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Uwagi:
Zmienia: uchwała Nr IX/46/89 Gminnej Rady Narodowej w Lipinkach Łużyckich z
28.12.1989 r., Dz.Urz.Woj.Ziel.1990.7.175.

UCHWAŁA Nr XXIII/135/2001
Rady Gminy w Lipinkach Łużyckich

z dnia 29 maja 2001 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Lipinki Łużyckie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 1996r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 pkt 1, 5, 6, 7, 8 ust. 3 i
art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.

U. z 1999r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:
§  1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Lipinki Łużyckie, uchwalonego uchwałą Nr IX/46/89 Gminnej Rady Narodowej w Lipinkach
Łużyckich z dnia 28 grudnia 1989r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa
Zielonogórskiego Nr 7, poz. 175 z 1990r., zmienionego uchwałami Rady Gminy w Lipinkach
Łużyckich:
* XXVIII/125/92 z 02.06.92r. (Dz. Urz. Woj. Ziel. Nr 11, poz. 141 z 1992r.),
* XLIV/236/94 z 25.05.94r. (Dz. Urz. Woj. Ziel. Nr 10, poz. 88 z 1994r.),
* VI/24/94 z 21.11.94r. (Dz. Urz. Woj. Ziel. Nr 17, poz. 139 z 1994r.),
* XXV/126/97 z 12.02.97r. (Dz. Urz. Woj. Ziel. Nr 5, poz. 39 z 1997r.),
* XXXV/187/98 z 13.06.98r. (Dz. Urz. Woj. Ziel. Nr 12, poz. 113 z 1998r.),
* XII/69/99 z 22.12.1999r. (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 4, poz. 56 z 2000r.)
* IV/12/98 z 30.12.1998r. i Nr IX/68/99 z 27.10.99r. (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 25a, poz. 260 i
261 z 2000r.)
* XIX/111/2000 z 20.12.2000r. (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 4, poz. 42 z 2001r.)
§  2. Ustalenia tekstowe zmiany planu:



RYSUNEK 1 Teren opisany literami MNj.
Działkę  rolną  nr  ewidencyjny  42/4  położoną  we  wsi  Zajączek  o  powierzchni  2,05ha
przeznacza  się  pod  ekstensywną  zabudowę  jednorodzinną  z  możliwością  lokalizacji
budynków  gospodarczych.
Wysokość zabudowy 1 do 2 kondygnacji bez podpiwniczenia - w kalenicy do 9,0m
Dachy więźbowe, wielospadowe o nachyleniach połaci 20-45 stopni.
Gabaryty budynków w rzucie poziomym do-wolne w kształcie nie powinny przekraczać:
360m2 - budynki mieszkalne,
200m2 - budynki gospodarcze.
Wskaźnik intensywności zabudowy od 0,04 do 0,14.
Teren podzielić na 4 działki o powierzchni 0,4 - 0,7ha.
Dojazdy i  dojścia  piesze z  istniejącej  drogi  gruntowej,  przyległej  do działek od strony
zachodniej.
Zaopatrzenie  w  wodę  z  indywidualnych  studni  wierconych,  docelowo  z  wodociągu
wiejskiego.
Doprowadzenie energii elektrycznej z istniejących sieci niskiego napięcia według warunków
Rejonu Energetycznego.
Ogrzewanie z własnych kotłowni wbudowanych.
Odprowadzenie  ścieków  sanitarnych  do  indywidualnych  szczelnych  szamb
bezodpływowych, opróżnianych okresowo przez służby komunalne. Docelowo podłączenie
do wiejskiej sieci kanalizacyjnej.
Ogrodzenie przejrzyste.
Gromadzenie  odpadów  stałych  w  pojemnikach  ustawionych  na  własnych  posesjach,
opróżnianych  przez  służby  komunalne.
Dla projektowanych działek wprowadza się zakaz lokalizacji obiektów i urządzeń, których
uciążliwość przekracza granice własnej działki.
RYSUNEK 2 Teren opisany literami MNj.
Działkę rolną nr  ewidencyjny 129/10 położoną we wsi  Zajączek o powierzchni  0,68ha
przeznacza się pod ekstensywną zabudowę jednorodzinną z możliwością lokalizacji małych
budynków gospodarczych.
Podział na dwie działki budowlane o powierzchni około 0,25 i 0,43ha.
Wysokość zabudowy mieszkalnej do 7,0m, gospodarczej do 5,0m w kalenicy.
Dachy więźbowe, wielospadowe o nachyleniach połaci 20-40 stopni.
Gabaryty budynków w rzucie poziomym o dowolnym kształcie nie powinny przekraczać:
240m2 - budynki mieszkalne,
100m2 - budynki gospodarcze.
Nie należy sytuować budynków podpiwniczonych.
Wskaźnik intensywności zabudowy od 0,08 do 0,16.
Dojazdy i  dojścia  piesze z  istniejącej  drogi  gruntowej,  przyległej  do działek od strony
wschodniej.
Zaopatrzenie w wodę ze studni wierconych, docelowo z wodociągu wiejskiego.
Doprowadzenie energii elektrycznej z istniejących linii niskiego napięcia według warunków



Rejonu Energetycznego.
Ogrzewanie z własnych kotłowni wbudowanych.
Odprowadzenie ścieków sanitarnych do szczelnych szamb bezodpływowych, opróżnianych
przez służby komunalne.
Gromadzenie  odpadów  stałych  w  pojemnikach  ustawionych  na  własnych  posesjach,
opróżnianych  przez  służby  komunalne.
Ogrodzenie przejrzyste.
Obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów i urządzeń o uciążliwości przekraczającej granice
własnej działki.
RYSUNEK 3 Teren opisany literami MNj.
Działkę rolną nr ewidencyjny 7/3 położoną we wsi Suchleb o powierzchni 0,36ha przeznacza
się pod budowę jedno-rodzinnego budynku mieszkalnego.
Dopuszcza  się  możliwość  lokalizacji  małych parterowych budynków gospodarczych o
łącznej  powierzchni  do  100m2.
Obowiązuje zasada stosowania dachów więźbowych, wielospadowych o nachyleniu połaci
20-45 stopni.
Budynek  mieszkalny  parterowy  lub  parter  z  mieszkalnym  poddaszem.  Możliwość
całkowitego  lub  częściowego  podpiwniczenia.
Wysokość budynku do 7,5m w kalenicy. Poziomy gabaryt zabudowy - dowolny.
Wskaźnik intensywności zabudowy od 0,05 - 0,10.
Dojazd i dojście piesze z istniejącej drogi polnej.
Połowę niezabudowanej części działki zagospodarować niską i wysoką zielenią dekoracyjną.
Ogrodzenia przejrzyste.
Zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągu wiejskiego lub ze studni wierconej.
Doprowadzenie energii elektrycznej z istniejącej linii niskiego napięcia.
Ogrzewanie z własnej kotłowni wbudowanej.
Odprowadzenie ścieków sanitarnych do szczelnego szamba bezodpływowego, opróżnianego
przez służby komunalne.
Gromadzenie odpadów stałych w pojemnikach ustawionych na własnej działce, opróżnianych
przez służby komunalne.
Obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów i urządzeń o uciążliwości przekraczającej granice
posesji.
§  3. Integralną częścią uchwały są trzy rysunki zmiany planu (rysunek 1 i 2 w skali 1:1000,
rysunek 3 w skali 1:500), które stanowią załączniki odpowiednio Nr 1, Nr 2, Nr 3 do
niniejszej uchwały Rady Gminy.

§  4. Tracą moc ustalenia tekstowe i rysunkowe miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy, zatwierdzonego uchwała Nr IX/46/89 Gminnej Rady Narodowej w
Lipinkach Łużyckich z dnia 28 grudnia 1989r. z wprowadzonymi później zmianami w
zakresie objętym niniejszą zmianą planu.

§  5. Określa się stawkę procentową, służącą naliczaniu opłat w wysokości 5% (art. 36 ust. 3



ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. Nr 15, poz. 139 z 1999r. z późn. zm.).

§  6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy w Lipinkach Łużyckich.

§  7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i
wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1
ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

GMINY LIPIKI ŁUŻYCKIE
grafika

ZAŁĄCZNIK  Nr 2
ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

GMINY LIPIKI ŁUŻYCKIE
grafika

ZAŁĄCZNIK  Nr 3
ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

GMINY LIPIKI ŁUŻYCKIE
grafika














