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Jednocześnie foboMązane są zabefpieczyć odkryty przedmiot
i wshzymać wsze|kie roboty mogące go uszkodzić lub zniszczyć'
do czasu wydan|a pr7e7lWK7 odpowiednich 7aPąd7eń
W przypadku planowania Wyburzeń obiektów odgrywających
istolfl ą ro|ę w historycznym układzie urbanistyczno-krajobrazowym
miasla wymagane jest uzyskanie decyzji Wojewódzkiego
KonseMatora zablków na całkowiią Wymianę substancji

Rozbiórkę obiektów nie wpisanych do re].estru zabytków a|e
o wańościach historycznych dopusfcza się w sytuacjach
szczegó|nie Uzasadnionych ich stanem zachowanie, stwarzającym
fagrożenie d|a zycia |ub nien:a pohMerdzonym orzeczeniem
o stanie technicznym' inwentaryzacją i dokumentacją fotog raficzną
po Uprzednim Uzgodnieniu z Wojewódzkim KonseMaiorem
zabytków

s 10
UstaIenia do|yczące środowiska przyrodnicf ego.

Zachowuje się i wa|oryzuje kompleksy ie|eni miejskiej'
a zwłaszcza teren parku pałacowego _ wpisany do rejestru
zab},tków pod nr 3227, zespół pałacowo - parkowo - fo|warczny
pod nr 112.
Zachowuje sję na terenje parku pomnik przyrody _ buk pospolily
pod nr 1526' który zafnacfono na rysunku p|anu (teren ozn. symb'
1-UO.ZP).
Uciąfiwość,..]ynikająca z prowadzonej działa|ności usługowej
i gospodarczej nie może wykraczać poza granice lerenóW na ten
cetprzeznaczonycn.
działa|noŚć usiugowa i gospodarcza musi speiniać wymagania
przepisów szczegółowych w zakresie gospodarki wodno -
ściekowej, gospodarki odpadami, ochrony przed hałasem
i wiblacjami, och.ony atmosfery.

s 11
Warunki tymczasowego zagospodatowania terenów
Na lerenie objętym p|anem usta|a się zakaz |oka|izacji nowych
obiektóW tymcfasowych takich jak : blaszki' kontenery |ub budynki

s 12
Usta|enia dotyczące stawek pfocentowych służących na|iczeniu opłaty
od Wzrostu wańości nieruchomości'
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Usta|a się 30% sta!r4(ę śużącą na|iczeniu opłaty od wzroslu
nień]chomości w związku z uchwa|eniem planu' o którcj mowa w ań' 36
ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

s 13
Wykonanie uchwały powierza się BurmislrfoM iłowy.

s14
Uchwała wchodzi w życie po upływie
w Dzjenniku Urzędowym Wojewódzfuva
na slronie inlernetowej Gminy |łowa
ogłoszeń lJrfędu l.4iejskiego w |łowie'

30 dni od daty jej ogłoszenia
Lubuskiego i podlega publikacji
oraz wylvieszeniu na tablicy


