
 

 

UCHWAŁA NR XXVI/186/2016 

RADY MIASTA LUBAŃ 

z dnia 25 października 2016 r. 

w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego  

w północno-zachodniej części miasta Lubań 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446), w związku z uchwałą  

Nr XI/74/2015 Rady Miasta Lubań z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian  

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-zachodniej części 

miasta Lubań, po stwierdzeniu, że nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Lubań przyjętego uchwałą Nr XIV/114/1999 Rady Miejskiej w Lubaniu z dnia 30 

listopada 1999 r. ze zmianami, Rada Miasta Lubań uchwala co następuje: 

Rozdział 1. 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Uchwala się zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego  

w północno-zachodniej części miasta Lubań. 

2. Granicę obszaru objętego zmianami w miejscowym planie oznaczono na rysunkach zmian w planie 

miejscowym, stanowiących załącznik graficzny do niniejszej uchwały. 

3. Załącznikami do uchwały są: 

1) załącznik nr 1 – rysunki zmian planu nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4, sporządzone na mapach w skali 1:1000, 

stanowiące integralną część zmian w planie miejscowym; 

2) załącznik nr 2 – rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmian w planie miejscowym; 

3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianach planu miejscowego, 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach  

ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

4. Załączniki nr 2 i 3 nie stanowią ustaleń zmian w planie miejscowym. 

§ 2. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o: 

1) zmianach w planie miejscowym – należy przez to rozumieć zmiany w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-zachodniej części miasta Lubań; 

2) rysunku zmian w planie miejscowym – należy przez to rozumieć rysunki zmian w planie miejscowym 

stanowiące załącznik graficzny do niniejszej uchwały; 
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3) podstawowym przeznaczeniu terenu – należy przez to rozumieć przeznaczenie, które w ramach realizacji 

zmian w planie powinno stać się dominującą formą wykorzystania ponad 50% powierzchni terenu; jeżeli 

przeznaczenie podstawowe terenu obejmuje więcej niż jedno przeznaczenie, należy przez to rozumieć,  

że przeznaczenia podstawowe mogą być realizowane w dowolnych proporcjach z zachowaniem ustalonych 

dla nich wymagań; 

4) uzupełniającym przeznaczeniu terenu – należy przez to rozumieć przeznaczenie, które może być 

realizowane, jako uzupełnienie przeznaczenia podstawowego; 

5) terenach zabudowy usługowej – należy przez to rozumieć, z zastrzeżeniami i warunkami zawartymi  

w rozdziale 2, przeznaczenie obejmujące zabudowę służącą działalności z zakresu: 

a) handlu detalicznego, z wyjątkiem stacji paliw, 

b) działalności biurowej, 

c) gastronomii, 

d) sportu i rekreacji oraz odnowy biologicznej, 

e) usług turystyki, 

f) usług drobnych związanych z obsługą mieszkańców / gospodarstw domowych, tym usług fryzjerskich, 

kosmetycznych, krawieckich, szewskich, tapicerskich, pralniczych, weterynaryjnych oraz naprawy 

artykułów i sprzętu użytku osobistego i domowego, 

g) produkcji drobnej związanej z obsługą mieszkańców / gospodarstw domowych – piekarnia, cukiernia, 

h) usług informatycznych i łączności, 

i) poligrafii, reklamy, działalności wystawienniczej i targowej, 

j) projektowania i innych form pracy twórczej, 

k) ochrony zdrowia, 

l) kultury i rozrywki, 

m) usług publicznych, w zakresie: sportu i rekreacji, kultury, ochrony zdrowia (przychodnie, gabinety 

lekarskie), administracji publicznej, łączności, bezpieczeństwa publicznego; 

6) terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej, oznaczonym symbolem MNU 

– należy przez to rozumieć przeznaczenie obejmujące: 

a) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną; 

b) zabudowę usługową; 

7) terenie zabudowy mieszkaniowo-usługowej, oznaczonym symbolem MWU – należy przez to rozumieć 

przeznaczenie obejmujące: 

a) zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, 

b) zabudowę usługową; 

8) infrastrukturze drogowej – należy przez to rozumieć obiekty budowlane, obejmujące: 

a) chodniki, ciągi piesze i place, 

b) ciągi pieszo-rowerowe, ścieżki rowerowe, 

c) ciągi pieszo-jezdne, 

d) dojazdy i drogi pożarowe, place manewrowe, 

e) parkingi; 

9) wysokości okapu / kalenicy – należy przez to rozumieć parametr pionowego gabarytu budynku z dachem 

stromym, mierzony w metrach od średniego poziomu terenu przy budynku do poziomu okapu / kalenicy; 
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10) wysokości elewacji / attyki – należy przez to rozumieć parametr pionowego gabarytu budynku z dachem 

płaskim, mierzony w metrach od średniego poziomu terenu przy budynku do poziomu górnej, najwyższej 

położonej jego krawędzi elewacji / attyki; 

11) wskaźniku zabudowy – należy przez to rozumieć wskaźnik wyrażający iloraz sumy powierzchni 

zabudowy wszystkich budynków zlokalizowanych na działce budowlanej do powierzchni tej działki; 

12) budynku istniejącym lub zabudowie istniejącej – należy przez to rozumieć budynki istniejące  

lub zabudowę istniejącą na obszarze zmian w planie w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały; 

13) budynku nowym (projektowanym lub nowej zabudowie – należy przez to rozumieć obiekty budowlane,  

w tym budynki, które mogą zostać zrealizowane (wybudowane) w obszarze zmian w planie miejscowym  

po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały. 

§ 3. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku zmian w planie miejscowym są obowiązującymi 

ustaleniami zmian w planie miejscowym: 

1) granica obszaru objętego zmianami w planie miejscowym; 

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 

3) oznaczenia cyfrowe i literowe terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi; 

4) nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy; 

5) budynki ujęte w gminnej ewidencji zabytków; 

6) granice strefy ochrony konserwatorskiej. 

2. Oznaczenia graficzne na rysunku zmian w planie miejscowym nie wymienione w ust.1 pełnią funkcję 

informacyjną. 

§ 4. 1. Przeznaczenie terenów określają uchwała oraz rysunki zmian w planie miejscowym. 

2. Wydzielone tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania opisane są symbolami 

cyfrowymi i literowymi. 

3. Symbol literowy terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi określa przeznaczenie podstawowe. 

4. Tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania wydzielają na rysunku zmian  

w planie miejscowym linie rozgraniczające. 

5. Zasady zagospodarowania terenów, w tym dopuszczenia i ograniczenia w ich zagospodarowaniu,  

jak i przeznaczenie uzupełniające terenów, określa rozdział 2. 

6. W ramach przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego dopuszcza się elementy zagospodarowania 

bezpośrednio z nim związane i wynikające z przepisów odrębnych, jak i warunkujące prawidłowe korzystanie  

z terenu (obejmujące w szczególności: obiekty i urządzenia uzbrojenia terenu, obiekty infrastruktury drogowej, 

nośniki reklamy i informacji, miejsca postojowe, obiekty małej architektury, miejsca wypoczynku i zieleń). 

Rozdział 2. 

Ustalenia planu dla terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi. 

§ 5. 1. Na rysunku zmian w planie miejscowym nr 1 wyznacza się teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, oznaczony symbolem 1MN. 

2. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu miejscowego nr 1 symbolem 1MN zawiera 

tabela nr 1. 
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§ 6. 1. Na rysunku zmian w planie miejscowym nr 2 wyznacza się teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej, oznaczony symbolem 1MNU. 

2. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku zmian w planie miejscowym nr 2 symbolem 1MNU 

zawiera tabela nr 2. 
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§ 7. 1. Na rysunku zmian w planie miejscowym nr 3 wyznacza się tereny o następującym przeznaczeniu: 

1) teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej, oznaczony symbolem 1MWU; 

2) teren drogi wewnętrznej, oznaczony symbolem 1KDW. 

2. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku zmian w planie miejscowym nr 3 symbolem 1MWU 

zawiera tabela nr 3. 

3. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku zmian w planie miejscowym nr 3 symbolem 1KDW 

zawiera tabela nr 4. 
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§ 8. 1. Na rysunku zmian w planie miejscowym nr 4 wyznacza się teren zabudowy mieszkaniowo-

usługowej, oznaczone symbolem 2MWU. 

2. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany w planie miejscowym nr 4 symbolem 2MWU 

zawiera tabela nr 5. 
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Rozdział 3. 

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

§ 9. Ustala się stawkę procentową służącą ustaleniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 5%. 
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Rozdział 4. 

Przepisy końcowe 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubań. 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady: 

J. Hofbauer 
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