
ciu o odrębne porozumienia. 

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

2195 
 

UCHWAŁA NR VI/38/08 
RADY GMINY ŚWIDNICA 

 
z dnia 30 października 2008r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego  

w Gminie Świdnica obręb Buchałów działki 228/1, 228/2, 233/1, 233/2, 69/2 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 i art. 36 
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. 
Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) uchwala się co nastę-
puje: 

 

Dział I 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego terenu o powierzchni  
ca 2,5ha położonego w Gminie Świdnica obręb 
Buchałów, obejmującego działki Nr: 228/1, 228/2, 
233/1 233/2, 69/2. 

 



Dziennik Urzędowy                                                -            -                                                               poz. 2195 
Województwa Lubuskiego Nr 137 

10122 

2. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są 
załączniki: 

1) załącznik Nr 1 – rysunek miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu  
w skali 1:1000 zawierający wyrys ze studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Świdnica; 

2) załącznik Nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie 
realizacji zapisanych w planie inwestycji z za-
kresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich 
finansowania. 

3. Niniejsza uchwała jest zgodna z uchwałami: 

1) Nr IX/52/07 Rady Gminy Świdnica z dnia  
10 grudnia 2007r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzania miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego terenu położonego  
w obrębie Buchałów; 

2) Nr V/13/2000 Rady Gminy Świdnica z dnia  
29 czerwca 2000r. w sprawie uchwalenia stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Świdnica. 

§ 2. 1. Przedmiotem planu jest ustalenie prze-
znaczenia terenu pod zabudowę mieszkalną wraz  
z infrastrukturą techniczną i komunikacją. 

2. Ustala się dla terenu objętego planem funk-
cje: 

1) mieszkalną jako dominującą; 

2) techniczną infrastruktury i komunikacji jako to-
warzyszącą. 

3. Ustala się jak przedstawiono na rysunku pla-
nu: 

1) linie rozgraniczające tereny o różnych funk-
cjach lub różnych sposobach zagospodaro-
wania; 

2) nieprzekraczalne linie zabudowy. 

Dział II 

Rozdział 1 

Przeznaczenie terenu 

§ 3. Wyznacza się tereny, oznaczone na rysun-
ku planu symbolami: 

1. MN - o funkcji mieszkalnej, dla którego: 

1) ustala się: 

a) realizację zabudowy mieszkalnej jednoro-
dzinnej w strukturze wolnostojącej, 

b) podział terenu na działki o powierzchni od 
1125m2 do 1800m2; 

2) dopuszcza się: 

a) realizację garaży wolnostojących lub bę-
dących integralną częścią budynku miesz-

kalnego, w liczbie nieprzekraczającej 3 sta-
nowisk łącznie, 

b) realizację jednego budynku gospodarcze-
go o powierzchni do 35m2, 

c) realizację małej architektury w tym altan, 
ogrodów zimowych i małych basenów ką-
pielowych o głębokości nie większych niż 
1,5m, 

d) realizację podpiwniczenia budynków miesz-
kalnych, 

e) łączenie dwóch sąsiednich działek przez 
ich scalanie, lub ustanowienie jednej nie-
ruchomości obejmującej dwie sąsiednie 
działki, 

f) prowadzenie działalności usługowej, w tym 
rzemieślniczej, z tym że powierzchnia prze-
znaczona na taką działalność nie może 
przekraczać 25% powierzchni netto domu 
mieszkalnego wraz z garażem; 

3) zakazuje się: 

a) prowadzenia działalności usługowej, rze-
mieślniczej lub innej, mogącej znacząco 
oddziaływać na środowisko, 

b) realizacji urządzeń związanych z komercyj-
ną emisją sygnału radiowego. 

2. 1ZI - o funkcji zieleni izolacyjnej, dla którego: 

1) ustala się: 

a) zachowanie istniejącego zadrzewienia; 

2) dopuszcza się: 

a) realizację infrastruktury technicznej, 

b) realizację zieleni izolacyjnej; 

3. 2ZI - o funkcji komunikacji i zieleni izolacyj-
nej, dla którego: 

1) ustala się:  

a) zachowanie istniejącej zieleni niskiej; 

2) dopuszcza się: 

a) realizację sieci infrastruktury technicznej, 
w tym oświetlenia, 

b) realizację zieleni izolacyjnej. 

4. EE - teren stacji transformatorowej, dla któ-
rego: 

1) ustala się: powierzchnię działki ca 30m2. 

5. 3ZI - o funkcji zieleni izolacyjnej pomiędzy 
terenem PKP i terenami zabudowy mieszkalnej, 
dla którego: 

1) ustala się: realizację zieleni izolacyjnej wzdłuż 
drogi oznaczonej symbolem KD-10 oraz tere-
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nu PKP; 

2) zakazuje się: zabudowy terenu i realizacji no-
śników reklamowych. 

6. KD-10 o funkcji gminnej drogi dojazdowej, 
do istniejącej zabudowy, położonej poza granicą te-
renu objętego planem, dla którego: 

1) ustala się: 

a) pas drogowy o szerokości w liniach roz-
graniczenia 10,0m, 

b) realizację utwardzonych jezdni i obustron-
nych chodników; 

2) dopuszcza się: realizację infrastruktury tech-
nicznej, w tym oświetlenie; 

3) zakazuje się: lokalizacji i realizacji obiektów 
usługowo handlowych i nośników reklamo-
wych. 

7. KDW-10 o funkcji drogi wewnętrznej, dla 
którego: 

1) ustala się: 

a) pas drogowy o szerokości w liniach roz-
graniczenia 10,0m, 

b) realizację utwardzonych jezdni i obustron-
nych chodników; 

2) dopuszcza się: realizację infrastruktury tech-
nicznej, w tym oświetlenie; 

3) zakazuje się: lokalizacji i realizacji obiektów 
usługowo handlowych i nośników reklamo-
wych. 

Rozdział 2 

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego 

§ 4. Układ przestrzenny terenu objęty granica-
mi opracowania planu, dla którego:  

1) ustala się: 

a) dostęp do dróg publicznych, w tym do 
drogi której fragment położony w grani-
cach opracowania planu posiada symbol 
KD-10, oraz do gminnej drogi posiadającej 
Nr ew. 30, 

b) wyznaczone tereny zabudowy mieszkalnej 
obsługiwane są drogą wewnętrzną ozna-
czoną w planie symbolem KDW-10; 

2) wyznaczone i uwidocznione na rysunku planu 
nieprzekraczalne linie zabudowy; 

3) realizację gabarytów nowej zabudowy zgod-
nie z ustaleniami zawartymi w rozdziale 6 ni-
niejszej uchwały; 

4) oddzielenie terenów zabudowy mieszkalnej 
oznaczonej w planie symbolami MN, od tere-

nów PKP drogą oznaczoną w planie symbo-
lem KD-10 oraz pasem zieleni izolacyjnej 
oznaczonym symbolem ZI. 

Rozdział 3 

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego 

§ 5. Działania na rzecz: ochrony środowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego, dla których: 

1) ustala się: 

a) budowę drogi dojazdowej oznaczonej  
w planie symbolem KD-10 i drogi we-
wnętrznej oznaczonej symbolem KDW-10, 

b) budowę sieci i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej, 

c) nieprzekraczalne linie zabudowy w odle-
głości 12,0m, od granicy enklawy leśnej 
sąsiadującej z terenem objętym planem, 

d) zagospodarowanie wód opadowych w gra-
nicach poszczególnych działek budowla-
nych, 

e) gromadzenie odpadów w pojemnikach i wy-
wóz odpadów komunalnych zgodnie z umo-
wą z odpowiednimi koncesjonariuszami, 

f) likwidacja istniejącego zadrzewienia jest 
dopuszczalna pod warunkiem uzyskania 
zezwalającej decyzji administracyjnej wła-
ściwego organu. 

Rozdział 4 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury współczesnej 

§ 6. 1. Na terenie objętym planem występują 
stanowiska archeologiczne, których lokalizacja 
przedstawiona jest na rysunku planu, a w związku 
z tym, w trakcie realizacji inwestycji na wskazanym 
terenie, wymagane jest zapewnienie i prowadze-
nie nadzoru archeologicznego zgodnie z wymaga-
niami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

2. W odniesieniu do całego terenu objętego 
planem obowiązuje zasada: Kto w trakcie prowa-
dzenia robót budowlanych lub ziemnych odkrył 
przedmiot co do którego istnieje przypuszczenie iż 
jest on zabytkiem jest zobowiązany: 

a) wstrzymać roboty mogące uszkodzić lub 
zniszczyć odkryty przedmiot, 

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

c) niezwłocznie zawiadomić o dokonaniu od-
krycia Wojewódzkiego Konserwatora Za-
bytków lub wójta gminy. 

3. Dla nowej zabudowy mieszkalnej ustala się 
konieczność uwzględnienia cech regionalnych bu-
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downictwa miejscowego w szczególności formy  
i gabarytów istniejącej w sąsiedztwie ruralistycznej 
zabudowy Buchałowa. 

Rozdział 5 

Zasady wynikające z potrzeb kształtowania prze-
strzeni publicznych 

§ 7. Przestrzeń publiczną na terenie objętym 
planem stanowią drogi, wewnętrzna oznaczona 
symbolem KDW-10 oraz dojazdowa o symbolu 
KD-10, dla których obowiązują odpowiednie zapisy 
zawarte w § 3 niniejszej uchwały. 

Rozdział 6 

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabu-
dowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensyw-

ności zabudowy 

§ 8. Linie zabudowy występujące na terenie 
objętym planem, dla których: 

1) ustala się: 

a) dla terenu oznaczonego symbolem 1MN, 
nieprzekraczalna linia zabudowy przebiega 
w odległości 6,0m od granicy tego terenu 
z drogą wewnętrzną oznaczoną symbolem 
KDW-10, 6,0m od granicy z drogą dojaz-
dową oznaczoną symbolem KD-10, 6,0m od 
granicy z terenem przeznaczonym dla pasa 
drogowego drogi gminnej o Nr ew. 30, 

b) dla terenu oznaczonego symbolem 2MN, 
nieprzekraczalna linia zabudowy przebiega 
w odległości 6,0m, od granicy tego terenu 
z drogą wewnętrzną oznaczoną symbolem 
KDW-10, 6,0m od granicy z drogą dojaz-
dową oznaczoną symbolem KD-10, 6,0m 
od granicy z terenem przeznaczonym dla 
pasa drogowego drogi gminnej o Nr ew. 30, 
oraz w odległości 12,0m od granicy z en-
klawą leśną sąsiadującą z terenem obję-
tym planem od strony zachodniej. 

§ 9. Wskaźniki podstawowe dla działek w ze-
społach oznaczonych symbolami MN, które: 

1) ustala się: 

a) powierzchnię zabudowy poszczególnych 
działek nie większą niż 30% ich powierzch-
ni, 

b) powierzchnię biologicznie czynną poszcze-
gólnych działek nie mniejszą niż 60% ich 
powierzchni, 

c) powierzchnię utwardzonych elementów ko-
munikacji poszczególnych działek nie więk-
szą niż 20% ich powierzchni. 

§ 10. Wymagania dotyczące cech architektury 
nowej zabudowy realizowanej na terenie objętym 

planem: 

1) ustala się: 

a) nowa zabudowa powinna uwzględniać re-
gionalne cechy zabudowy mieszkalnej, na-
wiązywać do lokalnych tradycji budowla-
nych zwłaszcza w zakresie formy dachów, 
detali i materiałów wykończenia ścian, 

b) położenie głównych kalenic budynków 
mieszkalnych, równoległe do drogi ozna-
czonej symbolem KDW-10,  

c) formę dachów jako dwu lub wielopoła-
ciowych o nachyleniu głównych połaci od 
35º do 50º, z pokryciem dachówką lub in-
nym materiałem dachówkopodobnym, 

d) budynki mieszkalne nie mogą posiadać 
więcej niż dwie kondygnacje nadziemne, 

e) poziom posadzki pierwszej kondygnacji 
nadziemnej nie wyżej niż 0,7m nad pozio-
mem terenu przy głównym wejściu do bu-
dynku; 

2) dopuszcza się: 

a) podpiwniczenie budynków mieszkalnych, 

b) dobudowę ogrodu zimowego do budynku 
mieszkalnego, 

c) realizację solarnych urządzeń energetycz-
nych umieszczonych na elementach bu-
dynku. 

Rozdział 7 

Granice i sposoby zagospodarowania terenów 
podlegających ochronie 

§ 11. 1. Na terenie objętym planem występują 
stanowiska archeologiczne objęte ochroną zgod-
nie z ustaleniami zawartymi w rozdziale 4 niniej-
szej uchwały. 

2. Na terenie objętym planem nie występują 
obiekty i tereny górnicze oraz narażone na niebez-
pieczeństwo powodzi i zagrożone osuwaniem się 
mas ziemnych. 

Rozdział 8 

Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo-
ści objętej planem 

§ 12. Wszelkie działania inwestycyjne w grani-
cach terenu objętego planem poprzedzone zosta-
ną podziałem tego terenu, zgodnie z oznaczonym 
na rysunku przebiegiem linii rozgraniczających tere-
ny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 
zagospodarowania oraz podziałem wewnętrznym 
na poszczególne działki budowlane zgodnie z za-
sadami przedstawionymi na rysunku planu liniami 
przerywanymi oraz: 

1) ustala się: 
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a) podział wewnętrzny na działki budowlane, 
o powierzchni od 1125m2 do 1800m2, 

b) front działki nie mniejszym niż 25,0m, 

c) linie granic pomiędzy działkami winny być 
ustawione pod kątem zbliżonym do kąta 
90º w stosunku do linii granicy pasa dro-
gowego drogi KDW-10. 

Rozdział 9 

Zasady modernizacji budowy i rozbudowy syste-
mów infrastruktury technicznej oraz określenie 

ich powiązań z układem zewnętrznym 

§ 13. Elementy komunikacji oznaczone w pla-
nie symbolami KD-10 i KDW-10, obsługujące ze-
społy zabudowy mieszkaniowej oznaczone symbo-
lami 1MN i 2MN, oraz zabudowę znajdującą się 
poza terenem objętym planem, dla których: 

1) ustala się: 

a) modernizację drogi dojazdowej oznaczo-
nej symbolem KD-10, 

b) realizację drogi wewnętrznej KDW-10. 

§ 14. W zakresie realizacji sieci i urządzeń in-
frastruktury technicznej: 

1. Zaopatrzenie w wodę: 

1) ustala się: 

a) dostawę wody z istniejącej sieci wodocią-
gowej o średnicy Ø160mm, 

b) budowę sieci wodociągowej o średnicy 
Ø110mm, 

c) zamontowanie na sieci wodociągowej hy-
drantów przeciwpożarowych naziemnych. 

2. Odprowadzenie ścieków: 

1) ustala się: odprowadzenie ścieków poprzez 
projektowany system kanalizacji grawitacyj-
nej i pompownię do istniejącego rurociągu 
tłocznego, oznaczonego na rysunku planu 
symbolem RTA; 

2) zakazuje się: odprowadzania ścieków do zbiorni-
ków bezodpływowych oraz nie dopuszcza się 
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. 

3. Odprowadzenie wód opadowych: 

1) ustala się: odprowadzenie wód opadowych 
do gruntu na poszczególnych działkach, z za-
chowaniem zasad retencji oraz zgodnie z prze-
pisami odrębnymi w zakresie ochrony wód  
i ziemi przed zanieczyszczeniem. 

4. Zaopatrzenie w energię elektryczną: 

 

 

1) ustala się: realizację stacji transformatorowej 
na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem EE położonym przy drodze dojaz-
dowej KD-10. 

5. Inne czynniki energetyczne: 

1) zakazuje się: stosowania jako źródła energii 
paliw i urządzeń do ich spalania, nie spełnia-
jących wymagań przepisów odrębnych doty-
czących ochrony środowiska naturalnego. 

6. Gospodarka odpadami: 

1) ustala się: gromadzenie i usuwanie odpadów 
stałych zgodnie z obowiązującymi na terenie 
gminy przepisami lub regulaminami.  

Rozdział 10 

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów 

§ 15. Do czasu realizacji planu:  

1) dopuszcza się: 

a) realizację ogrodzenia terenu i składowanie 
materiałów budowlanych na potrzeby 
związane z zabudową, 

b) wycinkę zadrzewienia i zakrzewienia po 
uzyskaniu zezwalającej decyzji administra-
cyjnej właściwego organu.  

Rozdział 11 

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

zakaz zabudowy 

§ 16. 1. W zakresie ochrony powierzchni terenu 
obowiązuje użytkowanie gruntów zgodnie z usta-
leniami planu miejscowego. 

2. W zakresie ochrony zabytków obowiązują 
ustalenia rozdziału 4 niniejszej uchwały. 

3. W zakresie ochrony środowiska obowiązuje 
zakaz działalności powodującej zanieczyszczenie 
środowiska naturalnego. 

4. W granicach opracowania planu obowiązują 
dla poszczególnych terenów ustalenia dotyczące 
zabudowy obiektami ustalonymi i dopuszczonymi 
niniejszą uchwałą, w tym ograniczenia i zakazy 
zabudowy obiektami innymi. 

Rozdział 12 

Stawki procentowe, na podstawie których ustala 
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

§ 17. Ustala się 30% stawkę służącą naliczeniu 
opłaty wynikającej ze wzrostu wartości nieruchomo-
ści. 
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Dział III 

Rozdział 13 

Przepisy końcowe 

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójto-
wi Gminy Świdnica. 

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Włodzimierz Rebelski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy                                                -            -                                                               poz. 2195 
Województwa Lubuskiego Nr 137 

10127 

Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr VI/38/08 

Rady Gminy Świdnica 
z dnia 30 października 2008r. 
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr VI/38/08 

Rady Gminy Świdnica 
z dnia 30 października 2008r. 

Rozstrzygnięcie 
o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
należą do zadań własnych gminy oraz zasadach 
ich finansowania, zgodnie z przepisami o finan-

sach publicznych 

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 ze zm.), 
art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1591 ze zm.) i art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy  
z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104), uchwały Rady 
Gminy Świdnica Nr III/25/04 z dnia 9 czerwca 2004r. 
w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego 
Gminy Świdnica Nr VII/31/05 z dnia 29 sierpnia 
2005r. Nr III/22/08 z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie 
zmian do uchwały Rady Gminy Świdnica Nr III/25/04 
Rad Gminy Świdnica rozstrzyga, co następuje: 

1. Zapisane w planie inwestycje z zakresu infra-
struktury technicznej, które należą do zadań wła-
snych gminy są: 

a) finansowane przez gminę: 

- rozbudowa drogi oznaczonej symbolem 
KD, 

- budowa wodociągu gminnego, 

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej, 

b) finansowane przez inwestora zewnętrzne-
go: 

- budowa sieci gazowej,  

- budowa sieci energetycznej. 

2. Sposób realizacji inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, należących do zadań wła-
snych gminy i finansowanych przez gminę, wy-
mienionych w pkt 1a, odbywać się będzie zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, z terminem realiza-
cji po 2018r. Wcześniejsza realizacja tej infrastruk-
tury będzie możliwa jedynie w przypadku jej sfi-
nansowania, za odrębnym porozumieniem, przez 
inwestora zewnętrznego. Porozumienie musi okre-
ślać wzajemne obowiązki stron porozumienia, jego 
przedmiot i sposób rozliczeń finansowych. 

3. Określa się zasady finansowania wymienio-
nych inwestycji należących do zadań własnych gmi-
ny, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, 
z możliwością wykorzystania środków z: 

a) budżetu gminy, zgodnie z uchwałą budże-
tową, 

b) kredytów i pożyczek, 

c) obligacji komunalnych, 

d) udziałów inwestorów zewnętrznych, w opar-
ciu o odrębne porozumienia. 

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

2196 
 

UCHWAŁA NR VI/41/08 
RADY GMINY ŚWIDNICA 

 

z dnia 30 października 2008r. 
 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy 
mieszkaniowej – ul. Rumiankowa, obręb Świdnica 

 
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 z późn. zm.) oraz art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. 
Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), po stwierdzeniu zgod-
ności z zapisami obowiązującego Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Świdnica, uchwala się, co następuje: 

Dział I 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego terenów zabudowy miesz-

kaniowej jednorodzinnej we wsi Świdnica, obej-
mujący działki o numerach ewidencyjnych 490, 
491, 492, oraz część 493 i 494, zwany dalej planem. 

2. Plan obejmuje tereny o powierzchni łącznej 
ok. 4,00ha, w granicach wykazanych na załączniku 
graficznym do niniejszej uchwały. 
Teren ograniczony jest: 

- od północnego zachodu – drogą gmin-
ną, 

- od północnego wschodu – drogą gmin-
ną,  

- od południowego wschodu – terenami 
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rolnymi, 

- od południowego zachodu – terenami 
rolnymi. 

3. Celem regulacji zawartych w ustaleniach 
planu jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju 
terenu wsi Świdnica w zgodzie z uwarunkowaniami 
naturalnymi i kulturowymi, uwzględniając ochronę 
interesów publicznych, przy jednoczesnej minima-
lizacji wzajemnych konfliktów i optymalizacji dzia-
łań. 

4. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są: 

1) rysunek planu będący załącznikiem graficz-
nym, w skali 1:1000 - załącznik Nr 1; 

2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwesty-
cji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
należą do zadań własnych gminy oraz zasa-
dach ich finansowania – załącznik Nr 2. 

Dział II 

Ustalenia planu 

Rozdział 1 

Przeznaczenie terenów 

§ 2. 1. Wyznacza się obszar, o symbolu na ry-
sunku planu: 

1) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej; 

2) KDW – tereny dróg wewnętrznych; 

3) KD – tereny publicznych dróg dojazdowych; 

4) EE – tereny urządzeń infrastruktury elektro-
energetycznej. 

2. Linie rozgraniczające tereny o różnych funk-
cjach lub różnych sposobach zagospodarowania 
obowiązujące i proponowane wyznaczono na ry-
sunku planu. 

Rozdział 2 

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego 

§ 3. Zakazuje się lokalizowania przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
wskazanych w przepisach odrębnych, za wyjątkiem 
inwestycji celu publicznego. 

§ 4. 1. Ustala się odprowadzenie wód opado-
wych z połaci dachowych obiektów budowlanych  
- do gruntu na poszczególnych działkach z zacho-
waniem retencji terenowej oraz zgodnie z przepi-
sami odrębnymi w zakresie ochrony wód i ziemi 
przed zanieczyszczeniami. 

2. Wszystkie, wprowadzone niniejszą uchwałą 
ustalenia muszą uwzględniać, w trakcie realizacji  
zamierzeń, zasady przeciwpożarowego zaopatrze-
nia wodnego z drogami dojazdowymi dla pojaz-
dów pożarniczych. 

§ 5. Ustala się dopuszczalne poziomy hałasu  
w środowisku powodowane przez poszczególne 
grupy hałasu, w tym drogowego, zgodne z obo-
wiązującymi przepisami odrębnymi. 

§ 6. 1. Kto w trakcie prac ziemnych dokona od-
krycia kopalnych szczątków roślin lub zwierząt, jest 
obowiązany powiadomić o tym niezwłocznie Wo-
jewodę Lubuskiego, a jeżeli nie jest to możliwe  
– Wójta Gminy Świdnica. 

2. Należy przestrzegać zasad gospodarowania 
w obszarach chronionego krajobrazu. 

Rozdział 3 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury współczesnej 

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego 

§ 7. 1. Kto w trakcie robót budowlanych lub 
ziemnych, odkrył przedmiot, co do którego istnieje 
przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiąza-
ny: wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić 
lub zniszczyć odkryty przedmiot, zabezpieczyć, przy 
użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miej-
sce jego odkrycia, niezwłocznie zawiadomić o tym 
właściwego wojewódzkiego konserwatora zabyt-
ków, a jeśli nie jest to możliwe, Wójta Gminy Świd-
nica. 

2. Projektowana zabudowa formą, gabarytami, 
materiałami użytymi do wykończenia zewnętrzne-
go musi nawiązywać do istniejącej zabudowy hi-
storycznej wsi. 

3. Na pokrycia dachów wszystkich projektowa-
nych obiektów budowlanych należy stosować da-
chówkę ceramiczną lub inne drobnowymiarowe ma-
teriały dachówkopodobne, wyłącznie w odcieniach 
brązu i czerwieni. 

4. Ustala się pastelową kolorystykę elewacji,  
z wyłączeniem fioletu i koloru niebieskiego. Nie do-
puszcza się wykończenia elewacji materiałami typu 
siding. 

5. Ogrodzenia działek budowlanych muszą być 
wykonane jako ażurowe z prześwitem minimum 
70%, wysokość ogrodzenia frontu działki nie może 
przekraczać 1,20m. Na pozostałych granicach działki 
dopuszcza się ogrodzenie do wysokości 1,80m. Jako 
pełne ogrodzenia dopuszcza się jedynie żywopłoty 
oraz inne ogrodzenia roślinne. 

6. Ustala się obowiązek parkowania pojazdów 
w obrębie własnej nieruchomości. 

7. Realizacja ustaleń planu musi uwzględniać 
potrzeby osób niepełnosprawnych, zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami odrębnymi. 
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Rozdział 4 

Kształtowanie przestrzeni publicznej 

§ 8. Plan wyznacza na cele publiczne tereny: 

1) publicznych dróg dojazdowych – oznaczo-
nych na rysunku planu symbolem KD; 

2) przeznaczone pod urządzenia infrastruktury 
technicznej. 

Rozdział 5 

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu 

§ 9. 1. Ustala się minimalną powierzchnię no-
wo wydzielanej działki budowlanej na 800m2 – dla 
terenów oznaczonych symbolem MN. 

2. Ustala się minimalne wymiary działki przezna-
czonej pod lokalizację stacji transformatorowych: 

1) słupowych na 3x3m; 

2) kompaktowych na 5x6m. 

3. Ustala się maksymalną powierzchnię zabu-
dowy działki budowlanej dla zabudowy mieszka-
niowej 25% powierzchni działki. 

4. Ustala się rodzaj zabudowy mieszkaniowej ja-
ko wolnostojący jednorodzinny dom mieszkalny. Nie 
dopuszcza się zabudowy bliźniaczej i szeregowej. 

§ 10. 1. Wyznacza się nieprzekraczalne linie za-
budowy oraz obowiązujące linie zabudowy o prze-
biegu zgodnym z rysunkiem planu. Linie nie wyka-
zane muszą być zgodne z obowiązującymi przepi-
sami odrębnymi. Wymiary podano w metrach. 

2. Wyznaczone linie zabudowy obowiązują dla 
ściany głównej elewacji frontowej budynku, tj. ele-
wacji od strony drogi, z której odbywa się główny 
wjazd lub wejście na działkę. 

3. Dopuszcza się, poza wyznaczonymi liniami 
zabudowy, budowę ogrodzeń oraz urządzeń infra-
struktury technicznej. 

4. Na działkach o powierzchni nie większej niż 
1000m2 dopuszcza się lokalizację budynków go-
spodarczych na granicy działki.  

§ 11. 1. Obowiązujące i proponowane linie po-
działu wewnętrznego wyznaczono na rysunku planu. 

2. W zakresie wyznaczonych proponowanych 
linii podziału wewnętrznego należy zachować układ 
podziału na działki budowlane, przedstawiony na 
rysunku planu. 

Rozdział 6 

Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości 

§ 12. 1. Na terenie objętym ustaleniami planu 
nie dopuszcza się dokonywania jakichkolwiek po-
działów działek budowlanych za wyjątkiem okre-

ślonych liniami rozgraniczającymi oraz zgodnymi  
z ustaleniami planu i przepisami szczególnymi. 

2. Podział poszczególnych terenów na działki 
budowlane musi być poprzedzony wydzieleniem 
niezbędnych terenów dla realizacji urządzeń infra-
struktury technicznej oraz komunikacji. 

3. Ustala się minimalną szerokość frontu dział-
ki – 24m. Powyższe nie dotyczy działki narożnej  
z wydzielonym własnym dojazdem od drogi KDW. 

Rozdział 7 

Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów 

§ 13. 1. 1,2 MN – tereny zabudowy mieszkanio-
wej - jednorodzinnej: 

1) ustala się dojazd do terenu publicznymi dro-
gami dojazdowymi oznaczonymi na rysunku 
planu symbolem KD1 i KD2 oraz drogą we-
wnętrzną o symbolu KDW; 

2) zakazuje się lokalizacji funkcji usługowej  
w budynku mieszkalnym; 

3) ustala się maksymalną wysokość zabudowy 
na 5m liczone od najniżej położonego naroż-
nika budynku do najwyższego gzymsu/okapu 
i 9,5m do kalenicy dachu; 

4) należy stosować dachy dwu lub wielospado-
we, spadki 35º - 50º, nie narzuca się kierunku 
kalenicy. Nie dopuszcza się dachów koperto-
wych; 

5) w obszarze jednej działki budowlanej dopusz-
cza się lokalizację jednego domu mieszkalne-
go oraz jednego budynku gospodarczo – ga-
rażowego. Dla budynku gospodarczego usta-
la się maksymalną powierzchnię zabudowy 
36m2, maksymalną wysokość na 3m od najni-
żej położonego narożnika budynku do najwyż-
szego gzymsu/okapu i 5m do kalenicy dachu. 

2. EE – tereny urządzeń infrastruktury elektro-
energetycznej: 

1) ustala się dojazd do terenu od publicznej 
drogi dojazdowej o symbolu na rysunku pla-
nu KD2. 

Rozdział 8 

Systemy komunikacji i infrastruktury technicznej 

§ 14. 1. Skrzyżowania z urządzeniami infrastruk-
tury technicznej naziemnej i podziemnej należy wy-
konać na warunkach i w uzgodnieniu z zarządcami 
poszczególnych sieci. 

2. Wszelkie urządzenia infrastruktury technicz-
nej, w tym telekomunikacji należy lokalizować  
w liniach rozgraniczających tereny dróg publicz-
nych i wewnętrznych, za wyjątkiem elektroenerge-
tycznych stacji transformatorowych, na warunkach 
zarządcy sieci. 
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3. W trakcie realizacji zamierzeń inwestycyj-
nych należy zachować odległości podstawowe 
projektowanych obiektów od istniejących i projek-
towanych sieci infrastruktury elektroenergetycznej, 
gazowej, wodnej, kanalizacyjnej, telekomunikacyj-
nej - zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do-
puszcza się, za zgodą zarządcy sieci zmniejszenie 
tych odległości. 

4. Do ogrzewania budynków zaleca się stoso-
wanie ekologicznych źródeł energii. 

§ 15. 1.Ustala się zasilanie w energię elektrycz-
ną z istniejącej sieci elektroenergetycznej wsi 
Świdnica. 

2. Dla zasilania nowo projektowanych odbior-
ców dopuszcza się realizację jednej stacji trans-
formatorowej. Dopuszcza się lokalizację stacji kom-
paktowej, wolnostojącej, dostosowanej do zasila-
nia liniami kablowymi, lub stacji słupowej o mocy 
według potrzeb. 

3. Pod projektowaną stację transformatorową 
należy wydzielić działkę o wymiarach wskazanych 
w § 9 ust. 2 niniejszej uchwały, przylegającą do 
drogi, z zapewnionym dojazdem do obiektu drogą 
utwardzoną o szerokości minimalnej 3,5m. 

4. Obowiązuje zakaz zabudowy i nasadzeń drzew 
i krzewów na trasach przebiegu projektowanych 
linii elektroenergetycznych. 

§ 16. 1. W liniach rozgraniczających drogi do-
puszcza się budowę urządzeń związanych z bez-
pieczeństwem ruchu drogowego. 

2. Wyznacza się tereny układu komunikacyjne-
go, na który składają się tereny o symbolach: 

1) KDW – tereny dróg wewnętrznych, szerokość 
w liniach rozgraniczających 10m, o minimal-
nej szerokości jezdni 5m, dopuszcza się pro-
wadzenie ruchu pieszego i rowerowego  
w obrębie jezdni; 

2) KD1,2 – tereny publicznych dróg dojazdo-
wych, o szerokości w liniach rozgraniczają-
cych 10m, szerokość jezdni minimum 6m, do-
puszcza się budowę chodnika jednostronne-
go, dopuszcza się prowadzenie ruchu rowe-
rowego w obrębie jezdni. 

3. Na skrzyżowaniach dróg KDW z KD należy 
wykonać narożne ścięcia linii rozgraniczających 
nie mniejsze niż 5x5m, zgodnie z załącznikiem 
graficznym do niniejszej uchwały. 

§ 17. 1. Odpady stałe należy gromadzić w po-
jemnikach na każdej posesji. Wywóz odpadów 
należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami. 

2. Docelowo należy wprowadzić segregację 

odpadów stałych w celu zastosowania recyklingu. 

§ 18. 1. Dostawę wody należy prowadzić z sys-
temu wodociągowego miejscowości Świdnica. 

§ 19. 1. Do czasu realizacji sieci kanalizacji sa-
nitarnej ścieki bytowe należy gromadzić w szczel-
nych, indywidualnych zbiornikach bezodpływowych, 
gromadzone ścieki należy wywozić do oczyszczalni 
ścieków wskazanej przez urząd gminy. 

2. Zakazuje się stosowania przydomowych 
oczyszczalni ścieków. 

3. Odprowadzenie wód opadowych z terenów, 
na których może dojść do ich zanieczyszczenia, musi 
się odbywać zgodnie z przepisami odrębnymi. 

§ 20. Dostawę gazu należy prowadzić z istnie-
jącej sieci gazowej średniego ciśnienia w miej-
scowości Świdnica, na warunkach zarządcy sieci. 

Rozdział 9 

Tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie  
i użytkowanie terenu 

§ 20. 1. Obszary, dla których plan ustala inne prze-
znaczenie niż istniejące, mogą być wykorzystywa-
ne w sposób dotychczasowy, do czasu ich zago-
spodarowania zgodnie z ustaleniami niniejszej uch-
wały. 

2. Na terenach, dla których plan przewiduje in-
ne niż dotychczasowe użytkowanie mogą być bu-
dowane obiekty tymczasowe, jeżeli ich realizacja 
jest niezbędna do prawidłowego wykorzystania 
gruntów lub obiekty, które będą mogły być adap-
towane do przyszłego, zgodnego z planem, użyt-
kowania. Lokalizacja tych obiektów winna odby-
wać się zgodnie z niniejszymi ustaleniami. 

Rozdział 10 

Stawki procentowe 

§ 21. Ustala się 30% stawkę, służącą naliczeniu 
opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym, a dla gruntów komunalnych 
oraz związanych z wykonywaniem zadań publicz-
nych samorządu lokalnego stawka wynosi 1%. 

Dział III 

Przepisy końcowe 

§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Wójto-
wi Gminy Świdnica. 

§ 23. Uchwała wchodzi w życie po 30 dniach 
od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Andrzej Rebelski 
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr VI/41/08 

Rady Gminy Świdnica 
z dnia 30 października 2008r. 
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr VI/41/08 

Rady Gminy Świdnica 
z dnia 30 października 2008r. 

Rozstrzygnięcie 
o sposobie realizacji zapisanych w planie, inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
należą do zadań własnych gminy oraz zasadach 
ich finansowania, zgodnie z przepisami o finan-

sach publicznych 

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 ze zm.), 
art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1591 ze zm.) i art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy  
z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104), uchwały Rady 
Gminy Świdnica Nr III/25/04 z dnia 9 czerwca 2004r. 
w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego 
Gminy Świdnica i Nr VII/31/05 z dnia 29 sierpnia 
2005r. Nr III/22/08 z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie 
zmian do uchwały Rady Gminy Świdnica Nr III/25/04 
Rad Gminy Świdnica rozstrzyga, co następuje: 

1. Zapisane w planie inwestycje z zakresu infra-
struktury technicznej, które należą do zadań wła-
snych gminy są: 

a) finansowane przez gminę: 

- rozbudowa drogi oznaczonej symbolem 
KD, 

- budowa wodociągu gminnego, 

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej, 

b) finansowane przez inwestora zewnętrzne-
go: 

- budowa sieci gazowej,  

- budowa sieci energetycznej. 

2. Sposób realizacji inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, należących do zadań wła-
snych gminy i finansowanych przez gminę, wy-
mienionych w pkt 1a, odbywać się będzie zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, z terminem realiza-
cji po 2018r. Wcześniejsza realizacja tej infrastruk-
tury będzie możliwa jedynie w przypadku jej sfi-
nansowania, za odrębnym porozumieniem, przez 
inwestora zewnętrznego. Porozumienie musi okre-
ślać wzajemne obowiązki stron porozumienia, jego 
przedmiot i sposób rozliczeń finansowych. 

3. Określa się zasady finansowania wymienio-
nych inwestycji należących do zadań własnych gmi-
ny, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, 
z możliwością wykorzystania środków z: 

a) budżetu gminy, zgodnie z uchwałą budże-
tową, 

b) kredytów i pożyczek, 

c) obligacji komunalnych, 

d) udziałów inwestorów zewnętrznych, w opar-
ciu o odrębne porozumienia. 

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

2197 
 

UCHWAŁA NR VI/42/08 
RADY GMINY ŚWIDNICA 

 
z dnia 30 października 2008r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego  

w obrębie Słone w Gminie Świdnica 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 - tekst 
jednolity z późn. zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 
z późn. zm.), po stwierdzeniu zgodności z zapisami 
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Świdnica” uchwalo-
nym uchwałą Nr V/13/2000 z dnia 29 czerwca 
2000r. uchwala się, co następuje: 

 

 

Dział I 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego terenu położonego w obrę-
bie Słone w Gminie Świdnica, zwany dalej pla-
nem. 

2. Plan obejmuje obszar, składający się z dzia-
łek Nr 475/115, 475/116, 475/117 i 475/118, o łącz-
nej powierzchni ca 6,5ha, w granicach określonych 
na załączniku graficznym do niniejszej uchwały. 
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3. Obszar objęty planem ograniczony jest: 

a) od północy i północnego zachodu – istnie-
jącą gruntową drogą gminną, Nr działki 
143, 

b) od południowego zachodu – terenem za-
drzewionym i zakrzewionym, 

c) południa – terenem przeznaczonym pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, 

d) od południowego zachodu i zachodu - te-
renem lasu. 

4. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są 
następujące załączniki: 

1) Nr 1 – rysunek miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego w skali 1:1000, za-
wierający wyrys ze studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go Gminy Świdnica; 

2) Nr 2 –rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, 
zapisanych w planie inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej, które należą do za-
dań własnych gminy oraz zasadach ich finan-
sowania. 

5. Załącznik Nr 2, o którym mowa w ust. 4 nie 
stanowi ustaleń planu. 

6. Niniejsza uchwała jest zgodna z uchwałą  
Nr X/60/07 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 grud-
nia 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządze-
nia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenu położonego w obrębie Słone  
w Gminie Świdnica. 

§ 2. Ilekroć w dalszej części uchwały stosuje się 
określenia: 

1) plan – należy przez to rozumieć komplet usta-
leń, dotyczących obszaru objętego miejsco-
wym planem zagospodarowania przestrzen-
nego terenu położonego w obrębie Słone  
w Gminie Świdnica, będących przedmiotem 
niniejszej uchwały; 

2) funkcja towarzysząca – należy przez to rozu-
mieć funkcję towarzyszącą podstawowemu 
przeznaczeniu terenu, niewymagającą wy-
dzielenia odrębnego terenu. 

Dział II 

Ustalenia planu 

Rozdział 1 

Przeznaczenie terenów 

§ 3. W obszarze objętym planem wyznacza się 
tereny, oznaczone symbolami literowymi: 

1) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej; 

2) EE – teren stacji transformatorowej; 

3) PP- tereny pompowni ścieków; 

4) KD – pas terenu przeznaczony na poszerzenie 
istniejącej gminnej drogi dojazdowej; 

5) KDW - teren wewnętrznej drogi dojazdowej; 

6) KX - teren komunikacji pieszej. 

§ 4. Na rysunku planu obowiązują następujące 
oznaczenia graficzne: 

1) granica obszaru objętego planem; 

2) obowiązujące linie rozgraniczające tereny  
o różnym przeznaczeniu lub różnych zasa-
dach zagospodarowania; 

3) obowiązujące linie podziału wewnętrznego; 

4) postulowane linie podziału wewnętrznego; 

5) obowiązujące linie zabudowy; 

6) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

7) istniejące zbiorniki wodne objęte ochroną, 
oznaczone w planie symbolem W; 

8) symbole literowe, określające podstawowe prze-
znaczenie terenów i numery wyróżniające je 
spośród innych terenów. 

Dla terenów o przeznaczeniu podstawowym pod za-
budowę mieszkaniową jednorodzinną, oznaczonych 
w planie symbolami MN1 i MN2, obowiązują for-
my zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – pod-
stawowa i dopuszczona, na zasadach opisanych  
w art. 2 i art. 3: 

 
Symbol Podstawowa forma zabudowy Dopuszczona forma zabudowy 

MN1 
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
wolnostojąca z przynależnym zagospoda-
rowaniem terenu  

 

MN2 
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
wolnostojąca z przynależnym zagospoda-
rowaniem terenu  

zabudowa mieszkaniowa jednoro-
dzinna bliźniacza z przynależnym 
zagospodarowaniem terenu 

 
 
 



Dziennik Urzędowy                                                -            -                                                             poz. 2197 
Województwa Lubuskiego Nr 137 

10135 

2. Nakazuje się zagospodarowanie terenów za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wydzielo-
nych obowiązującymi liniami rozgraniczającymi 
tereny: 

a) z zastosowaniem podstawowej formy za-
budowy, 

b) lokalizując jeden dom mieszkalny jedno-
rodzinny i opcjonalnie jeden budynek go-
spodarczo – garażowy na pojedynczej dział-
ce budowlanej wydzielonej obowiązującymi 
lub postulowanymi liniami podziału wew-
nętrznego, 

c) z wykorzystaniem istniejących naturalnych 
zbiorników wodnych jako elementu zago-
spodarowania terenu. 

3. Dopuszcza się: 

1) zagospodarowanie działek budowlanych, prze-
znaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wy-
dzielonych liniami podziału wewnętrznego,  
z zastosowaniem dopuszczonej formy zabu-
dowy, zgodnie z ustaleniami określonymi  
w zapisach niniejszej uchwały; 

2) lokalizację usług nieuciążliwych, jako funkcji 
towarzyszącej podstawowemu przeznaczeniu, 
przy uwzględnieniu następujących zasad: 

a) dla pojedynczych pomieszczeń usługowych, 
stanowiących część lokalu mieszkalnego, 
bez osobnego wejścia, nie określa się pro-
porcji między częścią mieszkalną i prze-
znaczoną na cele usługowe, 

b) usługi dostępne bezpośrednio z zewnątrz 
budynku należy traktować jako funkcję to-
warzyszącą wydzieloną, powierzchnia cał-
kowita tych usług nie może przekraczać 
30% powierzchni całkowitej domu miesz-
kalnego; 

3) wykonanie miejsc postojowych dla samocho-
dów osobowych, sieci i urządzeń infrastruktu-
ry technicznej oraz zieleni izolacyjnej, jako 
funkcji towarzyszących podstawowemu prze-
znaczeniu. 

4. Zakazuje się zagospodarowania terenów za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej w formie 
zabudowy szeregowej. 

Rozdział 2 

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego 

§ 6. Nakazuje się: 

1) zachowanie linii zabudowy i gabarytów bu-
dynków określonych w uchwale; 

2) zachowanie, przy lokalizacji obiektów towarzy-
szących przeznaczeniu podstawowemu, usta-

leń dla danego terenu; 

3) parkowanie pojazdów w obrębie własnej nie-
ruchomości. 

§ 7. Dopuszcza się: 

1) rozbudowę obiektów, przy zachowaniu wa-
runków określonych przepisami prawa; 

2) podpiwniczanie budynków. 

Rozdział 3 

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego 

§ 8. Nakazuje się: 

1) przed podjęciem robót budowlanych, na tere-
nach wyznaczonych w planie, zdjęcie warstwy 
próchniczej z części przeznaczonej pod obiek-
ty budowlane oraz powierzchnie utwardzone, 
a następnie zagospodarowanie jej zgodne  
z przepisami odrębnymi; 

2) w przypadku dokonania odkrycia kopalnia-
nych szczątków roślin lub zwierząt, powiado-
mienie właściwych służb, zgodnie z przepi-
sami odrębnymi; 

3) wykonanie badania geotechnicznego dla każ-
dej działki ze względu na lokalizację obszaru 
objętego planem na terenach poeksploata-
cyjnych i możliwość wystąpienia pustek i roz-
luźnień gruntów, w celu uniknięcia katastrofy 
budowlanej. 

§ 9. Zakazuje się: 

1) odprowadzania ścieków do wód gruntowych, 
powierzchniowych oraz do gruntu; 

2) lokalizowania przedsięwzięć mogących zna-
cząco oddziaływać na środowisko wskaza-
nych w przepisach odrębnych, z wyłączeniem 
przedsięwzięć służących obsłudze ruchu ko-
munikacyjnego oraz infrastruktury technicz-
nej; 

3) lokalizowania stacji bazowych telefonii; 

4) stosowania jako źródła energii paliw i urzą-
dzeń do ich spalania, które nie spełniają wy-
mogów prawa o ochronie środowiska natu-
ralnego. 

Rozdział 4 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury współczesnej 

§ 10. Nakazuje się: 

1) kształtowanie nowej zabudowy uwzględniają-
ce walory kulturowe obszaru; 

2) osobom prowadzącym roboty budowlane  
i ziemne, w przypadku ujawnienia w trakcie 
prac, przedmiotu, co do którego istnieje przy-
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puszczenie, że jest on zabytkiem: 

a) wstrzymać wszelkie roboty mogące usz-
kodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, 

b) zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środ-
ków, ten przedmiot i miejsce jego odkry-
cia, 

c) niezwłoczne zawiadomić o tym Lubuskie-
go Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 
a jeśli nie jest to możliwe, Wójta Gminy 
Świdnica. 

Rozdział 5 

Kształtowanie przestrzeni publicznej 

§ 11. Wyznacza się na cele publiczne: 

1) tereny wewnętrznych dróg dojazdowych; 

2) pas terenu przeznaczony na poszerzenie ist-
niejącej gminnej drogi dojazdowej; 

3) teren komunikacji pieszej; 

4) tereny przeznaczone na lokalizację infrastruk-
tury technicznej. 

§ 12. Dopuszcza się realizację elementów małej 
architektury oraz ogrodzenia w liniach rozgranicza-
jących tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych 
zasadach zagospodarowania oraz liniach podziału 
wewnętrznego terenów na działki budowlane. 

Rozdział 6 

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu 

§ 13. Wyznacza się parametry zagospodaro-
wania terenu nowo wydzielanej działki: 

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej 
działki budowlanej: 

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej wolnostojącej 1000m2, 

b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej bliźniaczej 750m2; 

2) minimalne wymiary działki przeznaczonej pod 
lokalizację stacji transformatorowej kompak-
towej 6x5m oraz słupowej 3x3m; 

3) minimalna powierzchnia działki przeznaczo-
nej pod lokalizację pompowni ścieków 25m2; 

4) maksymalna powierzchnia zabudowy działki 
budowlanej: 

a) dla zabudowy jednorodzinnej wolnostoją-
cej 30% powierzchni działki, 

b) dla zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej 
35% powierzchni działki; 

5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
– 30% powierzchni działki. 

§ 14. 1. Wyznacza się obowiązujące oraz nie-
przekraczalne linie zabudowy: 

a) od granicy pasa drogowego - w odległości 
6m, 

b) od granicy lasu - w odległości 12m lub 
20m, zgodnie z rysunkiem planu, 

c) od istniejących naturalnych zbiorników 
wodnych – zgodnie z rysunkiem planu. 

2. Linie nie wykazane muszą być zgodne z obo-
wiązującymi przepisami odrębnymi. 

3. Nie dopuszcza się lokalizacji zabudowy na 
granicy działki, z wyjątkiem sąsiednich budynków 
mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej. 

§ 15. Wyznacza się obowiązujące oraz postu-
lowane linie podziału wewnętrznego, zgodnie z ry-
sunkiem planu. 

§ 16. Wykończenie zewnętrzne: 

1) pokrycie dachów wszystkich projektowanych 
obiektów budowlanych - należy stosować da-
chówkę ceramiczną, lub inne materiały drob-
nowymiarowe, wyłącznie w odcieniach brązu 
i czerwieni; 

2) wykończenie elewacji – kolorystyka pastelo-
wa, zakazuje się stosowania sidingu i paneli 
PVC; 

3) ogrodzenia działek budowlanych - muszą być 
wykonane jako ażurowe z prześwitem mini-
mum 30%, wysokość ogrodzenia frontu dział-
ki nie może przekraczać 1,50m, jako pełne 
ogrodzenia dopuszcza się jedynie żywopłoty 
oraz inne ogrodzenia roślinne. 

§ 17. Wyznacza się parametry kształtowania za-
budowy: 

1) maksymalną wysokość zabudowy: 

a) 5m - od najniżej położonego narożnika bu-
dynku do najwyższego gzymsu/okapu, 

b) 11m - od najniżej położonego narożnika 
budynku do kalenicy dachu; 

2) geometria dachu: 

a) dachy strome dwuspadowe lub wielospa-
dowe, 

b) spadki 30° - 45°, 

c) nie narzuca się kierunku kalenicy, 

d) dopuszcza się lukarny i wystawki. 

Rozdział 7 

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie 

§ 18. 1. Obszar objęty planem położony jest  
w obrębie strefy Obszaru Chronionego Krajobrazu 
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Nr 22 – Wzniesienia Zielonogórskie. 

2. Zakazuje się likwidowania naturalnych zbiorni-
ków wodnych. 

Rozdział 8 

Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości 

§ 19. 1. Nakazuje się: 

1) scalenie i podział nieruchomości, przed pod-
jęciem wszelkich działań związanych z reali-
zacją inwestycji w granicach terenu objętego 
planem, zgodnie z przebiegiem: 

a) linii rozgraniczających tereny o różnym prze-
znaczeniu lub różnych zasadach zagospo-
darowania, 

b) wyznaczonych w planie wewnętrznych dróg 
dojazdowych, oznaczonych symbolem KDW, 
pasa terenu przeznaczonego na poszerze-
nie istniejącej gminnej drogi dojazdowej, 
oznaczonego symbolem KD oraz komuni-
kacji pieszej, oznaczonej symbolem KX; 

2) wydzielenie niezbędnych terenów dla realiza-
cji urządzeń infrastruktury technicznej oraz ko-
munikacji, przed podziałem poszczególnych te-
renów na działki budowlane; 

3) zachowanie minimalnej szerokości frontu no-
wowydzielanej działki, w przypadku innego, 
niż na rysunku planu, podziału terenu na działki 
budowlane: 

a) 25m - dla zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej wolnostojącej, 

b) 20m - dla zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej bliźniaczej. 

2. Dopuszcza się: 

1) inny podział terenów na działki budowlane, 
wynikający z łączenia działek sąsiednich, wy-
dzielonych postulowanymi liniami podziału, 
zgodny z ustaleniami planu i przepisami 
szczególnymi; 

2) wtórny podział działek zgodny z ustaleniami 
planu i przepisami szczególnymi. 

Rozdział 9 

Systemy komunikacji i infrastruktury technicznej 

§ 20. 1. Wyznacza się tereny układu komunika-
cyjnego, na który składają się tereny: 

1) przeznaczony na poszerzenie istniejącej gmin-
nej drogi dojazdowej, oznaczony symbolem 
KD, dla którego ustala się szerokość 2m; 

2) wewnętrznych dróg dojazdowych, oznaczo-
nych symbolem KDW, dla których: 

a) ustala się szerokość: 

- 10m - w liniach rozgraniczających pasa 
drogowego, 

- minimum 5m - jezdnia, 

b) dopuszcza się budowę chodników jedno-
stronnych; 

3) komunikacji pieszej, oznaczone symbolem 
KX, dla których: 

a) ustala się szerokość 5m – w liniach roz-
graniczających pasa drogowego, 

b) dopuszcza się utwardzenie na całej szero-
kości terenu. 

2. Dopuszcza się budowę urządzeń związanych 
z bezpieczeństwem ruchu drogowego i urządzeń ob-
sługi komunikacji zbiorowej, w liniach rozgranicza-
jących drogi gminne oraz wewnętrzne. 

§ 21. 1. Projektowane sieci infrastruktury tech-
nicznej należy prowadzić w liniach rozgraniczają-
cych tereny dróg dojazdowych oraz komunikacji 
pieszej. 

2. Skrzyżowania z urządzeniami infrastruktury 
technicznej naziemnej i podziemnej należy wyko-
nać na warunkach, i w uzgodnieniu z zarządcami 
poszczególnych sieci. 

3. W trakcie realizacji zamierzeń inwestycyj-
nych należy zachować odległości podstawowe 
projektowanych obiektów od istniejących sieci in-
frastruktury elektroenergetycznej, gazowej, wodnej, 
kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej - zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami. 

4. Dopuszcza się, za zgodą zarządcy sieci, zmniej-
szenie odległości, o których mowa w ust. 3. 

5. Wyznaczone na rysunku planu trasy prze-
biegu projektowanych linii infrastruktury technicz-
nej oraz lokalizacje urządzeń stanowią ideogram  
i nie stanowią przesądzeń lokalizacyjnych. 

§ 22. 1. Ustala się zasilanie w energię elektryczną 
z istniejącej sieci elektroenergetycznej. 

2. Dla zasilania nowoprojektowanych obiek-
tów, wyznacza się teren pod lokalizację stacji trans-
formatorowej 15/0,4kV, oznaczony symbolem EE. 

3. Dopuszcza się budowę stacji transformato-
rowych na terenie własnym inwestora, stosownie 
do potrzeb oraz wydzielenie terenu pod stacją, na 
zasadach obowiązujących dla terenu stacji trans-
formatorowych. 

4. Projektowane elektroenergetyczne linie ka-
blowe 15kV i 0,4kV należy prowadzić w chodni-
kach projektowanych dróg oraz po terenie komu-
nikacji pieszej. 

5. Pod projektowane stacje transformatorowe 
15/0,4kV, należy wydzielić działki o wymiarach okre-
ślonych w § 13 pkt 2, przylegające do drogi, z za-
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pewnionym dojazdem do obiektu drogą utwar-
dzoną o szerokości minimum 3,5m. 

6. Rozwiązania techniczne sposobu zasilania 
obiektów objętych planem, w tym szczegółowe 
rozwiązania techniczne dotyczące typu i mocy stacji 
transformatorowych, zakresu ich wyposażenia, mo-
cy transformatora, określą warunki przyłączenia do 
sieci elektroenergetycznej. 

7. Obowiązuje zakaz zabudowy i nasadzeń drzew 
i krzewów na trasach przebiegu projektowanych 
elektroenergetycznych linii kablowych. 

8. Oświetlenie zewnętrzne dróg publicznych, 
dróg wewnętrznych, komunikacji pieszej, należy 
przewidzieć w systemie kablowym z zastosowa-
niem typowych słupów i opraw oświetleniowych. 

§ 23. 1. Odpady stałe należy gromadzić w po-
jemnikach na każdej posesji. 

2. Wywóz odpadów należy prowadzić taborem 
asenizacyjnym na wysypisko śmieci wskazane 
przez organ gminy. 

3. Docelowo należy wprowadzić segregację 
odpadów stałych w celu zastosowania recyklingu. 

4. Dopuszcza się lokalizację stanowisk pojem-
ników na odpady stałe bezpośrednio przy granicy 
sąsiednich nieruchomości. 

§ 24 Sieć telekomunikacyjną - należy prowa-
dzić jako linie kablowe wzdłuż ciągów komunikacji 
kołowej. 

§ 25. 1. Ustala się dostawę wody z istniejącego 
systemu wodociągowego wsi Słone, poprzez no-
wo projektowaną sieć wodociągową o średnicy 
110mm, oznaczoną symbolami W–1, W–2 i W-3. 

2. Nakazuje się instalowanie na sieci wodocią-
gowej hydrantów przeciwpożarowych naziemnych, 
zgodnie z odrębnymi przepisami. 

3. Dopuszcza się: 

1) zmianę średnicy sieci wodociągowej w na-
stępnych fazach inwestycji, po uzyskaniu zgody 
Wójta Gminy Świdnica; 

2) budowę osiedlowego ujęcia wód podziem-
nych w miejscu wynikającym z badań hydro-
logicznych; 

3) budowę indywidualnych ujęć wody na po-
szczególnych działkach. 

§ 26. 1. Ustala się odprowadzenie ścieków po-
przez projektowany system kanalizacji sanitarnej 
do istniejącego systemu kanalizacyjnego wsi Sło-
ne, za pomocą nowo projektowanego systemu kana-
lizacyjnego grawitacyjno - ciśnieniowego, składa-
jącego się z: 

1) kanałów grawitacyjnych, oznaczonych na ry-
sunku planu symbolem KS i numerami 1; 1.1; 

2; 2.1 i 3; 

2) przepompowni ścieków, oznaczonej symbo-
lami P-1 i P-2; 

3) rurociągów tłocznych, oznaczonych symbo-
lami RT-1 i RT-2. 

2. Nakazuje się odprowadzenie wód opado-
wych z dachów i terenów działek do gruntu na 
własną działkę, bez spływu na tereny sąsiednie. 

3. Dopuszcza się: 

1) budowę szczelnych indywidualnych zbiorni-
ków bezodpływowych na ścieki bytowe, do 
czasu wybudowania systemu kanalizacji sani-
tarnej oraz wywożenie zgromadzonych ście-
ków taborem asenizacyjnym do oczyszczalni 
ścieków wskazanej przez Gminę Świdnica; 

2) zmianę lokalizacji przepompowni ścieków  
i tras rurociągów tłocznych w następnych fa-
zach inwestycji, po uzyskaniu zgody Wójta 
Gminy Świdnica. 

§ 27. Warunki dostawy gazu ustali wybrany za-
rządca sieci gazowej. 

Rozdział 10 

Tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie  
i użytkowanie terenu 

§ 28. 1. Obszary, dla których plan ustala inne 
przeznaczenie niż istniejące, mogą być wykorzy-
stywane w sposób dotychczasowy, do czasu ich 
zagospodarowania zgodnie z ustaleniami niniej-
szej uchwały. 

2. Na terenach, dla których plan przewiduje in-
ne niż dotychczasowe użytkowanie mogą być bu-
dowane obiekty tymczasowe, jeżeli ich realizacja 
jest niezbędna do prawidłowego wykorzystania 
gruntów lub obiekty, które będą mogły być adap-
towane do przyszłego, zgodnego z planem, użyt-
kowania. Lokalizacja tych obiektów winna odby-
wać się zgodnie z niniejszymi ustaleniami. 

Dział III 

Przepisy końcowe 

§ 29. Ustala się stawkę procentową, wynikają-
cą ze wzrostu wartości nieruchomości w wysoko-
ści 30% - dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: MN1, MN2 i KDW. 

§ 30. Wykonanie uchwały powierza się Wójto-
wi Gminy Świdnica. 

§ 31. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Włodzimierz Rebelski 
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Rozstrzygnięcie 
o sposobie realizacji zapisanych w planie inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
należą do zadań własnych gminy oraz zasadach 
ich finansowania, zgodnie z przepisami o finan-

sach publicznych 

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 ze zm.), 
art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1591 ze zm.) i art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy  
z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104), uchwały Rady 
Gminy Świdnica Nr III/25/04 z dnia 9 czerwca 2004r. 
w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego 
Gminy Świdnica i Nr VII/31/05 z dnia 29 sierpnia 
2005r. Nr III/22/08 z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie 
zmian do uchwały Rady Gminy Świdnica Nr III/25/04 
Rad Gminy Świdnica rozstrzyga, co następuje: 

1. Zapisane w planie inwestycje z zakresu infra-
struktury technicznej, które należą do zadań wła-
snych gminy są: 

a) finansowane przez gminę: 

- poszerzenie gruntowej drogi gminnej 
oznaczonej działką Nr 143, 

- budowa wodociągu gminnego, 

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej, 

b) finansowane przez inwestora zewnętrzne-
go: 

- budowa sieci gazowej,  

- budowa sieci energetycznej. 

2. Sposób realizacji inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, należących do zadań wła-
snych gminy i finansowanych przez gminę, wy-
mienionych w pkt 1a, odbywać się będzie zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, z terminem realiza-
cji po 2018r. Wcześniejsza realizacja tej infrastruk-
tury będzie możliwa jedynie w przypadku jej sfi-
nansowania, za odrębnym porozumieniem, przez 
inwestora zewnętrznego. Porozumienie musi okre-
ślać wzajemne obowiązki stron porozumienia, jego 
przedmiot i sposób rozliczeń finansowych. 

3. Określa się zasady finansowania wymienio-
nych inwestycji należących do zadań własnych gmi-
ny, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, 
z możliwością wykorzystania środków z: 

e) budżetu gminy, zgodnie z uchwałą budże-
tową, 

f) kredytów i pożyczek, 

g) obligacji komunalnych, 

h) udziałów inwestorów zewnętrznych, w opar-
ciu o odrębne porozumienia. 
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