UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA
z dnia .................... .... r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie
ul. Nowojędrzychowskiej w Zielonej Górze1).
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 2021r. poz. 1372 z późn. zm.2)), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021r. poz. 741 z późn.
zm.3)) oraz po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra uchwalonego uchwałą nr XXVIII/392/08 Rady
Miasta Zielona Góra z dnia 19 sierpnia 2008r. z późn. zm.4) uchwala się, co następuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Uchwala
się
miejscowy
plan
zagospodarowania
ul. Nowojędrzychowskiej w Zielonej Górze, zwany dalej planem.

przestrzennego

w rejonie

2. Załącznikami do niniejszej uchwały są:
1) załącznik nr 1 – rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący integralną część uchwały;
2) załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;
3) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania,
zgodnie z przepisami o finansach publicznych;
4) załącznik nr 4 – dane przestrzenne.
3. Niniejsza uchwała jest zgodna z uchwałą nr LXVIII.606.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia
24 czerwca 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ul. Nowojędrzychowskiej w Zielonej Górze.
§ 2. Użyte w niniejszej uchwale określenia oznaczają:
1) dach płaski – dach o kącie nachylenia do 12º włącznie;
2) garaż nadziemny – jedno- lub wielostanowiskowy wolno stojący lub przylegający do innego obiektu
budynek garażowy lub zespół garaży;
3) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia, poza którą nie może być wysunięta zewnętrzna ściana
budynku;
4) przepisy odrębne – przepisy obowiązujących ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz akty prawne
organów miasta;
5) przeznaczenie
podstawowe
–
obowiązujące
przeznaczenie,
wraz
z niezbędnym
zagospodarowaniem oraz funkcjami i obiektami towarzyszącymi, odnoszące się do minimum 60%
powierzchni działki budowlanej i powierzchni całkowitej wszystkich obiektów istniejących
i projektowanych w jej granicach;
1) W

granicach obszaru objętego niniejszą uchwałą, tracą moc ustalenia uchwał nr: XIX/135/95 z 23 listopada 1995r., nr
LVII/697/02 z 9 lipca 2002 r., nr XXIV.179.2011 z 29 listopada 2011 r. oraz nr LVI.472.2013 z 29 października 2013r.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021r. poz. 1834.
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021r. poz. 784, 922 i 1873.
4) Wymieniona uchwała została zmieniona uchwałami nr III/19/10 z 21 grudnia 2010r., nr LXIV.556.2014 z 25 marca 2014r., nr
LXVIII.599.2014 z 24 czerwca 2014r., nr XVIII.139.2015 z 30 czerwca 2015r., nr XXV.487.2020 z 7 lipca 2020r. oraz nr
XLVI.729.2021 z 28 września 2021r.

6) przeznaczenie uzupełniające – przeznaczenie, które może uzupełniać przeznaczenie podstawowe
i nie może być realizowane bez przeznaczenia podstawowego;
7) przeznaczeniu terenu – obowiązujące przeznaczenie wraz z niezbędnym zagospodarowaniem oraz
funkcjami i obiektami towarzyszącymi, odnoszące się do terenu wydzielonego liniami
rozgraniczającymi;
8) usługi lub zabudowa usługowa – usługi sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Działalności służące
działalności z zakresu:
a) handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży do 400m2, z wyłączeniem sprzedaży paliw,
b) gastronomii,
c) zakwaterowania,
d) finansów i ubezpieczeń,
e) obsługi rynku nieruchomości,
f) działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej,
g) administrowania i działalności wspierającej,
h) administracji publicznej, obrony narodowej i obowiązkowych zabezpieczeń społecznych,
i) edukacji,
j) opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, z wyłączeniem szpitali,
k) kultury, rozrywki i rekreacji,
l) informacji i komunikacji,
m) budownictwa,
n) pozostałej działalności usługowej, tj.:
- działalności organizacji członkowskich,
- naprawy i konserwacji komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego,
- prania i czyszczenia,
- fryzjerstwa i zabiegów kosmetycznych,
- działalności związanej z poprawą kondycji fizycznej;
9) wysokość zabudowy – parametr określający pionowy wymiar:
a) budynku - mierzony od poziomu terenu przy najniżej położonym głównym wejściu do budynku
do najwyższego punktu dachu w przypadku dachów stromych, lub do attyki albo gzymsu
w przypadku dachów płaskich,
b) wiaty - mierzony od najniższego poziomu terenu w rzucie wiaty do najwyższego punktu dachu.
§ 3. 1. Na rysunku planu obowiązującymi oznaczeniami są:
1) granice obszaru objętego planem miejscowym;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) symbole przeznaczenia terenów;
5) strefa ochronna od cmentarza w odległości od 50m do 150m;
6) obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków.
2. Pozostałe, niewymienione w ust. 1, elementy rysunku planu mają charakter informacyjny i nie
są ustaleniami planu.

§ 4. W obszarze objętym planem nie występują tereny i obiekty podlegające ochronie, ustalone
na podstawie przepisów odrębnych, w tym tereny górnicze, a także obszary szczególnego zagrożenia
powodzią, obszary osuwania się mas ziemnych, krajobrazy priorytetowe określone w audycie
krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa.
§ 5. 1. Ustalenia ogólne zawarte w rozdz. 1 – 9 obowiązują dla całego obszaru objętego planem,
chyba że ustalenia szczegółowe dla konkretnych terenów stanowią inaczej.
2. Parametry i wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu określone w ustaleniach
szczegółowych nie dotyczą obiektów objętych ochroną konserwatorską, jeżeli nie jest dopuszczona
ich nadbudowa lub rozbudowa.
3. Do odczytywania odległości od wyznaczonych na rysunku planu linii, jako punkt odniesienia
przyjmuje się oś danej linii.

Rozdział 2
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zasady kształtowania krajobrazu
§ 6. 1. Ustala się ogólne zasady w zakresie zagospodarowania terenów, zgodnie z którymi:
1) nakazuje się stosowanie rozwiązań technicznych i architektonicznych umożliwiających osobom
z różnego typu niepełnosprawnością dostęp do ogólnodostępnej części obiektów użyteczności
publicznej;
2) zakazuje się lokalizacji:
a) magazynów, składów i baz,
b) kontenerów, straganów, garaży z blachy falistej i trapezowej,
c) budowli o wysokości równej i wyższej niż 50m n.p.t,
d) obiektów masztowych przetwarzających energię wiatrową,
e) garaży nadziemnych o powierzchni zabudowy przekraczającej 50m² w granicach działki
budowlanej,
f) budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy przekraczającej 50m² w granicach działki
budowlanej,
g) wiat o powierzchni rzutu dachu przekraczającej 50m² w granicach działki budowlanej;
3) dopuszcza się:
a) lokalizację funkcji i obiektów towarzyszących zamierzeniu inwestycyjnemu takich jak:
- powierzchnie jezdne, piesze i rowerowe,
- miejsca do parkowania,
- garaże,
- budynki gospodarcze,
- zieleń,
- podjazdy, schody, rampy,
- miejsca na odpady komunalne,
- wiaty, zadaszenia, ogrodzenia,
- obiekty małej architektury, rzeźby,
- tarasy, place zabaw i rekreacji,
- tablice i urządzenia reklamowe,
- obiekty, sieci, przyłącza i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną,

b) realizację dodatkowych kondygnacji podziemnych, w tym parkingów i garaży.
2. W zakresie sytuowania obiektów budowlanych:
1) zakazuje się:
a) realizacji budynków z bali drewnianych,
b) stosowania jako okładzin zewnętrznych blach trapezowych i falistych, tworzyw sztucznych typu
siding;
2) dopuszcza się:
a) dla istniejących części budynków wykraczających poza wyznaczone na rysunku planu
nieprzekraczalne linie zabudowy:
- przebudowę,
- nadbudowę oraz zmianę kształtu dachu,
- wykonanie ocieplenia wraz z tynkiem,
- rozbudowę wyłącznie w części zlokalizowanej w ustalonych planem nieprzekraczalnych liniach
zabudowy oraz zgodnie z ustaleniami dla poszczególnych terenów,
- zmianę sposobu użytkowania,
b) wystawanie do 1,5m poza nieprzekraczalne linie zabudowy elementów budynków takich jak:
zadaszenia, fragmenty dachu, balkony, gzymsy, dekoracje,
c) utrzymanie i remont dachów na budynkach posiadających przed wejściem w życie planu
odmienną geometrię i materiały pokrycia niż wskazano w pozostałych ustaleniach planu,
d) sytuowanie zabudowy przy granicy działki, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla
konkretnych terenów, z jednoczesnym uwzględnieniem wskazanych na rysunku planu linii
zabudowy.
3. W zakresie kolorystyki obiektów budowlanych oraz pokrycia dachów:
1) nakazuje się stosowanie dla dachów stromych pokryć w odcieniach czerwieni, brązu czerni
i szarości;
2) zakazuje się stosowania na budynkach pokryć dachowych w formie strzechy;
3) dopuszcza się stosowanie na dachach stromych elementów przezroczystych.
4. W zakresie sytuowania tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń zakazuje się lokalizacji:
1) ogrodzeń od przestrzeni publicznych z blachy i betonu z wyłączeniem słupów i podmurówek;
2) tablic i urządzeń reklamowych:
a) których przynajmniej jeden z wymiarów przekracza 3m,
b) które przesłaniają powyżej 30% powierzchni poszczególnych elewacji budynku;
3) lokalizacji reklam świetlnych emitujących zmienne obrazy.
5. W zakresie podziałów nieruchomości:
1) nakazuje się zachowanie ustaleń zawartych w rozdziale 6;
2) dopuszcza się wydzielanie działek o mniejszych powierzchniach, niż wskazano w ustaleniach
szczegółowych planu w przypadku dzielenia działek:
a) w celu regulacji granic pomiędzy nieruchomościami,
b) które nie mogą samodzielnie realizować wymogów przeznaczeń podstawowych i włączenie ich
do nieruchomości sąsiednich.

Rozdział 3
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
§ 7. 1. Ustala się ogólne zasady ochrony środowiska, zgodnie z którymi:
1) zakazuje się lokalizacji inwestycji stanowiących przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco
oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem inwestycji celu publicznego;
2) dopuszcza się realizację przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko, w ramach określonych w planie przeznaczeń oraz funkcji i obiektów im
towarzyszących.
2. W zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem nakazuje się stosowanie w celach
grzewczych rozwiązań gwarantujących dotrzymanie dopuszczalnych stężeń lub wartości odniesienia
emitowanych zanieczyszczeń określonych przepisami odrębnymi.
3. W zakresie ochrony przed hałasem:
1) plan uwzględnia tereny faktycznie zagospodarowane oraz wyznacza tereny do faktycznego
zagospodarowania na cele mieszkaniowe i mieszkaniowo-usługowe, dla których obowiązują
przepisy odrębne;
2) nakazuje się stosowanie w obiektach rozwiązań technicznych zapewniających właściwe warunki
akustyczne dla danego typu zabudowy zgodnie z przepisami odrębnymi;
3) dopuszcza się lokalizację ekranów akustycznych.
4. W zakresie ochrony powierzchni ziemi oraz ochrony środowiska przed odpadami:
1) nakazuje się gromadzenie i usuwanie odpadów zgodnie z regulacjami obowiązującymi w mieście;
2) zakazuje się realizacji funkcji związanych ze składowaniem lub przetwarzaniem odpadów.
5. W zakresie ochrony wód przed zanieczyszczeniem zakazuje się:
1) prowadzenia gospodarki odpadami wpływającej negatywnie na wody gruntowe;
2) odprowadzania do gruntu wód wykorzystywanych w pompach ciepła.
6. W zakresie ochrony terenów zieleni i wartości krajobrazowych nakazuje się ochronę istniejącej
zieleni wysokiej na terenach ZP, zgodnie z przepisami odrębnymi.

Rozdział 4
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
§ 8. 1. Wskazuje się następujące obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków, które podlegają
ochronie w niniejszym planie:
1) dom, ul. Kiełpińska 2;
2) dom, ul. Kiełpińska 4.
2. O ile zapisy szczegółowe zawarte w rozdziale 11 nie stanowią inaczej, dla obiektów ujętych
w gminnej ewidencji zabytków:
1) nakazuje się:
a) utrzymanie istniejącej formy dachów,
b) przy wymianie pokrycia dachów, stosowanie dachówki ceramicznej karpiówki, ułożonej
w koronkę,
c) przy wymianie stolarki okiennej i zewnętrznej drzwiowej odwzorowanie historycznej pod
względem formy;
2) zakazuje się:
a) ocieplania elewacji
architektoniczny,

posiadających

dekoracyjne

wykończenie

lub

dekoracyjny

detal

b) umieszczania anten satelitarnych, klimatyzatorów, rur wentylacyjnych, spalinowych, reklam
wielkogabarytowych i innych tego typu urządzeń na fasadach i elewacjach budynków
eksponowanych od strony przestrzeni publicznych;
3) dopuszcza się:
a) dobudowę, z zachowaniem pozostałych ustaleń planu,
b) rozbudowę, z zachowaniem elewacji frontowej oraz zachowaniem pozostałych ustaleń planu,
c) wprowadzanie nowych form architektonicznych na elewacjach, w tym zadaszeń stref
wejściowych w wyniku przebudowy lub wykonania nowych wejść,
d) realizację okien połaciowych, lukarn, wolich oczek oraz innych elementów doświetlających
wnętrze ostatniej kondygnacji.
3. Dla obiektów wymienionych w ust. 1, które zostaną skreślone z gminnej ewidencji zabytków ustalenia ust. 2 nie obowiązują.

Rozdział 5
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych
§ 9. 1. Do przestrzeni publicznych w planie zalicza się tereny:
1) drogi publicznej klasy zbiorczej, oznaczonej na rysunku planu symbolem KDZ;
2) dróg publicznych klasy lokalnej, oznaczonych na rysunku planu symbolami KDL;
3) dróg publicznych klasy dojazdowej, oznaczonych na rysunku planu symbolami KDD;
4) ciągu pieszego, oznaczonego na rysunku planu symbolem KPX;
5) zieleni urządzonej, oznaczonej na rysunku planu symbolem ZP.
2. Na terenach przestrzeni publicznych nakazuje się:
1) zapewnienie ogólnodostępności;
2) stosowanie rozwiązań technicznych i architektonicznych umożliwiających korzystanie z terenów
dróg osobom z różnego typu niepełnosprawnością.
3. W zakresie umieszczania w przestrzeniach publicznych obiektów małej architektury, nośników
reklamowych, tymczasowych obiektów usługowo-handlowych, urządzeń technicznych i zieleni
obowiązują odpowiednie ustalenia zawarte w rozdziałach 2 i 11.

Rozdział 6
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości
§ 10. 1. Ustala się ogólne zasady i warunki scalenia i podziału nieruchomości, zgodnie z którymi
nakazuje się uwzględnienie:
1) uzbrojenia technicznego wraz z pasami eksploatacyjnymi;
2) określonego dla poszczególnych terenów wskaźnika powierzchni zabudowy, w przypadku
wydzielania działek zabudowanych.
2. Ustala się parametry działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości:
1) minimalne powierzchnie i minimalne szerokości frontu działek odpowiednio:
a) dla terenu MN1 - 600m² i 20m,
b) dla terenu MN2 - 1000m² i 25m,
c) dla terenu MN3:
- 800m² i 20m w przypadku realizacji zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej,

- 400m² i 10m dla pojedynczego segmentu w przypadku realizacji zabudowy bliźniaczej,
d) dla terenów MN6 i MN7 - 600m² i 18m,
e) dla terenów MN8 – 1000m² i 20m,
f) dla terenu MN9 - 800m² i 20m,
g) dla terenu MN10 - 600m² bez określenia minimalnej szerokości frontu nowo wydzielanych
działek,
h) dla terenu MN11:
- 450m² i 12m dla pojedynczego segmentu w przypadku realizacji zabudowy bliźniaczej,
- 250m² - 7m dla pojedynczego segmentu w przypadku realizacji zabudowy szeregowej,
i) dla terenu MN12 - 200m² bez określenia minimalnej szerokości frontu nowo wydzielanych
działek,
j) dla terenu MN/U1 - 650m² i 18m,
k) dla terenu MN/U2:
- 600m² i 20m, w przypadku realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej,
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej z usługami i zabudowy usługowej,
- 300m² i 12m, w przypadku realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej,
l) dla terenów MN/U3 i MN/U5:
- 600m² i 20m, w przypadku realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej,
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej z usługami i zabudowy usługowej,
- 250m² i 11m, w przypadku realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej,
m) dla terenu MN/U4 - 600m² bez określenia minimalnej szerokości frontu nowo wydzielanych
działek,
n) dla terenu U - 700m² i 20m,
o) pod realizację infrastruktury technicznej – 25m² i 5m;
2) kąt położenia granic działek, o których mowa w pkt 1 w stosunku do pasa drogowego powinien
wynosić 90º, z dopuszczalnym odchyleniem nie większym niż:
a) 45º dla terenu oznaczonego symbolem MN/U2,
b) 15º dla pozostałych terenów.
3. Ustalony w ust. 2 parametr szerokości frontu działki oraz kąt położenia granic działek stosunku
do pasa drogowego nie obowiązuje dla działek:
1) wydzielanych pod zabudowę w drugiej linii zabudowy w stosunku do drogi;
2) skrajnie położonych przy drogach z placem do zawracania oraz w miejscu skrzyżowań i zakrętów
dróg.

Rozdział 7
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym
zakaz zabudowy
§ 11. Dla sieci infrastruktury technicznej, niewyznaczonej graficznie na rysunku planu, ustala się
strefy techniczne o szerokościach uzależnionych od średnicy i typu sieci, zgodnie z przepisami
odrębnymi.
§ 12. Ustala się strefę ochronną od cmentarza w odległości od 50m do 150m, w granicach której:
1) nakazuje się podłączenie wszystkich budynków korzystających z wody do miejskiej sieci
wodociągowej;

2) zakazuje się realizacji nowych studni.

Rozdział 8
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
§ 13. 1. W zakresie systemu komunikacji obszaru objętego planem:
1) ustala się podstawową obsługę komunikacyjną poprzez:
a) drogę publiczną klasy zbiorczej, oznaczoną na rysunku planu symbolem KDZ,
b) drogi publiczne klasy lokalnej, oznaczone na rysunku planu symbolami KDL,
c) drogi publiczne klasy dojazdowej, oznaczone na rysunku planu symbolami KDD,
d) publiczne drogi zlokalizowane poza granicami planu, tj. ul. Nowojędrzychowską, ul.
Jędrzychowską, ul. Kazimierza Funka, ul. Krokusową, ul. Stokrotkową, ul. Nagietkową, ul.
Liliową, ul. Chabrową, ul. Kąpielową i ul. Mieczykową;
2) dopuszcza się:
a) obsługę komunikacyjną poprzez:
- drogi wewnętrzne oznaczone na rysunku planu symbolami KDW1 i KDW2,
- wydzielone dojazdy o minimalnej szerokości 6m,
b) regulację klas oraz granic pomiędzy poszczególnymi terenami drogowymi;
3) nakazuje się zapewnienie dróg pożarowych dla obiektów, dla których są one wymagane zgodnie
z przepisami odrębnymi;
4) zakazuje się realizacji zabudowy na terenach dróg i ciągu pieszego, z wyłączeniem obiektów
infrastruktury technicznej oraz obiektów służących obsłudze komunikacji, z zastrzeżeniem §35
ust. 2 pkt 2 lit. b.
2. W zakresie systemu parkowania nakazuje się:
1) w ramach realizowanych inwestycji, zabezpieczenie wymaganej ilości miejsc do parkowania
w granicach działki budowalnej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla poszczególnych
terenów, w przypadku:
a) nieruchomości niezabudowanych w dniu wejścia w życie planu,
b) nieruchomości, które staną się niezabudowane w wyniku wyburzenia obiektów istniejących,
c) budowy nowych budynków na nieruchomościach zabudowanych;
2) realizację miejsc do parkowania dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową dla osób
niepełnosprawnych:
a) w ramach budowanych parkingów na terenach innych niż drogi publiczne, w liczbie minimum
1 miejsce na każde rozpoczęte 20 miejsc, przy czym obowiązek realizacji pierwszego miejsca
następuje powyżej 10 stanowisk postojowych,
b) na terenach dróg publicznych - zgodnie z przepisami odrębnymi;
3) sumowanie wymaganej ilości miejsc do parkowania w przypadku lokalizacji na jednej działce
budowlanej kilku funkcji.
§ 14. 1. Ustala się ogólne zasady uzbrojenia obszaru objętego planem:
1) nakazuje się, w przypadku planowania prac związanych z remontem, przebudową lub budową
nowych elementów infrastruktury technicznej, zachowanie stref technicznych od pozostałych
elementów uzbrojenia, budynków, budowli i elementów zagospodarowania, zgodnie z pozostałymi
ustaleniami planu oraz przepisami odrębnymi;
2) zakazuje się:

a) lokalizacji urządzeń
przekraczającej:

wytwarzających

energię

z odnawialnych

źródeł

energii

o mocy

- 50 kW w przypadku energii wiatrowej,
- 100 kW w pozostałych przypadkach,
b) realizacji nowych napowietrznych sieci uzbrojenia technicznego;
3) dopuszcza się:
a) realizację nowych sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej, na terenach o dowolnym
przeznaczeniu, a także przebudowę i rozbudowę istniejących, przy czym ich lokalizacja
nie może pozbawić możliwości zagospodarowania terenu zgodnego z przeznaczeniem,
b) wydzielanie działek pod infrastrukturę techniczną.
2. W zakresie zaopatrzenia w wodę:
1) ustala się pokrycie zapotrzebowania:
a) z sieci wodociągowej,
b) do celów przeciwpożarowych, zgodnie z przepisami odrębnymi;
2) dopuszcza się:
a) utrzymanie istniejących studni,
b) realizację nowych studni w przypadku braku technicznych możliwości podłączenia do sieci
wodociągowej, z zastrzeżeniem § 12.
3. Ustala się odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i przemysłowych do sieci
kanalizacyjnej zgodnie z przepisami odrębnymi.
4. Ustala się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych zgodnie z przepisami odrębnymi.
5. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów:
1) ustala się:
a) usuwanie odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych, zgodnie
z przepisami odrębnymi,
b) wyposażenie terenów komunikacji publicznej w urządzenia do gromadzenia odpadów,
dostosowane do technologii ich wywozu i utylizacji;
2) dopuszcza się organizowanie wspólnych miejsc gromadzenia odpadów dla budynków położonych
na odrębnych nieruchomościach.
6. Ustala się zaopatrzenie w gaz z dystrybucyjnej sieci gazowej lub indywidualne zaopatrzenie
w gaz płynny.
7. W zakresie zaopatrzenia w ciepło:
1) ustala się pokrycie zapotrzebowania z sieci ciepłowniczej;
2) dopuszcza się, w przypadku braku technicznych możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej,
zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł energii cieplnej.
8. Ustala się zasilanie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej lub z odnawialnych
źródeł energii, z zastrzeżeniem ust.1 pkt 2 lit. a.
9. Ustala się zapewnienie dostępu do obiektów i sieci teletechnicznych.

Rozdział 9
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów
§ 15. W obszarze objętym planem, do czasu realizacji przeznaczenia ustalonego w zapisach
planu dopuszcza się realizację:

1) komunikacji pieszej i rowerowej, miejsc do parkowania, zieleni;
2) obiektów i urządzeń rekreacyjnych i sportowych;
3) obiektów stanowiących zaplecze budowy dla realizowanej inwestycji.

Rozdział 10
Stawki procentowe
§ 16. Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30 % wzrostu
wartości nieruchomości.

Rozdział 11
Przeznaczenie terenów oraz szczegółowe ustalenia oraz parametry i wskaźniki kształtowania
zabudowy oraz zagospodarowania terenów
§ 17. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku
planu symbolami MN1 i MN2, dla których ustala się przeznaczenie:
1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca;
2) uzupełniające - zabudowa usługowa, z wyłączeniem usług z zakresu zakwaterowania.
2. Dla terenów, o których mowa w ust.1:
1) nakazuje się uwzględnienie wskazanych na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy
w odległości:
a) 8m od terenu drogi oznaczonej symbolem KDZ,
b) 6m od terenu drogi oznaczonej symbolem KDD oraz od ul. Krokusowej, znajdującej się poza
granicami planu;
2) zakazuje się budowy garaży nadziemnych powyżej dwóch stanowisk;
3) dopuszcza się:
a) realizację przeznaczenia uzupełniającego wyłącznie w budynku przeznaczenia podstawowego,
b) sytuowanie budynków gospodarczych i garaży wolno stojących bezpośrednio przy granicy
działki budowlanej.
3. Określa się następujące parametry i wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 30%;
2) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 30%;
3) wskaźnik intensywności zabudowy – od 0,01 do 0,9;
4) wysokość zabudowy:
a) do 2 kondygnacji
podstawowego,

nadziemnych,

nie wyższa

niż

10,5m

dla

budynków

przeznaczenia

b) 1 kondygnacja nadziemna, nie wyższa niż 5 m dla pozostałych obiektów;
5) w zakresie geometrii dachów:
a) dla budynków mieszkalnych - dachy dwu- lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci
dachowych od 30º do 50º,
b) dla pozostałych obiektów dachy:
- płaskie,
- dwu- lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 30º do 50º;

6) minimalna liczba miejsc do parkowania:
a) 2 miejsca dla 1 lokalu mieszkalnego,
b) 1 miejsce na każde rozpoczęte 50m2 powierzchni użytkowej usług,
c) 1 miejsce na 6 miejsc konsumpcyjnych, w przypadku usług gastronomii;
7) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych:
a) dla terenu MN1 - 600m²,
b) dla terenu MN2 - 1000m².
§ 18. 1. Wyznacza się teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony na rysunku
planu symbolem MN3, dla którego ustala się przeznaczenie:
1) podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca,
b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna bliźniacza;
2) uzupełniające - zabudowa usługowa, z wyłączeniem usług z zakresu zakwaterowania.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust.1:
1) nakazuje się uwzględnienie wskazanych na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy
w odległości:
a) 8m od terenu drogi oznaczonej symbolem KDZ,
b) 6m od linii rozgraniczającej teren z ul. Krokusową, znajdującą się poza granicami planu;
2) zakazuje się budowy garaży nadziemnych powyżej dwóch stanowisk;
3) dopuszcza się:
a) realizację przeznaczenia uzupełniającego wyłącznie w budynku przeznaczenia podstawowego,
b) sytuowanie budynków w zabudowie bliźniaczej, gospodarczych i garaży wolno stojących
bezpośrednio przy granicy działki budowlanej.
3. Określa się następujące parametry i wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 30%;
2) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 30%;
3) wskaźnik intensywności zabudowy od 0,01 do 0,9;
4) wysokość zabudowy:
a) do 2 kondygnacji nadziemnych, nie wyższa niż 9m dla budynków przeznaczenia podstawowego,
b) 1 kondygnacja nadziemna, nie wyższa niż 5m dla pozostałych obiektów;
5) w zakresie geometrii dachów:
a) dla budynków mieszkalnych - dachy dwu- lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci
dachowych od 30º do 50º,
b) dla pozostałych obiektów dachy:
- płaskie,
- dwu- lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 30º do 50º;
6) minimalna liczba miejsc do parkowania:
a) 2 miejsca dla 1 lokalu mieszkalnego,
b) 1 miejsce na każde rozpoczęte 50m2 powierzchni użytkowej usług,
c) 1 miejsce na 6 miejsc konsumpcyjnych, w przypadku usług gastronomii;
7) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych:

a) 800 m² w przypadku realizacji zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej,
b) 400 m² dla pojedynczego segmentu w przypadku realizacji zabudowy bliźniaczej.
§ 19. 1. Wyznacza się teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony na rysunku
planu symbolem MN4, dla którego ustala się przeznaczenie:
1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna bliźniacza;
2) uzupełniające - zabudowa usługowa.
2. Teren przeznaczony do przyłączenia do terenu zlokalizowanego poza granicami planu.
3. Zakazuje się realizacji zabudowy oraz wiat.
4. Określa się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 30%.
§ 20. 1. Wyznacza się teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony na rysunku
planu symbolem MN5, dla którego ustala się przeznaczenie:
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) uzupełniające - zabudowa usługowa.
2. Teren przeznaczony do przyłączenia do terenu zlokalizowanego poza granicami planu.
3. Zakazuje się realizacji zabudowy oraz wiat.
§ 21. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku
planu symbolem MN6, dla których ustala się przeznaczenie:
1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca;
2) uzupełniające - zabudowa usługowa, z wyłączeniem usług z zakresu zakwaterowania i gastronomii.
2. Dla terenów, o których mowa w ust.1:
1) nakazuje się uwzględnienie wskazanych na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy
w odległości:
a) 10m od terenu drogi oznaczonej symbolem KDZ,
b) 6m od terenu drogi oznaczonej symbolem KDL oraz linii rozgraniczającej teren z ul.
Stokrotkową, ul. Mieczykową i ul. Nagietkową, znajdującymi się poza granicami planu,
c) zgodnie z rysunkiem planu;
2) zakazuje się budowy garaży nadziemnych powyżej dwóch stanowisk;
3) dopuszcza się realizację przeznaczenia uzupełniającego wyłącznie w budynku przeznaczenia
podstawowego.
3. Określa się następujące parametry i wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 40%;
2) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 30%;
3) wskaźnik intensywności zabudowy – od 0,01 do 1,2;
4) wysokość zabudowy:
a) do 2 kondygnacji
podstawowego,

nadziemnych,

nie wyższa

niż

10m

dla

budynków

przeznaczenia

b) 1 kondygnacja nadziemna, nie wyższa niż 5m dla pozostałych obiektów;
5) w zakresie geometrii dachów:
a) dla budynków mieszkalnych – dachy dwu- lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci
dachowych od 20º do 45º,
b) dla pozostałych obiektów dachy:
- płaskie,

- dwu- lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 20º do 45º;
6) minimalna liczba miejsc do parkowania:
a) 2 miejsca dla 1 lokalu mieszkalnego,
b) 1 miejsce na każde rozpoczęte 50m2 powierzchni użytkowej usług;
7) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych - 600m².
§ 22. 1. Wyznacza się teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony na rysunku
planu symbolem MN7, dla którego ustala się przeznaczenie:
1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca;
2) uzupełniające - zabudowa usługowa, z wyłączeniem usług z zakresu zakwaterowania.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust.1:
1) nakazuje się uwzględnienie wskazanych na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy
w odległości:
a) 8m od linii rozgraniczającej teren z ul. Nowojędrzychowską, znajdującą się poza granicami
planu,
b) 5m od linii rozgraniczającej teren z ul. Kąpielową, znajdującą się częściowo poza granicami
planu,
c) 3m od linii rozgraniczającej teren od zachodu;
2) zakazuje się budowy garaży nadziemnych powyżej dwóch stanowisk;
3) dopuszcza się:
a) realizację przeznaczenia uzupełniającego wyłącznie w budynku przeznaczenia podstawowego,
b) sytuowanie zabudowy bezpośrednio przy granicy działki budowlanej lub w odległości 1,5m od
niej.
3. Określa się następujące parametry i wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 35%;
2) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 30%;
3) wskaźnik intensywności zabudowy – od 0,01 do 1;
4) wysokość zabudowy:
a) do 2 kondygnacji
podstawowego,

nadziemnych,

nie wyższa

niż

9m

dla

budynków

przeznaczenia

b) 1 kondygnacja nadziemna, nie wyższa niż 5 m dla pozostałych obiektów;
5) w zakresie geometrii dachów:
a) dla budynków mieszkalnych – dachy dwu- lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci
dachowych od 20º do 50º,
b) dla pozostałych obiektów dachy:
- płaskie,
- dwu- lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 20º do 50º;
6) minimalna liczba miejsc do parkowania:
a) 2 miejsca dla 1 lokalu mieszkalnego,
b) 1 miejsce na każde rozpoczęte 50m2 powierzchni użytkowej usług,
c) 1 miejsce na 6 miejsc konsumpcyjnych, w przypadku usług gastronomii;
7) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych - 600m².

§ 23. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku
planu symbolami MN8 i MN9, dla których ustala się przeznaczenie:
1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca;
2) uzupełniające - zabudowa usługowa, z wyłączeniem usług z zakresu zakwaterowania.
2. Dla terenów, o których mowa w ust.1:
1) nakazuje się uwzględnienie wskazanych na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy
w odległości:
a) 8m od linii rozgraniczającej teren z ul. Nowojędrzychowską, znajdującą się poza granicami
planu,
b) 6m od terenu drogi oznaczonej symbolem KDD,
c) 3m od linii rozgraniczającej tereny od zachodu;
2) zakazuje się budowy garaży nadziemnych powyżej dwóch stanowisk;
3) dopuszcza się:
a) realizację przeznaczenia uzupełniającego wyłącznie w budynku przeznaczenia podstawowego,
b) sytuowanie budynków gospodarczych i garaży wolno stojących bezpośrednio przy granicy
działki budowlanej lub w odległości 1,5m od niej.
3. Określa się następujące parametry i wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 35%;
2) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 30%;
3) wskaźnik intensywności zabudowy – od 0,01 do 1,0;
4) wysokość zabudowy:
a) do 2 kondygnacji nadziemnych, nie wyższa niż 9m dla budynków przeznaczenia podstawowego,
b) 1 kondygnacja nadziemna, nie wyższa niż 5m dla pozostałych obiektów;
5) w zakresie geometrii dachów:
a) dla budynków mieszkalnych – dachy dwu- lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci
dachowych od 20º do 50º,
b) dla pozostałych obiektów dachy:
- płaskie,
- dwu- lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 20º do 50º;
6) minimalna liczba miejsc do parkowania:
a) 2 miejsca dla 1 lokalu mieszkalnego,
b) 1 miejsce na każde rozpoczęte 50m2 powierzchni użytkowej usług,
c) 1 miejsce na 6 miejsc konsumpcyjnych, w przypadku usług gastronomii;
7) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych:
a) dla terenów MN8 - 1000m²,
b) dla terenu MN9 - 800m².
§ 24. 1. Wyznacza się teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony na rysunku
planu symbolem MN10, dla którego ustala się przeznaczenie:
1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca;
2) uzupełniające - zabudowa usługowa, z wyłączeniem usług z zakresu zakwaterowania.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust.1:

1) nakazuje się uwzględnienie wskazanych na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy
w odległości:
a) 5m od linii rozgraniczającej teren z ul. Jędrzychowską, znajdującą się poza granicami planu,
b) 4m od terenu dróg oznaczonych symbolami KDD oraz KDW2;
2) zakazuje się budowy garaży nadziemnych powyżej dwóch stanowisk;
3) dopuszcza się:
a) realizację przeznaczenia uzupełniającego wyłącznie w budynku przeznaczenia podstawowego,
b) sytuowanie budynków gospodarczych i garaży wolno stojących bezpośrednio przy granicy
działki budowlanej lub w odległości 1,5m od niej.
3. Określa się następujące parametry i wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 40%;
2) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 30%;
3) wskaźnik intensywności zabudowy – od 0,01 do 1,2;
4) wysokość zabudowy:
a) do 2 kondygnacji nadziemnych, nie wyższa niż 9m dla budynków przeznaczenia podstawowego,
b) 1 kondygnacja nadziemna, nie wyższa niż 5 m dla pozostałych obiektów;
5) w zakresie geometrii dachów:
a) dla budynków mieszkalnych - dachy dwu- lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci
dachowych od 30º do 50º,
b) dla pozostałych obiektów dachy:
- płaskie,
- dwu- lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 30º do 50º;
6) minimalna liczba miejsc do parkowania:
a) 2 miejsca dla 1 lokalu mieszkalnego,
b) 1 miejsce na każde rozpoczęte 50m2 powierzchni użytkowej usług,
c) 1 miejsce na 6 miejsc konsumpcyjnych, w przypadku usług gastronomii;
7) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych - 600m².
§ 25. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku
planu symbolem MN11, dla których ustala się przeznaczenie:
1) podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna bliźniacza,
b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna szeregowa;
2) uzupełniające – usługi, z wyłączeniem usług z zakresu:
a) gastronomii,
b) zakwaterowania,
c) edukacji,
d) kultury, rozrywki i rekreacji.
2. Dla terenów, o których mowa w ust.1:
1) nakazuje się uwzględnienie wskazanych na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy
w odległości:
a) 6m od terenu drogi oznaczonej symbolem KDL oraz od ul. Kazimierza Funka zlokalizowanej
poza granicami planu,

b) 4 m od terenów oznaczonych symbolami MN/U2, MN/U3 i KDW1,
c) zgodnie z rysunkiem planu;
2) zakazuje się budowy garaży nadziemnych;
3) dopuszcza się:
a) realizację przeznaczenia uzupełniającego wyłącznie w budynku przeznaczenia podstawowego,
b) sytuowanie zabudowy bezpośrednio przy granicy działki budowlanej.
3. Określa się następujące parametry i wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 40%;
2) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 30%;
3) wskaźnik intensywności zabudowy – od 0,01 do 1,2;
4) wysokość zabudowy:
a) do 2 kondygnacji nadziemnych, nie wyższa niż 9m dla budynków przeznaczenia podstawowego,
b) 1 kondygnacja nadziemna, nie wyższa niż 5m dla pozostałych obiektów;
5) w zakresie geometrii dachów:
a) dachy dwu- lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 30º do 45º,
b) dachy płaskie;
6) minimalna liczba miejsc do parkowania:
a) 2 miejsca dla 1 lokalu mieszkalnego,
b) 1 miejsce na każde rozpoczęte 50m2 powierzchni użytkowej usług;
7) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych:
a) 450m² dla pojedynczego segmentu w przypadku realizacji zabudowy bliźniaczej,
b) 250m² dla pojedynczego segmentu w przypadku realizacji zabudowy szeregowej.
§ 26. 1. Wyznacza się teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony na rysunku
planu symbolem MN12, dla którego ustala się przeznaczenie:
1) podstawowe zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna szeregowa;
2) uzupełniające – usługi, z wyłączeniem usług z zakresu:
a) gastronomii,
b) zakwaterowania,
c) edukacji,
d) opieki zdrowotnej,
e) kultury, rozrywki i rekreacji.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust.1:
1) nakazuje się uwzględnienie wskazanych na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy
w odległości:
a) 8m od linii rozgraniczającej teren z ul. Nowojędrzychowską, znajdującą się poza granicami
planu,
b) 3m od linii rozgraniczającej teren od zachodu;
2) zakazuje się budowy garaży nadziemnych;
3) dopuszcza się:
a) realizację przeznaczenia uzupełniającego wyłącznie w budynku przeznaczenia podstawowego,
b) sytuowanie zabudowy bezpośrednio przy granicy działki budowlanej.

3. Określa się następujące parametry i wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 40%;
2) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 30%;
3) wskaźnik intensywności zabudowy – od 0,01 do 1,2;
4) wysokość zabudowy:
a) do 2 kondygnacji nadziemnych, nie wyższa niż 9m dla budynków przeznaczenia podstawowego,
b) 1 kondygnacja nadziemna, nie wyższa niż 5 m dla pozostałych obiektów;
5) w zakresie geometrii dachów - dachy dwu- lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci
dachowych od 30º do 45º;
6) minimalna liczba miejsc do parkowania:
a) 2 miejsca dla 1 lokalu mieszkalnego,
b) 1 miejsce na każde rozpoczęte 50m2 powierzchni użytkowej usług;
7) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych - 200m².
§ 27. 1. Wyznacza się teren zabudowy jednorodzinnej mieszkaniowo-usługowej, oznaczony na
rysunku planu symbolem MN/U1, dla którego ustala się przeznaczenie podstawowe:
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca;
2) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca z usługami;
3) zabudowa usługowa.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust.1:
1) nakazuje się uwzględnienie wskazanych na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy
w odległości:
a) 8m od terenu drogi oznaczonej symbolem KDZ,
b) 5m od terenu drogi oznaczonej symbolem KDD;
2) zakazuje się budowy garaży nadziemnych powyżej dwóch stanowisk;
3) dopuszcza się sytuowanie budynków gospodarczych i garaży wolno stojących bezpośrednio przy
granicy działki budowlanej.
3. Określa się następujące parametry i wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy - 40%;
2) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - 20%;
3) wskaźnik intensywności zabudowy – od 0,01 do 1,5;
4) wysokość zabudowy:
a) do 3 kondygnacji
podstawowego,

nadziemnych,

nie wyższa

niż

11m

dla

budynków

przeznaczenia

b) 1 kondygnacja nadziemna, nie wyższa niż 5 m dla pozostałych obiektów;
5) w zakresie geometrii dachów:
a) dachy dwu- lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 30º do 50º,
b) dachy płaskie;
6) minimalna liczba miejsc do parkowania:
a) 2 miejsca dla 1 lokalu mieszkalnego,
b) 1 miejsce na każde rozpoczęte 50m2 powierzchni użytkowej usług,
c) 1 miejsce na 6 miejsc konsumpcyjnych, w przypadku usług gastronomii;

7) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych - 650m².
§ 28. 1. Wyznacza się teren zabudowy jednorodzinnej mieszkaniowo-usługowej, oznaczony na
rysunku planu symbolem MN/U2, dla którego ustala się przeznaczenie podstawowe:
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca;
2) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca z usługami;
3) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna bliźniacza;
4) zabudowa usługowa.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust.1:
1) nakazuje się uwzględnienie wskazanych na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy
w odległości:
a) 8m od terenu drogi oznaczonej symbolem KDZ,
b) 4m od terenu drogi oznaczonej symbolem KDW2,
c) zgodnie z rysunkiem planu od terenu drogi oznaczonej symbolem KDD;
2) zakazuje się budowy garaży nadziemnych powyżej dwóch stanowisk;
3) dopuszcza się sytuowanie budynków w zabudowie bliźniaczej, gospodarczych i garaży wolno
stojących bezpośrednio przy granicy działki budowlanej.
3. Określa się następujące parametry i wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy - 40%;
2) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - 20%;
3) wskaźnik intensywności zabudowy – od 0,01 do 1,5;
4) wysokość zabudowy:
a) do 3 kondygnacji
podstawowego,

nadziemnych,

nie wyższa
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11m
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b) 1 kondygnacja nadziemna, nie wyższa niż 5m dla pozostałych obiektów;
5) w zakresie geometrii dachów dla budynków:
a) dachy dwu- lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 30º do 50º,
b) dachy płaskie;
6) minimalna liczba miejsc do parkowania:
a) 2 miejsca dla 1 lokalu mieszkalnego,
b) 1 miejsce na każde rozpoczęte 50m2 powierzchni użytkowej usług,
c) 1 miejsce na 6 miejsc konsumpcyjnych, w przypadku usług gastronomii;
7) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych:
a) 600m² w przypadku realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej z usługami i zabudowy usługowej,
b) 300m² dla pojedynczego segmentu w przypadku realizacji zabudowy bliźniaczej.
§ 29. 1. Wyznacza się teren zabudowy jednorodzinnej mieszkaniowo-usługowej, oznaczony na
rysunku planu symbolem MN/U3, dla którego ustala się przeznaczenie podstawowe:
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca;
2) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca z usługami, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2 lit. b;
3) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna bliźniacza;
4) zabudowa usługowa, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2 lit. b.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust.1:
1) nakazuje się uwzględnienie wskazanej na rysunku planu nieprzekraczalnej linii zabudowy
w odległości 4m od terenu drogi oznaczonej symbolem KDW2;
2) zakazuje się:
a) budowy garaży nadziemnych powyżej dwóch stanowisk,
b) lokalizacji usług z zakresu:
- gastronomii,
- zakwaterowania,
- edukacji,
- opieki zdrowotnej i opieki społecznej,
- kultury, rozrywki i rekreacji;
3) dopuszcza się sytuowanie zabudowy bezpośrednio przy granicy działki budowlanej.
3. Określa się następujące parametry i wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 40%;
2) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 20%;
3) wskaźnik intensywności zabudowy – od 0,01 do 1,6;
4) wysokość zabudowy:
a) do 3 kondygnacji
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b) 1 kondygnacja nadziemna, nie wyższa niż 5m dla pozostałych obiektów;
5) w zakresie geometrii dachów dla budynków:
a) dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 30º do 50º,
b) dachy płaskie;
6) minimalna liczba miejsc do parkowania:
a) 2 miejsca dla 1 lokalu mieszkalnego,
b) 1 miejsce na każde rozpoczęte 50m2 powierzchni użytkowej usług;
7) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych:
a) 600m² w przypadku realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojąca z usługami i zabudowy usługowej,
b) 250m² dla pojedynczego segmentu w przypadku realizacji zabudowy bliźniaczej.
§ 30. 1. Wyznacza się teren zabudowy jednorodzinnej mieszkaniowo-usługowej oznaczony na
rysunku planu symbolem MN/U4, dla którego ustala się przeznaczenie podstawowe:
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca;
2) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca z usługami;
3) zabudowa usługowa, z wyłączeniem usług z zakresu zakwaterowania.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust.1:
1) nakazuje się uwzględnienie wskazanych na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy
w odległości:
a) 6m oraz zgodnie z rysunkiem planu od ul. Liliowej znajdującej się poza granicami planu,
b) 4m od linii rozgraniczającej teren od zachodu;
2) zakazuje się budowy garaży nadziemnych powyżej dwóch stanowisk;

3) dopuszcza się:
a) lokalizowanie usług z zakresu konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych i motocykli,
b) sytuowanie zabudowy bezpośrednio przy granicy działki budowlanej lub w odległości 1,5m od
niej.
3. Określa się następujące parametry i wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 60%;
2) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 30%;
3) wskaźnik intensywności zabudowy – od 0,01 do 1,5;
4) wysokość zabudowy:
a) do 2 kondygnacji nadziemnych, nie wyższa niż 9m dla budynków przeznaczenia podstawowego,
b) 1 kondygnacja nadziemna, nie wyższa niż 5m dla pozostałych obiektów;
5) w zakresie geometrii dachów dla budynków:
a) mieszkalnych lub mieszkaniowo usługowych - dachy dwu- lub wielospadowe o kącie nachylenia
głównych połaci dachowych od 20° do 45°,
b) dla pozostałych obiektów dachy:
- dwu- lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 20° do 45°,
- dachy płaskie,
- dachy łukowe;
6) minimalna liczba miejsc do parkowania:
a) 1 miejsce dla 1 lokalu mieszkalnego,
b) 1 miejsce na każde rozpoczęte 50m2 powierzchni użytkowej usług,
c) 1 miejsce na 6 miejsc konsumpcyjnych, w przypadku usług gastronomii;
7) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych - 600m².
§ 31. 1. Wyznacza się teren zabudowy jednorodzinnej mieszkaniowo-usługowej oznaczony na
rysunku planu symbolem MN/U5, dla którego ustala się przeznaczenie podstawowe:
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca;
2) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca z usługami;
3) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna bliźniacza;
4) zabudowa usługowa.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust.1:
1) nakazuje się uwzględnienie wskazanych na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy
w odległości:
a) 10m od terenu drogi oznaczonej symbolem KDZ,
b) 6m w pozostałych przypadkach;
2) zakazuje się budowy garaży nadziemnych powyżej dwóch stanowisk;
3) dopuszcza się sytuowanie zabudowy przy granicy działki budowlanej lub w odległości 1,5m od niej.
3. Określa się następujące parametry i wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy - 60%;
2) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - 30%;
3) wskaźnik intensywności zabudowy – od 0,01 do 1,5;
4) wysokość zabudowy:

a) do 2 kondygnacji nadziemnych, nie wyższa niż 9m dla budynków przeznaczenia podstawowego,
b) 1 kondygnacja nadziemna, nie wyższa niż 5m dla pozostałych obiektów;
5) w zakresie geometrii dachów dla budynków:
a) mieszkalnych lub mieszkalno-usługowych - dachy dwu- lub wielospadowe o kącie nachylenia
głównych połaci dachowych od 20° do 45°,
b) dla pozostałych obiektów dachy:
- dwu- lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 20° do 45°,
- płaskie,
- łukowe;
6) minimalna liczba miejsc do parkowania:
a) 1 miejsce dla 1 lokalu mieszkalnego,
b) 1 miejsce na każde rozpoczęte 50m2 powierzchni użytkowej usług,
c) 1 miejsce na 6 miejsc konsumpcyjnych, w przypadku usług gastronomii;
7) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych:
a) 600m² w przypadku realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojąca z usługami i zabudowy usługowej,
b) 250m² dla pojedynczego segmentu w przypadku realizacji zabudowy bliźniaczej.
§ 32. 1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem U, dla którego ustala się
przeznaczenie podstawowe:
1) zabudowa usługowa, z wyłączeniem usług związanych ze stałym lub wielogodzinnym pobytem
dzieci i młodzieży;
2) zabudowa usługowa z zakresu konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych i motocykli;
3) zabudowa związana z działalnością z zakresu cięcia, formowania i wykańczania kamienia.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust.1:
1) nakazuje się uwzględnienie wskazanych na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy
w odległości:
a) 10m od linii rozgraniczającej z ul. Nowojędrzychowską, znajdującą się poza granicami planu,
b) 4m w pozostałych przypadkach;
2) zakazuje się budowy wolno stojących garaży;
3) dopuszcza się:
a) budowę magazynów oraz realizację strefy dostawczej dla obsługi przeznaczenia podstawowego
wyłącznie za budynkami usługowymi,
b) lokalizowanie lokali mieszkalnych dla właścicieli i dysponentów obiektów na kondygnacjach
powyżej parteru, zajmujących maksymalnie 20% powierzchni użytkowej budynku usługowego,
c) sytuowanie zabudowy bezpośrednio przy granicy działki budowlanej.
3. Określa się następujące parametry i wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy - 60%;
2) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - 20%;
3) wskaźnik intensywności zabudowy - od 0,01 do 1,8;
4) wysokość zabudowy:
a) do 2 kondygnacji, nie wyższa niż 9m dla budynków przeznaczenia podstawowego,
b) 1 kondygnacja, nie wyższa niż 5m dla pozostałych obiektów;

5) w zakresie geometrii dachów:
a) dachy płaskie,
b) dachy jedno, dwu- lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 30º do
50º,
c) dachy łukowe;
6) minimalna liczba miejsc do parkowania:
a) 1 miejsce na 50m² powierzchni użytkowej usług,
b) 1miejsce na 6 miejsc konsumpcyjnych, w przypadku usług gastronomii,
c) 1 miejsce dla 1 lokalu mieszkalnego;
7) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych - 700m².
§ 33. 1. Wyznacza się tereny o przeznaczeniu - zieleń urządzona, oznaczone na rysunku planu
symbolem ZP.
2. Dla terenów, o których mowa w ust.1:
1) zakazuje się lokalizacji miejsc do parkowania;
2) dopuszcza się:
a) lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej, wraz z realizacją niezbędnych dojść i dojazdów,
b) lokalizację małej architektury, placów zabaw, urządzeń sportowych i rekreacyjnych,
c) realizację ścieżek pieszych i rowerowych,
d) ogradzanie fragmentów terenu, w szczególności
z zapewnieniem ich ogólnodostępności.
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wypoczynku,

3. Określa się maksymalny wskaźnik powierzchni utwardzonej – 20%.
§ 34. 1. Wyznacza się teren o przeznaczeniu podstawowym - infrastruktura techniczna,
oznaczony na rysunku planu symbolem IT.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust.1:
1) nakazuje się, aby uciążliwości bądź szkodliwości dla środowiska wywołane przez obiekt
i urządzenia nie wykraczały poza granice terenu, na którym są zlokalizowane i nie powodowały
konieczności ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania;
2) dopuszcza się nasadzenia zieleni urządzonej.
3. Określa się następujące parametry i wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy - 50%;
2) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - 20%;
3) wskaźnik intensywności zabudowy – od 0,01 do 0,5;
4) wysokość zabudowy - 1 kondygnacja nadziemna;
5) w zakresie geometrii dachów:
a) dachy płaskie,
b) dachy spadziste o nachyleniu głównych połaci do 55°.
§ 35. 1. Wyznacza się tereny dróg publicznych, dla których ustala się przeznaczenie:
1) droga publiczna klasy zbiorczej, oznaczona na rysunku planu symbolem KDZ;
2) drogi publiczne klasy lokalnej, oznaczone na rysunku planu symbolem KDL;
3) drogi publiczne klasy dojazdowej, oznaczone na rysunku planu symbolem KDD.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1:

1) zakazuje się lokalizacji zabudowy kubaturowej, z zastrzeżeniem pkt 2;
2) dopuszcza się:
a) realizację ścieżek oraz obiektów komunikacji rowerowej,
b) lokalizację w pasie drogi oznaczonej symbolem KDZ:
- miejsc do parkowania wyłącznie w formie zespołów minimum 5-cio stanowiskowych,
- miejsc do gromadzenia odpadów, wyłącznie w formie zadaszonej, osłoniętej,
c) lokalizację obiektów i urządzeń związanych z komunikacją i infrastrukturą techniczną,
d) lokalizację wiat przystankowych o wysokości do 3m,
e) lokalizację parterowych kiosków
z przystankiem autobusowym,

o powierzchni

zabudowy

do

10m2

zintegrowanych

f) utrzymanie istniejących i realizację nowych terenów zieleni.
3. Ustala się szerokość dróg w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu.
§ 36. 1. Wyznacza się tereny o przeznaczeniu - drogi wewnętrzne, oznaczone na rysunku planu
symbolami KDW1 i KDW2.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1:
1) nakazuje się budowę nowych elementów układu komunikacyjnego wraz z kompleksową budową
sieci uzbrojenia technicznego;
2) zakazuje się lokalizacji zabudowy kubaturowej;
3) dopuszcza się realizację:
a) nawierzchni jednoprzestrzennej, bez wydzielania jezdni i chodników,
b) ścieżek rowerowych.
3. Ustala się minimalną szerokość dróg w liniach rozgraniczających:
1) dla terenu KDW1 – 10m;
2) dla terenu KDW2 – 5m.
§ 37. 1. Wyznacza się teren o przeznaczeniu - publiczny ciąg pieszy, oznaczony na rysunku
planu symbolem KPX.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1:
1) zakazuje się lokalizacji:
a) zabudowy kubaturowej,
b) miejsc do parkowania;
2) dopuszcza się realizację ścieżek rowerowych.
3. Ustala się minimalną szerokość ciągu w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu.

Rozdział 12
Przepisy końcowe
§ 38. W granicach obszaru objętego niniejszą uchwałą tracą moc ustalenia uchwał:
1) nr XIX/135/95 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 23 listopada 1995r. w sprawie uchwalenia
zmian miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa
jednorodzinnego „Jędrzychów II” w Zielonej Górze ( Dz. Urz. Woj. Ziel. Nr 16 poz. 105);

2) nr LVII/697/02 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 9 lipca 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego Jędrzychów V
część I i II w Zielonej Górze (Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 82 poz. 1067);
3) nr XXIV.179.2011 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia oraz
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Kwiatowego w Zielonej
Górze (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2012r. Nr 201 poz. 60) z późn. zm.5) ;
4) nr LVI.472.2013 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 października 2013r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Uczonych w Zielonej Górze ( Dz. Urz. Woj.
Lubus. poz. 2310).
§ 39. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.
§ 40. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego oraz podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej miasta
Zielona Góra.
Przedkładam projekt uchwały
Rady Miasta Zielona Góra

Zielona Góra, ... ................... 2021 r.

5) Wymieniona

uchwała została zmieniona uchwałą nr XV.289.2019 z 29 października 2019r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. poz. 2928).

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ....................
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia....................2021 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ....................
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia....................2021 r.
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG
WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W REJONIE
UL. NOWOJĘDRZYCHOWSKIEJ W ZIELONEJ GÓRZE
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, rozstrzyga się uwagi wniesione do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ul. Nowojędrzychowskiej w Zielonej Górze, wyłożonego do publicznego
wglądu w dniach:
- od 23 lipca do 13 sierpnia 2015r., z możliwością składania uwag do dnia 27 sierpnia 2015r.,
- od 9 do 31 grudnia 2015r., z możliwością składania uwag do dnia 18 stycznia 2016r.,
- od 29 czerwca do 20 lipca 2020r., z możliwością składania uwag do dnia 3 sierpnia 2020r.,
- od 30 października do 23 listopada 2020r., z możliwością składania uwag do dnia 7 grudnia
2020r.
W trakcie czterech wyłożeń, do Prezydenta Miasta Zielona Góra, wpłynęło łącznie 21 pism. Dwa
pisma zawierały pytania co do przyjętych w dokumencie ustaleń, w związku z czym nie podlegały
rozpatrzeniu. Siedem pism zawierających uwagi zostało w całości uwzględnionych w projekcie
planu. Dwanaście pism, zawierających uwagi cząstkowe, zostało w całości lub w części
rozpatrzonych negatywnie.
W stosunku do negatywnie rozpatrzonych uwag przyjęto następujące stanowisko:
Uwaga nr 1
Data wpływu uwagi: 19.08.2015 r.
Składający uwagę: osoba fizyczna.
Nieruchomość, której dotyczy uwaga: część działki nr 232, obręb 0039, ul. Nowojędrzychowska
w Zielonej Górze.
Ustalenia projektu planu: teren drogi publicznej klasy zbiorczej KDZ.
Treść uwagi: Stwierdzenie, że planowane zmiany w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego mają w pierwszym rzędzie na celu umożliwienie, wskazanej w uwadze osobie,
legalne korzystanie z pasa drogowego przy ulicy Nowojędrzychowskiej.
Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona.
Uzasadnienie:
Uwaga dotyczy pasa drogowego ul. Nowojędrzychowskiej, dla której w chwili obecnej
obowiązują ustalenia kilku miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, których zapisy
uniemożliwiają między innymi realizację obsługi komunikacyjnej (zjazdów) z przedmiotowej drogi.
Ustalenia przyjęte w projekcie planu dla przedmiotowego terenu sporządzone zostały w oparciu
o obowiązujące przepisy, w tym na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych. Wprowadzone zostały zapisy umożliwiające lokalizację w pasie drogowym miejsc
postojowych i miejsc do gromadzenia odpadów, w celu zagwarantowania wszystkim właścicielom
nieruchomości przylegających do fragmentu ul. Nowojedrzychowskiej właściwej obsługi swoich
nieruchomości na jednakowych zasadach. Pas drogowy drogi oznaczonej symbolem KDZ jest na
tyle szeroki że wprowadzenie ww. zmian nie będzie kolidowało z ruchem kołowym. Określenie dla
jednego podmiotu innych zasad korzystania z drogi publicznej naruszałoby art. 32 ust 2 Konstytucji
Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z którym „nikt nie może być dyskryminowany w życiu
politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny”.
Uwaga nr 2
Data wpływu uwagi: 25.08.2015 r.

Składający uwagę: osoba fizyczna.
Nieruchomość, której dotyczy uwaga: działka nr 301 oraz część działki nr 302, obręb 0039,
ul. Kazimierza Funka w Zielonej Górze.
Ustalenia projektu planu: teren zabudowy usługowej U1 – w ostatecznej wersji planu teren U1
został zamieniony na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczony symbolem MN11
oraz teren drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem KDW.
Treść uwagi: wniosek o zapisanie w planie właściwej ochrony działki 156/3 od hałasu ze strony
właściciela działki U1, poprzez stworzenie pasa ochronnego i obowiązku stosowania rozwiązań
technicznych zapewniających właściwe warunki akustyczne w obiektach.
Rozstrzygnięcie: uwaga uwzględniona w części dotyczącej obowiązku stosowania rozwiązań
technicznych zapewniających właściwe warunki akustyczne w obiektach, uwaga nieuwzględniona
w części dotyczącej utworzenie pasa ochronnego.
Uzasadnienie:
Uwaga dotyczy niezabudowanej działki będącej własnością Miasta Zielona Góra, która zarówno
w planie obowiązującym jak i w projekcie planu, wyłożonym do publicznego wglądu w 2015r.,
przeznaczona została pod zabudowę usługową. W wyniku zmian projektu planu, będących
następstwem rozpatrzenia uwag, teren zabudowy usługowej oznaczony symbolem U1 został
zamieniony na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczony symbolem MN11, dla
którego ustalono nieprzekraczalne linie zabudowy od wskazanej w uwadze nieruchomości w celu
ograniczenia uciążliwości wynikających z realizacji nowej zabudowy. Ponadto wskazać należy, że
zaproponowana w projekcie planu zabudowa mieszkaniowa, będzie znacznie mniej uciążliwa dla
obecnych mieszkańców niż zabudowa usługowa dopuszczona planem obowiązującym.
Uwaga nr 3
Data wpływu uwagi: 25.08.2015 r.
Składający uwagę: osoba fizyczna w imieniu mieszkańców, zgodnie z listą podpisów.
Nieruchomość, której dotyczy uwaga: działka nr 301 oraz część działki nr 302, obręb 0039,
ul. Kazimierza Funka w Zielonej Górze.
Ustalenia projektu planu: teren zabudowy usługowej U1, teren drogi wewnętrznej KDW –
w ostatecznej wersji planu przedmiotowe tereny zostały zamienione na teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczony symbolem MN11 oraz teren drogi wewnętrznej
oznaczonej symbolem KDW.
Treść uwagi: prośba o niedokonywanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego dla działki położonej przy ul. Kazimierza Funka.
Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona.
Uzasadnienie:
Uwaga dotyczy niezabudowanej działki będącej własnością Miasta Zielona Góra, która zarówno
w planie obowiązującym jak i w projekcie planu, wyłożonym do publicznego wglądu w 2015r.,
przeznaczona została pod zabudowę usługową. W wyniku zmian projektu planu, będących
następstwem rozpatrzenia uwag, teren zabudowy usługowej oznaczony symbolem U1 został
zamieniony na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczony symbolem MN11.
Wskazać należy, że zaproponowana w projekcie planu zabudowa mieszkaniowa, będzie znacznie
mniej uciążliwa dla obecnych mieszkańców niż zabudowa usługowa dopuszczona planem
obowiązującym.
Uwaga nr 4
Data wpływu uwagi: 26.08.2015 r., 02 września 2015 r.
Składający uwagę: osoba fizyczna w imieniu mieszkańców, zgodnie z listą podpisów.
Nieruchomość, której dotyczy uwaga: działka nr 301 oraz część działki nr 302, obręb 0039,
ul. Kazimierza Funka w Zielonej Górze.
Ustalenia projektu planu: teren zabudowy usługowej U1, teren drogi wewnętrznej KDW –
w ostatecznej wersji planu przedmiotowe tereny zostały zamienione na teren zabudowy

mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczony symbolem MN11 oraz teren drogi wewnętrznej
oznaczonej symbolem KDW.
Treść uwagi: Wniosek o zachowanie dla terenu oznaczonego symbolem U1 dotychczasowego
podziału nieruchomości zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego dla
osiedla Uczonych w Zielonej Górze.
Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona.
Uzasadnienie:
Uwaga dotyczy niezabudowanej działki będącej własnością Miasta Zielona Góra, która zarówno
w planie obowiązującym jak i w projekcie planu, wyłożonym do publicznego wglądu w 2015r.,
przeznaczona została pod zabudowę usługową z drogą wewnętrzną przebiegającą wzdłuż
wschodniej granicy planu.
W wyniku zmian projektu planu, będących następstwem rozpatrzenia uwag teren zabudowy
usługowej, oznaczony symbolem U1, został zamieniony na teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej oznaczony symbolem MN11, z drogą przebiegającą przez środek terenu.
Proponowana zmiana przebiegu drogi ma na celu umożliwienie dojazdu mieszkańcom do
terenów, do których nie ma bezpośredniego dostępu z ul. Nowojędrzychowskiej, bez konieczności
przekładania istniejącej infrastruktury
technicznej. W związku ze zmianą przebiegu drogi
wewnętrznej konieczne jest dokonanie nowego podziału przedmiotowej nieruchomości.
Uwaga nr 5
Data wpływu uwagi: 27.08.2015 r.
Składający uwagę: osoba fizyczna.
Treść uwagi a): wniosek o zmianę warunków zagospodarowania terenu oznaczonego symbolem
MW polegającej na wykreśleniu zapisu o przeznaczeniu terenu pod zabudowę mieszkaniową
wielorodzinną w formie wolnostojących małych domów mieszkalnych do 4 samodzielnych lokali
mieszkalnych i pozostawieniu zapisu – zabudowa jednorodzinna wolnostojąca do 9 metrów
wysokości.
Treść uwagi b): wniosek o wpisanie do planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie
ul. Nowojedrzychowskiej w Zielonej Górze zakazu dojazdu do terenu MW przez ul. Oskara
Kolberga.
Nieruchomość, której dotyczy uwaga: działka nr 115/3 obręb 0039, ul. Nowojedrzychowska
w Zielonej Górze.
Ustalenia projektu planu: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej MW - w ostatecznej
wersji planu teren MW został zamieniony na teren zieleni urządzonej oznaczony symbolem ZP.
Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona.
Uzasadnienie:
Złożona uwaga odnosi się do niezabudowanej działki, położonej przy ul. Nowojędrzychowskiej.
Nieruchomość ta, na dzień wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu, stanowiła własność
osoby prawnej, natomiast w chwili obecnej jest własnością Gminy Zielona Góra.
W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, uchwalonym uchwałą
nr LVI.472.2013 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 października 2013 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Uczonych w Zielonej Górze teren, na którym
zlokalizowana jest działka nr 115/3, jest oznaczony symbolem "MW" o przeznaczeniu
podstawowym:
a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna w formie
mieszkalnych do 4 samodzielnych lokali mieszkalnych,

wolnostojących

małych

domów

b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca.
W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie planu, wskazana działka przeznaczona została
pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, jako kontynuacja ustaleń ww. planu obowiązującego.

W związku z licznymi zastrzeżeniami mieszkańców, co do przyjętego sposobu
zagospodarowania nieruchomości, przedmiotowa działka została nabyta przez Gminę Zielona
Góra. Następnie dokonano korekty ustaleń projektu planu, polegającej na zmianie przeznaczenia
terenu z zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej na teren zieleni urządzonej, w celu poprawy
warunków zamieszkania na terenach sąsiednich.
W związku z powyższym uwaga dotycząca pozostawienia zapisu – zabudowa jednorodzinna
wolnostojąca do 9 metrów wysokości została odrzucona.
Regulacje dotyczące obsługi komunikacyjnej terenów należą natomiast do zarządcy drogi
i wychodzą poza zakres planu.
Uwaga nr 6
Data wpływu uwagi: 27.08.2015 r.
Składający uwagę: osoba fizyczna.
Nieruchomość, której dotyczy uwaga: działki nr 158/10 i 158/14 obręb 0039, ul. Kazimierza
Funka w Zielonej Górze.
Treść uwagi a): wniosek o dopuszczenie realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
bliźniaczej i szeregowej z usługami w ramach przeznaczenia podstawowego.
Ustalenia projektu planu: tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej MN/U2
i MN/U3
o przeznaczeniu podstawowym: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca,
wolnostojąca z usługami, bliźniacza i usługowa.
Rozstrzygnięcie: uwaga uwzględniona w zakresie dopuszczenia lokalizacji zabudowy
bliźniaczej. Uwaga nieuwzględniona w zakresie dopuszczenia lokalizacji zabudowy szeregowej
z usługami.
Uzasadnienie:
Uwaga dotyczy niezabudowanego w przeważającej części terenu, natomiast składający uwagę
jest właścicielem wskazanych działek. Zabudowa istniejąca, zarówno na przedmiotowym terenie,
jak i na terenach sąsiednich ma charakter luźnej zabudowy, gdzie dominującą formą są budynki
mieszkaniowe jednorodzinne wolnostojące. Dopuszczenie realizacji zabudowy szeregowej
wprowadziłoby perturbację urbanistyczną terenu oraz spowodowałoby nadmierne zagęszczenie
zabudowy, powodując pogorszenie warunków zamieszkania.
Treść uwagi b) wniosek o zmianę minimalnej ilości miejsc postojowych do 1 miejsca dla jednego
lokalu mieszkalnego.
Ustalenia projektu planu: minimalna ilość miejsc postojowych dla jednego lokalu mieszkalnego –
2 miejsca.
Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona.
Uzasadnienie:
Ustalony w projekcie planu parametr 2 miejsc do parkowania dla 1 lokalu mieszkalnego
związany jest z tendencją wzrostową liczby samochodów przypadających na gospodarstwo
domowe. Zmniejszenie wymaganej liczby miejsc do parkowania wpłynie niekorzystnie na komfort
użytkowania terenów publicznych, a w szczególności wzmożony ruch komunikacyjny na terenach
dróg przylegających do inwestycji. Będzie to stanowiło uciążliwość dla mieszkańców
nieruchomości sąsiednich. W przypadku braku zagwarantowania właściwej ilości miejsc do
parkowania w granicach działek budowlanych, mieszkańcy będą parkować samochody w pasach
drogowych lub na terenach zieleni, co jest obecnie znamienne dla osiedli zabudowy
mieszkaniowej.
Treść uwagi c): wniosek o zmniejszenie minimalnej powierzchni nowo wydzielanych działek do
300 m² i minimalnej szerokości frontu wydzielonych działek do 12,00 m.
Ustalenia projektu planu: minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych dla
MN/U2: 600 m² i 20 m, w przypadku realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
wolnostojącej, wolnostojącej z usługami i usługowej oraz 300 m² i 12 m, w przypadku realizacji
zabudowy bliźniaczej;

minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych dla MN/U3: 600 m² i 20 m,
w przypadku realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, wolnostojącej
z usługami i usługowej oraz 250 m² i 11 m, w przypadku realizacji bliźniaczej.
Rozstrzygnięcie: uwaga uwzględniona w zakresie zmniejszenia minimalnej powierzchni oraz
szerokości frontu nowo wydzielanych działek dla zabudowy bliźniaczej. Uwaga nieuwzględniona
w zakresie zmniejszenia minimalnej powierzchni oraz szerokości frontu nowo wydzielanych działek
dla pozostałych typów zabudowy.
Uzasadnienie:
Uwagi nie uwzględnia się w zakresie zmniejszenia powierzchni i szerokości frontu nowo
wydzielanych działek dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej z usługami, zabudowy usługowej. Wyznaczone
w projekcie planu parametry w zakresie nowo wydzielanych działek dostosowane zostały zarówno
do parcelacji nieruchomości sąsiednich jak i charakteru i typu zabudowy, w celu zagwarantowania
optymalnych warunków zamieszkania na tym terenie. Nadmierne rozdrobnienie oraz intensyfikacja
zabudowy przełoży się na zagęszczenie zabudowy i zwiększenie ilości mieszkańców, a co się
z tym wiąże wzmożenie ruchu komunikacyjnego, powodującego liczne uciążliwości oraz spadek
komfortu życia obecnych mieszkańców.
Uwaga nr 7
Data wpływu uwagi: 27.07.2020r.
Składający uwagę: osoba fizyczna.
Treść uwagi: wniosek o zmianę zapisu zakazującego ocieplania elewacji budynku przy
ul. Kiełpińskiej 4, na dopuszczenie ocieplania elewacji przy odtworzeniu dekoracyjnych detali
architektonicznych.
Nieruchomość, której dotyczy uwaga: budynek przy ul. Kiełpińskiej 4 w Zielonej Górze.
Ustalenia projektu planu: dla budynku przy ul. Kiełpińskiej 4 zakazuje się ocieplania elewacji
posiadających dekoracyjne wykończenie lub dekoracyjny detal architektoniczny.
Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona.
Uzasadnienie:
Zapisy dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej, w tym zakaz ocieplania elewacji posiadających dekoracyjne wykończenie lub detal
architektoniczny, sformułowano na podstawie wniosku złożonego do projektu planu przez
Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który sprawuje nadzór nad prawidłowością
działań prowadzonych przy zabytkach.
Projekt planu uwzględniający postulaty zawarte w ww. piśmie, został uzgodniony przez
Konserwatora Zabytków, co jednoznacznie wskazuje na konieczność zachowania przedmiotowego
zapisu.
Wskazać jednocześnie należy, że zgodnie z ustaleniami projektu planu, zawartymi w § 8 ust. 3,
w przypadku skreślenia przedmiotowego budynku z gminnej ewidencji zabytków ustalenia
konserwatorskie nie będą go obejmowały.
Uwaga nr 8
Data wpływu uwagi: 29.07.2020r.
Składający uwagę: osoba fizyczna w imieniu mieszkańców zgodnie z listą podpisów.
Nieruchomość, której dotyczy uwaga: część działki nr 263, obręb 0038, ul. Nowojędrzychowska
w Zielonej Górze.
Ustalenia projektu planu: teren zabudowy jednorodzinnej mieszkaniowo-usługowej MN/U4, teren
zieleni urządzonej ZP, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN6. W ostatecznej wersji
planu teren MN/U4 został zamieniony na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
oznaczony symbolem MN6 oraz teren zieleni urządzonej oznaczony symbolem ZP.
Treść uwagi: wniosek o pozostawienie drogi wewnętrznej (p. poż.) zgodnie z planem –
projektem powstania osiedla Kwiatowego.

Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona.
Uzasadnienie:
Uwaga dotyczy terenu będącego własnością Miasta Zielona Góra, przez który właściciele
nieruchomości sąsiednich dojeżdżają do swoich posesji od strony ogrodów.
Archiwalny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa
mieszkaniowego Jędrzychów III w Zielonej Górze, uchwalony uchwałą nr XIV/170/99 Rady
Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 24 sierpnia 1999 r., zakładał powstanie układu ciągów pieszojezdnych, które miały umożliwić dojście i dojazd do projektowanej szkoły. Z uwagi na fakt, że
szkoła na tym terenie nie powstała oraz w związku z istniejącym zagospodarowaniem tych
terenów, w obecnie obowiązującym planie miejscowym, uchwalonym uchwałą nr XXIV.179.2011
Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia oraz zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Kwiatowego w Zielonej Górze,
zmienione zostało przeznaczenie tego terenu, a wskazany pierwotnie ciąg komunikacyjny
przeznaczony został na dołączenie do nieruchomości zabudowanych, celem polepszenia
warunków i możliwości ich zagospodarowania.
Wyznaczenie na rysunku planu dodatkowej drogi nie znajduje uzasadnienia, gdyż wszystkie
nieruchomości posiadają dostęp do dróg publicznych (w tym między innymi od strony ul.
Stokrotkowej i ul. Nagietkowej) umożliwiający dojazd zarówno ich użytkownikom jak i służbom
ratowniczym.
Ponadto wskazać należy, że zgodnie z ustaleniami zawartymi w projekcie planu, w ramach
zagospodarowania terenu zieleni możliwa jest realizacja powierzchni jezdnych, pieszych
i rowerowych, w związku z czym wyznaczanie na rysunku planu liniami rozgraniczającymi
dodatkowej drogi dojazdowej, ograniczającej w znaczący sposób potencjalne możliwości
zagospodarowania przedmiotowego terenu, mającego służyć lokalnym mieszkańcom jako miejsce
rekreacji, nie znajduje uzasadnienia.
Uwaga nr 9
Data wpływu uwagi: 27.07.2020r.
Składający uwagę: Osoby fizyczne.
Nieruchomość, której dotyczy uwaga: część działki nr 263, obręb 0038, ul. Nowojędrzychowska
w Zielonej Górze.
Ustalenia projektu planu teren zabudowy jednorodzinnej mieszkaniowo-usługowej MN/U4, teren
zieleni urządzonej ZP, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN6. W ostatecznej wersji
planu teren MN/U4 został zamieniony na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
oznaczony symbolem MN6 oraz teren zieleni urządzonej oznaczony symbolem ZP.
Treść uwagi: wniosek o pozostawienie drogi wewnętrznej (p. poż.) zgodnie z planem –
projektem powstania osiedla Kwiatowego.
Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona.
Uzasadnienie:
Uwaga dotyczy terenu będącego własnością Miasta Zielona Góra, przez który właściciele
nieruchomości sąsiednich dojeżdżają do swoich posesji od strony ogrodów.
Archiwalny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa
mieszkaniowego Jędrzychów III w Zielonej Górze, uchwalony uchwałą nr XIV/170/99 Rady
Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 24 sierpnia 1999 r., zakładał powstanie układu ciągów pieszojezdnych, które miały umożliwić dojście i dojazd do projektowanej szkoły. Z uwagi na fakt, że
szkoła na tym terenie nie powstała oraz w związku z istniejącym zagospodarowaniem tych
terenów, w obecnie obowiązującym planie miejscowym, uchwalonym uchwałą nr XXIV.179.2011
Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia oraz zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Kwiatowego w Zielonej Górze,
zmienione zostało przeznaczenie tego terenu, a wskazany pierwotnie ciąg komunikacyjny
przeznaczony został na dołączenie do nieruchomości zabudowanych, celem polepszenia
warunków i możliwości ich zagospodarowania.

Wyznaczenie na rysunku planu dodatkowej drogi nie znajduje uzasadnienia, gdyż wszystkie
nieruchomości posiadają dostęp do dróg publicznych (w tym między innymi od strony ul.
Stokrotkowej i ul. Nagietkowej) umożliwiający dojazd zarówno ich użytkownikom jak i służbom
ratowniczym.
Ponadto wskazać należy, że zgodnie z ustaleniami zawartymi w projekcie planu, w ramach
zagospodarowania terenu zieleni możliwa jest realizacja powierzchni jezdnych, pieszych
i rowerowych, w związku z czym wyznaczanie na rysunku planu liniami rozgraniczającymi
dodatkowej drogi dojazdowej, ograniczającej w znaczący sposób potencjalne możliwości
zagospodarowania przedmiotowego terenu, mającego służyć lokalnym mieszkańcom jako miejsce
rekreacji, nie znajduje uzasadnienia.
Uwaga nr 10
Data wpływu uwagi: 02.12.2020r.
Składający uwagę: Osoby fizyczne.
Nieruchomość, której dotyczy uwaga: działka nr 158/10, obręb 0039, ul. Kazimierza Funka
w Zielonej Górze.
Treść uwagi a): wniosek o zwiększenie maksymalnego wskaźnika powierzchni zabudowy do
50%.
Ustalenia projektu planu: maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy dla terenu MN/U3 –
40%.
Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona.
Uzasadnienie:
Określony w projekcie planu maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy, w wysokości 40%,
wynika między innymi z analizy zagospodarowania terenów sąsiednich. Dotyczy on wyłącznie
powierzchni pod budynkami, natomiast wszelkie inne tereny utwardzone, jak dojazdy, place,
chodniki czy grunty pod wiatami nie są do niego wliczane. Ustalony parametr jest zatem relatywnie
wysoki, natomiast jego zwiększenie, skutkowałoby nadmiernym zagęszczeniem zabudowy, a co za
tym idzie problemem z odprowadzeniem wód opadowych z oraz spadkiem komfortu zamieszkania
dla obecnych mieszkańców tej części miasta.
Treść uwagi b): wniosek o zmniejszenie minimalnego wskaźnika powierzchni biologicznie
czynnej do 10%.
Ustalenia projektu planu: minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej dla terenu
MN/U3 – 20%.
Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona.
Uzasadnienie:
Określony w projekcie planu minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej, w wysokości
20%, ma na celu między innymi umożliwienie infiltracji części wód opadowych do gruntu.
Zmniejszenie wskaźnika znacznie ograniczyłoby taką możliwość, zwiększając jednocześnie ilość
wody odprowadzanej do systemu kanalizacyjnego, którego możliwości są ograniczone.
Powierzchnia biologicznie czynna oprócz walorów praktycznych i środowiskowych posiada także
walory estetyczne, a zatem wpływa pozytywnie na odbiór wizualny przestrzeni.
Uwaga nr 11
Data wpływu uwagi: 02.12.2020r.
Składający uwagę: Osoby fizyczne.
Nieruchomość, której dotyczy uwaga: działka nr 158/14, obręb 0039, ul. Kazimierza Funka
w Zielonej Górze.
Treść uwagi a): wniosek o wyznaczenie nieprzekraczalnej linii zabudowy w odległości 4m od
terenu drogi oznaczonej symbolem KDZ.
Ustalenia projektu planu: dla terenu MN/U2 nakaz uwzględnienia nieprzekraczalnych linii
zabudowy w odległości 8 m od terenu drogi oznaczonej symbolem KDZ.

Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona.
Uzasadnienie:
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN/U2, wyznaczone zostały
nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 8 m od ul. Nowojędrzychowskiej, oznaczonej
symbolem KDZ oraz 4 m od terenu drogi wewnętrznej, oznaczonej symbolem KDW2.
Nieprzekraczalna linia zabudowy, wskazana w projekcie planu od ul. Nowojędrzychowskiej jest
powtórzeniem linii zabudowy określonej w obowiązującym planie miejscowym, uchwalonym
uchwałą nr LVI.472.2013 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 października 2013 r. Linie zabudowy
od terenu oznaczonego w projekcie planu symbolem KDW2 wyznaczone zostały w celu odsunięcia
zabudowy w sposób zapewniający spójne zagospodarowanie przestrzeni. Wskazać należy, że
działka nr 158/14, posiada parametry umożliwiające dogodne jej zagospodarowanie mimo
przedmiotowych linii zabudowy.
Treść uwagi b): wniosek o zwiększenie maksymalnego wskaźnika powierzchni zabudowy do
50%.
Ustalenia projektu planu: maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy dla terenu MN/U2 –
40%.
Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona.
Uzasadnienie:
Określony w projekcie planu maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy, w wysokości 40%,
wynika między innymi z analizy zagospodarowania terenów sąsiednich. Dotyczy on wyłącznie
powierzchni pod budynkami, natomiast wszelkie inne tereny utwardzone, jak dojazdy, place,
chodniki czy grunty pod wiatami nie są do niego wliczane. Ustalony parametr jest zatem relatywnie
wysoki, natomiast jego zwiększenie, skutkowałoby nadmiernym zagęszczeniem zabudowy, a co za
tym idzie problemem z odprowadzeniem wód opadowych z oraz spadkiem komfortu zamieszkania
dla obecnych mieszkańców tej części miasta.
Treść uwagi c): wniosek o zmniejszenie minimalnego wskaźnika powierzchni biologicznie
czynnej do 10%.
Ustalenia projektu planu: minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej
MN/U2 – 20%.

dla terenu

Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona.
Uzasadnienie:
Określony w projekcie planu minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej, w wysokości
20%, ma na celu między innymi umożliwienie infiltracji części wód opadowych do gruntu.
Zmniejszenie wskaźnika znacznie ograniczyłoby taką możliwość, zwiększając jednocześnie ilość
wody odprowadzanej do systemu kanalizacyjnego, którego możliwości są ograniczone.
Powierzchnia biologicznie czynna oprócz walorów praktycznych i środowiskowych posiada także
walory estetyczne, a zatem wpływa pozytywnie na odbiór wizualny przestrzeni.
Treść uwagi d): wniosek o określenie następujących minimalnych powierzchni nowo
wydzielanych działek budowlanych:
- 450m2 w przypadku realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej,
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej z usługami i zabudowy usługowej,
- 250m2 dla pojedynczego segmentu w przypadku realizacji zabudowy bliźniaczej.
Ustalenia projektu planu: minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych dla
terenu MN/U2: 600m² dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, wolnostojącej
z usługami i usługowej, 300 m² dla pojedynczego segmentu w przypadku realizacji zabudowy
bliźniaczej.
Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona.
Uzasadnienie:
Działka nr 158/14 znajduje się na terenie oznaczonym w projekcie planu symbolem MN/U2,
przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą, jednorodzinną

wolnostojącą z usługami, jednorodzinną bliźniaczą oraz usługową. W zapisach projektu planu
określono powierzchnie nowowydzielanych działek, dostosowane do typu zabudowy, zgodnie
z którymi w przypadku realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej z usługami i zabudowy usługowej minimalna wielkość
działki powinna wynosić 600 m² oraz 300 m² dla pojedynczego segmentu w przypadku realizacji
zabudowy bliźniaczej. Wskazać należy, że wielkość 300m2 dla zabudowy bliźniaczej wynika
z uwzględnienia części uwagi, złożonej do poprzednio wyłożonego do publicznego wglądu projektu
planu, przez właścicieli przedmiotowej nieruchomości.
Wskazane w uwadze parametry działek są odpowiednie dla ścisłej zabudowy w centrach miast,
ale zbyt małe dla zabudowy na osiedlu objętym niniejszym planem. Zaproponowane w projekcie
planu wielkości działek umożliwiają racjonalne zagospodarowanie terenu pod wskazany rodzaj
budownictwa.
Ponadto nadmierne rozdrobnienie oraz intensyfikacja zabudowy przełoży się na zagęszczenie
przestrzeni i zwiększenie ilości mieszkańców, a co się z tym wiąże wzmożenie ruchu
komunikacyjnego, powodującego liczne uciążliwości oraz spadek komfortu życia obecnych
mieszkańców.
Uwaga nr 12
Data wpływu uwagi: 07.12.2020r.
Składający uwagę: CONSOR sp. z o.o., ul. Zacisze 5d/104, 65-001 Zielona Góra.
Nieruchomość, której dotyczy uwaga: działka nr 619/2, obręb 0038, ul. Nowojędrzychowska
w Zielonej Górze.
Treść uwagi a): wniosek o dopuszczenie realizacji, w ramach przeznaczenia podstawowego,
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, bliźniaczej i szeregowej.
Ustalenia projektu planu: teren MN2 o przeznaczeniu podstawowym: zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna wolnostojąca.
Rozstrzygnięcie: uwaga uwzględniona w części dotyczącej dopuszczenia realizacji zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej. Uwaga nieuwzględniona w pozostałym zakresie.
Uzasadnienie:
Określone w projekcie planu przeznaczenie podstawowe dla działki nr 619/2, umożliwiające
realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej jest kontynuacją zapisów
obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uchwalonego uchwałą
nr XXIV.179.2011 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 listopada 2011 r.
Tereny sąsiadujące z ww. działką cechuje ekstensywny typ zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej wolnostojącej. Takie przeznaczenie tego terenu jest elementem ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego, o którym mowa w art. 15 ust. 2 pkt 2 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym. Dopuszczenie realizacji zróżnicowanych typów zabudowy
wskazanych w uwadze spowoduje przede wszystkim chaos urbanistyczny.
Ponadto intensyfikacja zabudowy przełoży się na zagęszczenie przestrzeni i zwiększenie ilości
mieszkańców, a co się z tym wiąże wzmożeniem ruchu komunikacyjnego, powodującego liczne
uciążliwości oraz spadek komfortu życia obecnych mieszkańców.
Treść uwagi b): wniosek o zwiększenie maksymalnego wskaźnika powierzchni zabudowy do
40%.
Ustalenia projektu planu: maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy dla terenu MN2 – 30%.
Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona.
Uzasadnienie:
Określony w projekcie planu maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy, w wysokości 30%,
wynika zarówno z przyjętego w projekcie planu sposobu zagospodarowania terenu,
przeznaczonego pod realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej jak i analizy
zagospodarowania terenów sąsiednich, gdzie występuje ekstensywna zabudowa mieszkaniowa
wolnostojąca. Dotyczy on wyłącznie powierzchni pod budynkami, natomiast wszelkie inne tereny
utwardzone, jak dojazdy, place, chodniki czy grunty pod wiatami nie są do niego wliczane.

Ustalony parametr jest zatem relatywnie wysoki, natomiast jego zwiększenie, skutkowałoby
nadmiernym zagęszczeniem zabudowy, a co za tym idzie problemem z odprowadzeniem wód
opadowych z oraz spadkiem komfortu zamieszkania dla obecnych mieszkańców tej części miasta.
Treść uwagi c): wniosek o dopuszczenie dla budynków mieszkalnych, dachów dwu lub
wielospadowych o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 20º do 50º.
Ustalenia projektu planu: w zakresie geometrii dachów dla budynków mieszkalnych - dachy dwulub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 30º do 50º.
Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona.
Uzasadnienie:
Parametry dotyczące dachów wynikają z analizy istniejącej zabudowy, zlokalizowanej
w sąsiedztwie działki nr 619/2. Zaburzenie tej tendencji, głównie w odniesieniu do zabudowy
mieszkaniowej, wpłynie niekorzystnie na krajobraz i otoczenie.
Treść uwagi d): wniosek o zmniejszenie wskaźnika minimalnej liczby miejsc do parkowania do
1,5 miejsca dla 1 lokalu mieszkalnego.
Ustalenia projektu planu: minimalna ilość miejsc postojowych dla jednego lokalu mieszkalnego –
2 miejsca.
Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona.
Uzasadnienie:
Ustalony w projekcie planu parametr 2 miejsc do parkowania dla 1 lokalu mieszkalnego
związany jest z tendencję wzrostową liczby samochodów przypadających na gospodarstwo
domowe. Zmniejszenie wymaganej liczby miejsc do parkowania wpłynie niekorzystnie na komfort
użytkowania terenów publicznych, a w szczególności wzmożony ruch komunikacyjny na terenach
dróg przylegających do inwestycji. Będzie to stanowiło uciążliwość dla mieszkańców
nieruchomości sąsiednich. W przypadku braku zagwarantowania właściwej ilości miejsc do
parkowania w granicach działek budowlanych, mieszkańcy będą parkować samochody w pasach
drogowych lub na terenach zieleni, co jest obecnie znamienne dla osiedli zabudowy
mieszkaniowej.
Treść uwagi e): wniosek o określenie następujących minimalnych powierzchni nowo
wydzielanych działek budowlanych: 450m2 dla budynku wolnostojącego, 250m2 dla pojedynczego
segmentu w przypadku realizacji zabudowy bliźniaczej, 150m2 dla pojedynczego segmentu
w przypadku realizacji zabudowy szeregowej.
Ustalenia projektu planu: minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych dla
terenu MN2 - 1000 m².
Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona.
Uzasadnienie:
Działka nr 691/2 wskazana w uwadze, której właścicielem jest CONSOR sp. z o.o., znajduje się
na terenie oznaczonym w projekcie planu symbolem MN2, natomiast oznaczenie MN1, wskazane
w pkt 7 uwagi jest symbolem terenu z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, uchwalonego uchwałą nr XXIV.179.2011 Rady Miasta Zielona Góra z dnia
29 listopada 2011 r.
Teren oznaczony w projekcie planu symbolem MN2, przeznaczony został pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą. W zapisach szczegółowych dla terenu określono
minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek budowlanych, dostosowane do tego typu
zabudowy, zgodnie z którymi minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych
powinna wynosić 1000 m².
Zaproponowane wielkości działek wynikają z analizy zagospodarowania terenu, który cechuje
ekstensywny typ zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Nadmierne rozdrobnienie oraz
intensyfikacja zabudowy przełoży się na zagęszczenie zabudowy i zwiększenie ilości
mieszkańców, a co się z tym wiąże wzmożenie ruchu komunikacyjnego, powodującego liczne
uciążliwości oraz spadek komfortu życia obecnych mieszkańców.

Treść uwagi f): wniosek o określenie następujących minimalnych powierzchni i minimalnych
szerokości frontu działek odpowiednio: 400m2 i 18m dla budynku wolnostojącego, 250m2 i 10m dla
pojedynczego segmentu w przypadku realizacji zabudowy bliźniaczej, 150m2 i 7m dla
pojedynczego segmentu w przypadku realizacji zabudowy szeregowej.
Ustalenia projektu planu: dla terenu MN2 minimalne powierzchnie i minimalne szerokości frontu
działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału odpowiednio nieruchomości: 1000 m² i 25 m.
Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona.
Uzasadnienie:
Działka nr 691/2 wskazana w uwadze, znajduje się na terenie oznaczonym w projekcie planu
symbolem MN2, natomiast oznaczenie MN1, wskazane w pkt 7 uwagi jest symbolem terenu
z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uchwalonego uchwałą
nr XXIV.179.2011 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 listopada 2011 r.
Teren oznaczony w projekcie planu symbolem MN2, przeznaczony został pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą. W zapisach projektu określono minimalne
powierzchnie i minimalne szerokości frontu działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału
nieruchomości, dostosowane do tego typu zabudowy, zgodnie z którymi minimalna powierzchnia
powinna wynosić 1000 m² natomiast szerokość frontu działki minimum 25m.
Zaproponowane wielkości działek wynikają z analizy zagospodarowania terenu, który cechuje
ekstensywny typ zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Nadmierne rozdrobnienie oraz
intensyfikacja zabudowy przełoży się na zagęszczenie zabudowy i zwiększenie ilości
mieszkańców, a co się z tym wiąże wzmożenie ruchu komunikacyjnego, powodującego liczne
uciążliwości oraz spadek komfortu życia obecnych mieszkańców.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ....................
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia....................2021 r.
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI
Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH
GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH
PUBLICZNYCH
dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie
ul. Nowojędrzychowskiej w Zielonej Górze
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym określa się następujący sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania.
1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb
mieszkańców, zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, obejmują
budowę dróg publicznych wraz z ich oświetleniem i powiązanych z nimi sieci wodociągowych
i kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
Pozostałe zadania własne gminy z zakresu infrastruktury technicznej,
w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jak:

określone

a) zaopatrzenie w energię elektryczną,
b) zaopatrzenie w energię cieplną,
c) zaopatrzenie w gaz,
podlegają dodatkowo regulacjom ustawy Prawo energetyczne. Zaopatrzenie w te media
realizują przedsiębiorstwa energetyczne. Wskazane w ustawie Prawo energetyczne zadania
własne miasta, finansowane z jego budżetu, obejmują wykonanie oświetlenia dróg, tych których
miasto jest zarządcą, czyli dróg miejskich.
2. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, zaliczonych do zadań własnych
miasta, zapisanych w planie miejscowym, podlega przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych, przy czym:
a) limity wydatków budżetowych określone w Wieloletniej prognozie Finansowej Miasta Zielona
Góra są ujęte każdorazowo w budżecie miasta na dany rok,
b) istnieją możliwości ubiegania się o dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE (w zakresie
budowy ulic oraz uzbrojenia pozostającego w gestii miasta) lub współfinansowania tych inwestycji
z zainteresowanym inwestorem.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr ....................
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia .................... .... r.
Zalacznik4.gml
Dane przestrzenne, o których mowa w art. 67a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.)
ujawnione zostaną po kliknięciu w ikonę

