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UCHWAŁA NR LVII/405/2014
RADY MIASTA LUBAŃ
z dnia 28 października 2014 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno
– zachodniej części miasta Lubań dla terenu przy ul. Słowackiego.
Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.), oraz w związku
z uchwałą Nr XL/293/2013 Rady Miasta Lubań z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno –
zachodniej części miasta Lubań dla terenu przy ul. Słowackiego, po stwierdzeniu, że nie narusza ustaleń
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubań, Rada Miasta Lubań
uchwala co następuje:
§ 1. 1. Zmienia się uchwałę Rady Miasta Lubań nr XXXVIII/286/2005 z dnia 27 września 2005 roku
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-zachodniej
części miasta Lubań, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 243, poz.
3803 z dnia 6 grudnia 2005 roku i uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Lubań
obszaru położonego w północno – zachodniej części miasta Lubań dla terenu przy ul. Słowackiego.
2. Załącznikami do uchwały są:
1) rysunek planu w skali 1 : 1 000, stanowiący załącznik nr 1;
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowiący załącznik nr 2;
3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej
należącej do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowiący załącznik nr 3.
§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1) terenie – należy przez to rozumieć obszar ograniczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,
oznaczony symbolem dla którego obowiązują jednakowe warunki zabudowy i zagospodarowania terenu;
2) przeznaczeniu podstawowym – przeznaczenie będące dominującą formą wykorzystania terenu oraz
obiektów z nim związanych;
3) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć zagospodarowanie inne niż podstawowe
dopuszczone do lokalizacji na danym terenie, uzupełniające przeznaczenie podstawowe;
4) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, która nie może być przekroczona przy
sytuowaniu budynku, z wyjątkiem wykuszy, schodów zewnętrznych, itp. w zakresie maksymalnie 1,5 m, na
długości maksymalnie 25% ściany sytuowanej wzdłuż nieprzekraczalnej linii zabudowy; nieprzekraczalne
linie zabudowy nie dotyczą obiektów infrastruktury technicznej, ogrodzeń, obiektów portierni, stróżówek;
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5) obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, wzdłuż której wymaga się usytuowania
budynku; przekroczenie obowiązującej linii zabudowy elementami wystroju elewacji jest dopuszczalne
w zakresie maksimum 1,5 m, na długości maksymalnie 25% ściany sytuowanej wzdłuż obowiązującej linii
zabudowy; obowiązujące linie zabudowy nie dotyczą obiektów infrastruktury technicznej;
6) urządzeniach i sieciach infrastruktury technicznej – rozumie się przez to sieci wodociągowe,
elektroenergetyczne, gazownicze, ciepłownicze, kanalizacyjne, telekomunikacyjne (infrastruktura
techniczna liniowa) oraz stacje transformatorowe i rozdzielcze (infrastruktura techniczna kubaturowa) wraz
z urządzeniami i towarzyszącymi, służące bezpośrednio obsłudze terenów na których się znajdują lub
przyległych;
7) kondygnacji naziemnej - kondygnacja, której nie mniej niż połowa wysokości w świetle, co najmniej
z jednej strony budynku, znajduje się powyżej poziomu projektowanego lub urządzonego terenu, a także
każda, usytuowana nad nią kondygnacja;
8) usługi drobne - należy przez to rozumieć obiekty usług finansowych, prawniczych, szewskich, krawieckich,
fotograficznych, introligatorskich, poligraficznych, jubilerskich, lutniczych, fryzjerskich, kosmetycznych,
zegarmistrzowskich, pogrzebowych, obiekty napraw artykułów użytku osobistego i użytku domowego,
konserwacji i naprawy sprzętu i wyposażenia biurowego, studia wizażu i odchudzania, łaźnie i sauny,
solaria, gabinety masażu, urody , gabinety lekarskie, pralnie, pracownie projektowe i artystyczne, obiekty
wynajmu i wypożyczania przedmiotów ruchomych, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej
kategorii przeznaczenia terenu.
§ 3. 1. Przedmiotem planu jest ustalenie:
1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach
zagospodarowania;
2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
5) zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalna
intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni
działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do
powierzchni działki budowlanej, maksymalna wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do
parkowania i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów;
6) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;
7) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
8) stawki procentowej, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
9) minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych.
2. W planie nie określa się:
1) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, z uwagi na brak
określania przeznaczenia tymczasowego;
2) wymagań wynikających z potrzeby kształtowania przestrzeni publicznych, z uwagi na brak występowania
tego typu terenów w granicach obszaru objętego planem;
3) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy, z uwagi na brak występowania tego typu terenów w granicach obszaru objętego planem;
4) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na
podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia
powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych, z uwagi na brak występowania tego typu terenów
w granicach obszaru objętego planem.
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§ 4. 1. Obowiązującymi ustaleniami rysunku planu są następujące oznaczenia graficzne:
1) granica obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
3) oznaczenia literowe i liczbowe poszczególnych terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach
zagospodarowania;
4) nieprzekraczalne linie zabudowy;
5) obowiązujące linie zabudowy.
2. Pozostałe oznaczenia mają charakter informacyjny i nie stanowią ustaleń planu.
§ 5. 1. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
ustala się, że wszelkie odkryte w trakcie prac zmiennych przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome
i nawarstwienia kulturowe podlegają ochronie prawnej, zgodnie z przepisami odrębnymi.
2. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:
1) nie wyznacza się obszarów, dla których wymagane jest dokonanie scalania i podziału nieruchomości;
2) w obszarze objętym planem dopuszcza się scalanie i podział nieruchomości;
3) w sytuacji, o której mowa w pkt. 2, ustala warunki scalania i podziału:
a) minimalna wielkość działki:
- dla terenu oznaczonego symbolem 1MW 2000 m2 ,
- dla terenu oznaczonego symbolem 1MN 700 m2 ,
b) minimalna szerokość frontu działki:
- dla terenu oznaczonego symbolem 1MW 25 m,
- dla terenu oznaczonego symbolem 1MN 18 m,
c) usytuowanie granic działki w stosunku do pasa drogowego pod kątem pomiędzy 40° a 140°,
d) dla każdej nowo wydzielonej działki zapewnić dostęp do drogi publicznej bezpośrednio lub poprzez
drogi wewnętrzne,
e) ustalenia zawarte w lit. a) i b) nie dotyczą działek przeznaczonych na cele infrastruktury technicznej lub
komunikacyjnej,
f) dopuszcza się odstąpienie od ustaleń dotyczących minimalnych szerokości frontów dla działek narożnych
lub zlokalizowanych w drugiej linii zabudowy; w takim przypadku należy zapewnić każdej działce
bezpośredni zjazd indywidualny, o minimalnej szerokości 4,5 m, na drogę publiczną bezpośrednio lub na
drogę wewnętrzną.
3. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) ustala się zakaz powodowania ponadnormatywnych obciążeń środowiska naturalnego poza granicami
nieruchomości, do której inwestor posiada tytuł prawny;
2) ustala się zakaz lokalizacji obiektów mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
§ 6. 1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się:
1) bezpośredni dostęp działek budowlanych do drogi publicznej leżącej poza granicami obszaru objętego
planem bezpośrednio, poprzez drogi wewnętrzne wyznaczane na podstawie przeznaczenia uzupełniającego
lub poprzez służebność;
2) dopuszcza się drogi wewnętrzne nie wskazane na rysunku planu wyznaczane na podstawie przeznaczenia
uzupełniającego spełniające warunki techniczne takie jak dla dróg pożarowych, o szerokości nie mniejszej
niż 6,0m;

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

–4–

Poz. 4508

3) obowiązek zapewnienia stanowisk postojowych:
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 2 stanowiska postojowe na jeden budynek mieszkalny,
b) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej:
- 1,2 stanowiska postojowego na 1 mieszkanie,
- 1 stanowisko postojowe przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową na
każde 10 stanowisk postojowych;
4) miejsca parkingowe o których mowa w pkt 3 należy zlokalizować na terenie zawierającym mieszkania dla
których liczona jest ilość tych miejsc;
5) stanowiska postojowe, o których mowa w pkt 3 realizować można w formie parkingów terenowych lub
garaży.
2. W zakresie ogólnych zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:
1) dopuszcza się naziemne i podziemne sieci oraz urządzenia infrastruktury technicznej;
2) dla nowych odcinków sieci należy stosować parametry odpowiednie dla typu sieci.
3. W zakresie zaopatrzenia w wodę – ustala się zaopatrzenie z sieci wodociągowej.
4. W zakresie systemu odprowadzania ścieków ustala się odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej.
5. W zakresie systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych ustala się:
1) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z połaci dachowych i nawierzchni utwardzonych
powierzchniowo z zastosowaniem studni chłonnych lub zbiorników retencyjno-odparowujących lub do
sieci kanalizacji deszczowej;
2) Należy dążyć do zagospodarowania maksymalnej ilości wód opadowych na własnym terenie;
3) obowiązek zabezpieczenia środowiska gruntowo – wodnego przed infiltracją zanieczyszczeń;
4) w przypadku natrafienia na system drenażowy podczas realizacji inwestycji należy go zachować albo
przebudować pod nadzorem osoby uprawionej;
5) w przypadku uszkodzenia systemu drenażowego podczas realizacji inwestycji należy go odbudować pod
nadzorem osoby uprawnionej.
6. W zakresie zaopatrzenia w energię elektroenergetyczną:
1) docelowo przeznacza się napowietrzne sieci elektroenergetyczne do skablowania przy zachowaniu
warunków określonych w przepisach odrębnych;
2) ustala się dostawę energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznych;
3) dopuszcza się stosowanie indywidualnych urządzeń pozyskujących energię ze źródeł odnawialnych o mocy
nie przekraczającej 100kW;
4) zakazuje się lokalizowania turbin wiatrowych.
7. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się korzystanie z sieci rozdzielczej niskiego i średniego ciśnienia.
8. W zakresie gospodarki cieplnej ustala się:
1) dopuszcza się indywidualne lub zorganizowane zaopatrzenie w ciepło;
2) w przypadku zorganizowanego systemu ogrzewania ustala się rozprowadzenie ciepła poprzez sieci
ciepłownicze;
3) ustala się wykorzystywanie nieuciążliwych źródeł ciepła o wysokiej sprawności cieplnej – energii
elektrycznej, gazu, oleju opałowego lub innych ekologicznych źródeł energii cieplnej o mocy
nie przekraczającej 100kW.
9. W zakresie telekomunikacji dopuszcza się rozbudowę i budowę urządzeń i sieci telekomunikacyjnych
zgodnie z przepisami odrębnymi.
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10. W zakresie gospodarki odpadami ustala się działania zgodnie z przepisami odrębnymi oraz gminnym
programem gospodarki odpadami.
§ 7. 1. Wyznacza się teren 1MN, dla którego ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej oraz
bliźniaczej;
2) w ramach przeznaczenia podstawowego dopuszcza się garaże i budynki gospodarcze służące zabudowie
mieszkaniowej jednorodzinnej;
3) przeznaczenie uzupełniające:
a) usługi drobne wbudowane,
b) drogi wewnętrzne,
c) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
d) mała architektura;
4) w zakresie ochrony i kształtowania
i zagospodarowania terenu ustala się:

ładu

przestrzennego,

zasad

kształtowania

zabudowy

a) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 6m od linii rozgraniczającej, zgodnie z rysunkiem planu,
b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi
i tarasy) maksymalnie do 65% powierzchni działek,
c) minimalny wskaźnik powierzchni terenu biologicznie czynnej 35%,
d) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,1,
e) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,5,
f) maksymalną wysokość zabudowy 12 m,
g) dachy symetryczne o kącie nachylenia połaci dachowych od 40° do 55°,
h) dla garaży wolno stojących i budynków gospodarczych dachy symetryczne o kącie nachylenia połaci
dachowych od 40° do 55°,
i) minimalną powierzchnia działki budowlanej:
- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej 700 m2,
- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej 350 m2,
j) minimalna powierzchnia działki, o której mowa w lit. o nie dotyczy działek wyznaczanych na cele
komunikacji,
k) maksymalną liczbę kondygnacji naziemnych 3,
l) minimalną liczbę kondygnacji naziemnych 2,
m) zakaz prowadzenia przewodów wentylacyjno – spalinowych po elewacji budynku,
n) zakaz budowy ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych,
o) zakaz stosowania jako materiałów wykończeniowych plastikowych listew elewacyjnych typu „siding”,
blachy falistej i trapezowej oraz blachodachówki,
p) stosowanie dla elewacji budynków materiałów, takich jak: drewno, kamień, tynki naturalne, łupka
naturalnego lub sztucznego, cegły w kolorze naturalnym.
2. Wyznacza się teren 1MW, dla którego ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) usługi drobne wbudowane – maksymalnie do 30% powierzchni użytkowej budynku,

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

–6–

Poz. 4508

b) ciągi pieszo-rowerowe i piesze, drogi wewnętrzne, zespoły garaży i budynków gospodarczych, ścieżki
rowerowe,
c) obiekty i urządzenia sportowe i rekreacyjne;
3) w zakresie ochrony i kształtowania
i zagospodarowania terenu ustala się:

ładu

przestrzennego,

zasad

kształtowania

zabudowy

a) obowiązujące linie zabudowy w odległości od 2 do 15 m od linii rozgraniczającej, zgodnie z rysunkiem
planu,
b) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości od 6m do 38m od linii rozgraniczającej, zgodnie
z rysunkiem planu,
c) w ramach zagospodarowania terenu dopuszcza się obiekty małej architektury, place zabaw oraz zieleń
urządzoną,
d) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi
i tarasy) maksymalnie do 75% powierzchni działek,
e) minimalny wskaźnik powierzchni terenu biologicznie czynnej 25%,
f) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,1,
g) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 1,5,
h) maksymalną liczbę kondygnacji naziemnych 4,
i) minimalną liczbę kondygnacji naziemnych 2,
j) dopuszcza się dodatkową kondygnację wyłącznie w formie poddasza użytkowego,
k) maksymalną wysokość zabudowy:
- dla zabudowy przeznaczenia podstawowego 17 m,
- dla zabudowy przeznaczenia uzupełniającego 7 m,
l) następujące formy dachów:
- dla istniejącej zabudowy przeznaczenia podstawowego zachowanie istniejącej formy i geometrii
dachów,
- dla nowej zabudowy przeznaczenia podstawowego oraz uzupełniającego dachy symetryczne
o nachyleniu połaci dachowych od 40° do 55° lub dachy mansardowe o średnim nachyleniu połaci
dachowych od 30° do 50°,
- dla garaży i obiektów gospodarczych dachy symetryczne o kącie nachylenia połaci dachowych od 40°
do 55°,
m) minimalna powierzchnia działki budowlanej 2000 m2,
n) minimalna powierzchnia działki budowlanej, o której mowa w lit. l nie dotyczy wydzielania działek po
obrysie istniejącej zabudowy oraz działek na potrzeby komunikacji,
o) należy nadać budynkom rzut zgodnie z tradycją historyczną – układ horyzontalny w proporcjach
minimum 2:3,
p) zakaz prowadzenia przewodów wentylacyjno – spalinowych po elewacji budynku,
q) zakaz budowy ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych,
r) zakaz stosowania jako materiałów wykończeniowych plastikowych listew elewacyjnych typu „siding”,
blachy falistej i trapezowej oraz blachodachówki,
s) stosowanie dla elewacji budynków materiałów, takich jak: drewno, kamień, tynki naturalne, łupek
naturalnego lub sztucznego, cegły w kolorze naturalnym lub materiale imitującym.
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§ 8. Ustala się stawki służące naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami 1MW i 1MN na 30%.
§ 9. Tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą
Rady Miasta Lubań nr XXXVIII/286/2005 z dnia 27 września 2005 roku w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-zachodniej części miasta Lubań,
ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 243, poz. 3803 z dnia 6 grudnia
2005 roku w granicach zgodnych z załącznikiem nr 1.
§ 10. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubań.
§ 11. Niniejsza uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczący Rady Miasta Lubań:
M. Kwolik

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

–8–

Poz. 4508

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVII/405/2014
Rady Miasta Lubań z dnia 28 października 2014 r.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII/405/2014
Rady Miasta Lubań z dnia 28 października 2014 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU ZMIANY
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU
POŁOŻONEGO W PÓŁNOCNO – ZACHODNIEJ CZĘŚCI MIASTA LUBAŃ DLA TERENU PRZY
UL. SŁOWACKIEGO
Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno
– zachodniej części miasta Lubań dla terenu przy ul. Słowackiego został wyłożony do publicznego wglądu.
Podczas wyłożenia projektu planu odbyła się dyskusja publiczna, wyznaczono termin w którym można było
składać uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu miejscowego.
Burmistrz Miasta Lubań ogłaszał za pomocą obwieszczenia w miejscowej prasie oraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta Lubań o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno – zachodniej części miasta Lubań dla
terenu przy ul. Słowackiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Wyłożenie projektu zmiany miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
ustalono na okres od 30.07.2014 r. do 27.08.2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego. Dyskusja publiczna nad
przyjętymi rozwiązaniami odbyła się 19.08.2014 r.. Uwagi można było składać do 11 września 2014 r.
W czasie przewidzianym na składanie uwag, nie zgłoszono pisemnych uwag.
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVII/405/2014
Rady Miasta Lubań z dnia 28 października 2014 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

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, będą
finansowane z budżetu gminy, a także ze środków zewnętrznych.

