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ZARZĄDZENIE NR 248/09
WOJEWODY LUBUSKIEGO
z dnia 24 września 2009r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Krzeszyce
Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998r.
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw (Dz. U. z 2003r. Nr 159,
poz. 1547, z 2004r. Nr 25, poz. 219, Nr 102,
poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, z 2005r. Nr 175,
poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242,
Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127, Nr 218,
poz. 1592, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 112, poz. 766
oraz z 2008r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111) oraz
w związku z uchwałą Rady Gminy Krzeszyce
Nr XXX/149/09 z dnia 17 września 2009r. w sprawie
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego zarządza się, co następuje:
§ 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady
Gminy Krzeszyce w pięciomandatowym okręgu wyborczym Nr 3, w którym wybierany będzie jeden

kandydat.
§ 2. Datę wyborów wyznacza się na niedzielę
6 grudnia 2009r.
§ 3. Terminy wykonania czynności wyborczych
poprzedzających przeprowadzenie wyborów określa
kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej
wiadomości oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia.
Wicewojewoda Lubuskiego
Jan Świrepo
Załącznik
do zarządzenia Nr 248/09
Wojewody Lubuskiego
z dnia 24 września 2009r.

Kalendarz wyborczy
dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Krzeszyce
zarządzonych na dzień 6 grudnia 2009r.
Termin wykonania
czynności wyborczych
do 7 paŝdziernika 2009r.

do 17 paŝdziernika
2009r.

Treść czynności
-

-

do 19 paŝdziernika
2009r.
do 22 paŝdziernika
2009r.

-

podanie do publicznej wiadomości oraz ogłoszenie w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego zarządzenia Wojewody
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Krzeszyce
podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o granicy, numerze okręgu wyborczego i liczbie radnych wybieranych w okręgu, w którym przeprowadzone zostaną wybory
uzupełniające oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej,
zawiadomienie Komisarza Wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych
zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu kandydatów do Gminnej Komisji Wyborczej w Krzeszycach
powołanie przez Komisarza Wyborczego Gminnej Komisji Wyborczej w Krzeszycach

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 104
do 6 listopada 2009r.
(do godz. 2400)

-

do 15 listopada 2009r.

-

do 21 listopada 2009r.

-

do 22 listopada 2009r.
4 grudnia 2009r.
o godz. 2400
5 grudnia 2009r.

-

6 grudnia 2009r.
godz. 600 - 2000

-

-

– 5350 –
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zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Krzeszycach list kandydatów na radnego,
zgłaszanie wójtowi kandydatów do obwodowej komisji wyborczej
w godzinach urzędowania
powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą obwodowej komisji
wyborczej,
podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerze i granicy obwodu głosowania oraz wyznaczonej
siedzibie obwodowej komisji wyborczej
rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Krzeszycach o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego zawierających numery list, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnym oznaczeniem kandydatów
sporządzenie spisów wyborców
zakończenie kampanii wyborczej
przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu
wyborców
głosowanie
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UCHWAŁA NR XXVIII/148/2009
RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY
z dnia 26 marca 2009r.
W sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom niektórych dodatków oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny
doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum
prowadzonych przez Gminę Łęknica
Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a oraz art 54 ust. 7
ustawy a dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z póŝn. zm.) uchwala
się
REGULAMIN
WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI
ROZDZIAŁ I
§ 1. Postanowienia wstępne
1. Niniejszy regulamin stosuje się do nauczycieli
zatrudnionych w szkołach podstawowych, przedszkolu i gimnazjum prowadzonym przez Gminę Łęknica.
2. Regulamin określa warunki przyznawania oraz
wysokość:
1) dodatku za wysługę lat;
2) dodatku motywacyjnego;
3) dodatku funkcyjnego;
4) dodatku za pracę w warunkach trudnych
i uciąşliwych;
5) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
oraz godziny doraŝnych zastępstw;

6) nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego;
ROZDZIAŁ II
§ 2. Dodatek za wysługę lat
1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat zgodnie z postanowieniami art. 33 ust. 1
ustawy z dnia 24 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela
oraz § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu
z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy.
2. Podstawę naliczenia dodatku za wysługę lat
stanowią oryginalne dokumenty (świadectwa pracy), albo uwierzytelnione kopie tych dokumentów.
3. Dodatek lub podwyşka dodatku za wysługę
lat przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło nabycie
prawa do dodatku lub dodatku w wyşszej stawce,
a jeşeli nabycie tych praw nastąpiło pierwszego dnia
miesiąca - od tego dnia.
§ 3. Dodatek motywacyjny
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1. Środki na dodatki motywacyjne dla nauczycieli planowane są corocznie w budşecie gminy
w wysokości do 10% planowanych wynagrodzeń
zasadniczych nauczycieli.
2. Środki na dodatki motywacyjne dla dyrektorów planowane są corocznie w budşecie gminy
w wysokości do 40% wynagrodzeń zasadniczych
dyrektorów.
3. Środki na dodatki motywacyjne dla nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia edukacyjne,
opiekuńcze i wychowawcze nie wymienione w ramowych planach, a realizowane zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym szkoły planowane są corocznie w budşecie gminy w wysokości
1,3% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela za
kaşdą przeprowadzoną godzinę.
4.

Dodatek motywacyjny przyznaje:

1)

dyrektorom – burmistrz,

2)

wicedyrektorom i nauczycielom – dyrektor.

5. Dodatek motywacyjny przyznawany jest dyrektorom na czas określony, nie krótszy niş
6 miesięcy i nie dłuşszy niş jeden rok kalendarzowy.
6. Dodatek motywacyjny przyznawany jest nauczycielom na czas określony, nie krótszy niş 2 miesiące i nie dłuşszy niş jeden rok kalendarzowy.
7. Dodatek motywacyjny nie moşe przekroczyć
40% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.
8. Warunkiem przyznania nauczycielowi zatrudnionemu w szkole dodatku motywacyjnego jest:
1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
a w szczególności:
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich moşliwości oraz warunków pracy
nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktycznowychowawczych, potwierdzających wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami
w konkursach, zawodach i olimpiadach,
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.

Stanowisko lub funkcja
Dyrektor Szkoły Podstawowej
Wicedyrektor Szkoły Podstawowej
Kierownik Świetlicy Szkolnej
Dyrektor Gimnazjum
Dyrektor Przedszkola Miejskiego

3. Dodatek funkcyjny przysługuje takşe nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze
w zastępstwie.

Poz. 1377
b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich
rodzicami,
c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne
działanie na rzecz uczniów potrzebujących
szczególnej opieki.

2) zaangaşowanie w realizację czynności i zajęć,
o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela,
a w szczególności:
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości
szkolnych,
b) udział w komisjach przedmiotowych i innych,
c) opieka nad samorządem uczniowskim lub
organizacjami uczniowskimi działającymi na
terenie szkoły,
d) aktywny udział w realizacji innych zadań statutowych szkoły, zwłaszcza prowadzenie dodatkowych (pozalekcyjnych) zajęć edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych.
9. W przypadku nauczycieli, którym powierzono funkcje dyrektora w szkole, przy ustalaniu wysokości dodatku motywacyjnego naleşy obok warunków wymienionych w ust. 8 uwzględniać zaangaşowanie dyrektora w czynności wynikające z kierowania szkołą.
10. Decyzję o przyznaniu dodatku motywacyjnego nauczycielowi lub dyrektorowi szkoły przekazuje się w formie pisemnej.
§ 4. Dodatki funkcyjne
1. Wykaz stanowisk i funkcji, których zajmowanie bądŝ pełnienie uprawnia do dodatku funkcyjnego określa § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. (Dz. U.
Nr 22, poz. 181).
2. Wysokość stawek dodatku funkcyjnego
określa ponişsza tabela dodatków funkcyjnych:

Stawka dodatku funkcyjnego
15 - 50% wynagrodzenia zasadniczego
5 - 50% wynagrodzenia zasadniczego
5 - 50% wynagrodzenia zasadniczego
10 - 50% wynagrodzenia zasadniczego
10 - 50% wynagrodzenia zasadniczego
6. Dodatek funkcyjny przysługuje równieş nauczycielowi z tytułu wykonywania zadań:

4. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektorów ustala Burmistrz.

1) opiekuna staşu w wysokości 2% osobistego zaszeregowania wynikającego z tabeli za kaşdego
nauczyciela staşystę powierzonego opiece,

5. Wysokość dodatków funkcyjnych dla wicedyrektora, osób zajmujących inne kierownicze stanowiska ustala dyrektor szkoły.

2) wychowawstwa klasy lub oddziału przedszkolnego w wysokości 8% osobistego zaszeregowania wynikającego z tabeli.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 104

– 5352 –

7. Prawo do dodatku funkcyjnego przysługuje
w okresie zajmowania odpowiedniego stanowiska
kierowniczego lub wykonywania zadań, za które
przysługuje dodatek. Jeşeli odpowiednie stanowisko
kierownicze lub funkcję powierzono nauczycielowi
na okres nie obejmujący pełnych miesięcy, dodatek
funkcyjny wypłaca się w wysokości proporcjonalnej
do czasu pełnienia związanych z nimi obowiązków.
8. Dodatek funkcyjny związany ze stanowiskiem przysługuje równieş osobie, której powierzono odpowiednie obowiązki w zastępstwie innej osoby, jeśli jej nieobecność przekracza 1 miesiąc.
§ 5. Dodatek za warunki pracy
1. Nauczycielom prowadzącym indywidualne
nauczanie dziecka zakwalifikowanego do kształcenia
specjalnego, przysługuje dodatek w wysokości 25%
stawki godzinowej, obliczanej jak za godziny ponadwymiarowe za kaşdą przepracowaną godzinę
nauczania.
§ 6. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraŝnych zastępstw
1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraŝnych zastępstw wypłaca się
według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy.
2. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową nauczyciela ustala się dzieląc przyznaną
nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego
przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych.
3. Miesięczną liczbę godzin tygodniowego
obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela ustala
się mnoşąc tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin przez wskaŝnik 4,16 z zaokrągleniem do pełnych
godzin w ten sposób, şe czas zajęć do 0,5 godziny
pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za
pełną godzinę.
§ 7. Zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego

Poz. 1377

2) 10% najnişszego wynagrodzenia - dla 2 osób,
3) 12% najnişszego wynagrodzenia - dla 3 osób,
4) 14% najnişszego wynagrodzenia - dla 4 i więcej
osób.
3. Kwoty przypadającego dodatku zaokrągla
się do pełnych złotych w ten sposób, şe kwotę do
0,49zł pomija się, a kwotę od co najmniej 0.50zł zaokrągla się do pełnego złotego.
4. Do osób, o których mowa w ust.2, zalicza się
nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących:
1) małşonka,
2) rodziców pozostających na pełnym utrzymaniu
nauczyciela,
3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małşonka dzieci do ukończenia
18 roku şycia lub do czasu ukończenia przez nie
szkoły ponadpodstawowej albo ponadgimnazjalnej, nie dłuşej jednak niş do ukończenia
21 roku şycia,
4) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małşonka niepracujące dzieci
będące studentami, do czasu ukończenia studiów wyşszych, nie dłuşej jednak niş do ukończenia 26 roku şycia,
5) dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego ŝródła dochodów.
5. Nauczycielowi i jego współmałşonkowi, będącemu takşe nauczycielem, stale z nim zamieszkującym, przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości
określonej w ust. 2. Małşonkowie wspólnie określają
pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek.
6. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezaleşnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.
7. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym złoşono wniosek o jego przyznanie.
8.

Dodatek przyznaje się na wniosek nauczycie-

la.

1. Prawo do dodatku mieszkaniowego przysługuje nauczycielowi posiadającemu wymagane kwalifikacje, zatrudnionemu na terenie wiejskim lub
w mieście do 5000 mieszkańców w wymiarze nie
nişszym niş połowa obowiązującego wymiaru zajęć.

9. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny
nauczyciel otrzymujący dodatek jest zobowiązany
niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły, dyrektor
otrzymujący dodatek – Burmistrza Miasta.

2. Dodatek zróşnicowany stosownie do stanu
rodzinnego nauczyciela wynosi:

1. Regulamin został uzgodniony z Zarządem
ZNP w Łęknicy.

1) 8% miesięcznej stawki najnişszego wynagrodzenia za pracę pracowników, ustalanego przez
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, zwanego dalej „najnişszym wynagrodzeniem” – dla 1 osoby,

2. Zmiany w Regulaminie następują odrębną
uchwałą zmieniającą.

§ 8. Przepisy końcowe

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Karty Nauczyciela oraz przepisy prawa pracy.
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4. Traci moc uchwała Nr XXIII/120/2008 Rady
Miejskiej w Łęknicy z dnia 20 listopada 2008r.
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom niektórych dodatków oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny
doraŝnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym
w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum
prowadzonych przez Gminę Łęknica, obowiązującego w 2009 roku.

Poz. 1377, 1378

5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.
6. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 23 kwietnia 2009
roku.
Przewodniczący Rady
Andrzej Marszałek
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UCHWAŁA NR LI/654/09
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA
z dnia 25 sierpnia 2009r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zdrojowego
i osiedla Zastalowskiego w Zielonej Górze
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tekst jednolity (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.1), art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z póŝn. zm.2), uchwały Nr XXVII/368/08 Rady Miasta
Zielona Góra z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie
zmiany uchwały o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Osiedla Zdrojowego i Osiedla Zastalowskiego
w Zielonej Górze, po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra
uchwalonym uchwałą Nr XXVIII/392/08 Rady Miasta
Zielona Góra z dnia 19 sierpnia 2008r. uchwala się,
co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne

z zakresu infrastruktury technicznej, które naleşą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach
publicznych.
§ 2. 1. Przedmiotem ustaleń zmiany planu jest
przeznaczenie terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, usługi, zieleń, komunikację oraz
infrastrukturę techniczną.
2. Na obszarze objętym niniejszą uchwałą wyodrębnia się tereny wydzielone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, które przeznacza się pod:
1) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, oznaczoną symbolami MN;
2) zabudowę usługową, oznaczoną symbolami U;
3) zabudowę usług oświaty, oznaczoną symbolem
UO;
4) zieleń urządzoną, oznaczoną symbolami ZP;

§ 1. 1. Przedmiotem uchwały jest zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
osiedla Zdrojowego i osiedla Zastalowskiego w Zielonej Górze.

5) komunikację, oznaczoną symbolami:

2. Granice terenów objętych planem określone
zostały na rysunkach, stanowiących załączniki graficzne do niniejszej uchwały.

6) teren infrastruktury technicznej - elektroenergetyka, oznaczony symbolem E.

3. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są:
1) załączniki graficzne Nr 1, 2, 3 i 4 - rysunki planu
w skali 1: 1 000 wraz z wyrysem ze studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Zielona Góra;
2) załącznik Nr 5 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłoşonego do
publicznego wglądu projektu zmiany planu;
3) załącznik Nr 6 - rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji

a)

KDD - drogi publiczne dojazdowe,

b)

KX - ciąg pieszy;

§ 3. 1. Ustalenia zmiany planu w obszarze, o którym mowa w § 1 ust. 2, zawarte są w treści niniejszej uchwały, obejmującej:
1) rozdział 1, zawierający przepisy ogólne;
2) rozdział 2, zawierający przepisy obowiązujące
w całym obszarze objętym zmianą planu, określające:
a)

zasady przeznaczenia terenów oraz linie rozgraniczające tereny o róşnym przeznaczeniu
lub róşnych zasadach zagospodarowania,

b)

zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
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strzennego,
c)

zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,

d)

zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,

e)

wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,

f)

szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości,

g)

zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji,

h)

zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej,

i)

sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i uşytkowania terenów;

3) rozdział 3, zawierający przepisy dotyczące wydzielonych stref, określające szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
4) rozdział 4, zawierający warunki zagospodarowania dla poszczególnych terenów, określające:
a)

przeznaczenie terenów,

b)

parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu;

5) rozdział 5, określający stawki procentowe, na
podstawie których ustala się opłatę, o której
mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
6) rozdział 6, zawierający przepisy końcowe.
2. Obowiązującymi ustaleniami planu są następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu:
1) granica obszaru objętego planem;
2) obowiązujące linie rozgraniczające tereny
o róşnym przeznaczeniu lub róşnych zasadach
zagospodarowania;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) strefy techniczne;
5) symbole określające przeznaczenie terenów.
3. Pozostałe, niewymienione w ust. 2 elementy
rysunku planu, jak np. treść podkładu mapowego,
mają charakter informacyjny i nie są ustaleniami
planu.
§ 4. Ilekroć jest mowa o:
1) uchwale - naleşy przez to rozumieć niniejszą
uchwałę, o ile z treści zapisu nie wynika inaczej;
2) planie - naleşy przez to rozumieć wszystkie
ustalenia dotyczące obszaru objętego niniejszą
uchwałą;
3) przepisach odrębnych - naleşy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;

Poz. 1378

4) rysunku planu - naleşy przez to rozumieć rysunki, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 niniejszej uchwały;
5) terenie - naleşy przez to rozumieć obszar o toşsamym rodzaju przeznaczenia, wyznaczony na
rysunku planu liniami rozgraniczającymi
i oznaczony symbolem literowym i liczbowym;
6) przeznaczeniu podstawowym - naleşy przez to
rozumieć rodzaj przeznaczenia terenu, który
dominuje w obszarze wydzielonym liniami rozgraniczającymi, obejmujący min. 51% powierzchni nieruchomości lub/i min. 51% powierzchni całkowitej wszystkich budynków istniejących i planowanych, połoşonych w jej
granicach;
7) przeznaczeniu dopuszczalnym - naleşy przez to
rozumieć rodzaj przeznaczenia inny niş podstawowy, który uzupełnia i wzbogaca uşytkowanie podstawowe i nie moşe zaistnieć bez
przeznaczenia podstawowego;
8) drogach wewnętrznych - naleşy przez to rozumieć drogi nie zaliczone do şadnej kategorii
dróg publicznych, stanowiące między innymi
drogi do obiektów uşytkowanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą;
9) wysokości zabudowy - naleşy przez to rozumieć
definicję zgodnie z warunkami technicznymi,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z dopuszczeniem w bryle budynku,
lokalnych dominant o indywidualnych wysokościach, z zastrzeşeniem, iş rzut dominanty nie
moşe przekroczyć 10% powierzchni zabudowy
tego budynku;
10) kondygnacji - naleşy przez to rozumieć kondygnację nadziemną;
11) powierzchni zabudowy - naleşy przez to rozumieć sumę powierzchni zabudowy, tj. największą obszarowo powierzchnię poziomego rzutu
jednej kondygnacji naziemnej, liczonej po zewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych
wszystkich obiektów budowlanych, wraz z budynkami gospodarczymi i pomocniczymi, występującymi w obrębie danej nieruchomości;
12) nieuciąşliwej działalności usługowej - naleşy
rozumieć taki rodzaj usług, który nie wywołuje
uciąşliwości dla otoczenia w rozumieniu przepisów prawa budowlanego;
13) zagospodarowaniu tymczasowym - naleşy
przez to rozumieć dotychczasowy sposób korzystania z terenu, do momentu wprowadzenia
zainwestowania zgodnego z ustaleniami planu;
14) stawce procentowej - naleşy przez to rozumieć
wzrost wartości nieruchomości spowodowany
ustaleniami planu, upowaşniający do pobrania
od właściciela jednorazowej opłaty w przypadku jej zbycia, zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
15) nieprzekraczalnej linii zabudowy - naleşy przez
to rozumieć granicę wzdłuş terenów komunika-
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cji publicznej i wydzielonych pasów infrastruktury technicznej, poza którą nie moşe być wysunięte główne lico budynku;
16) reklamie wielkogabarytowej - naleşy przez to
rozumieć wolnostojące, trwale związane z gruntem urządzenie reklamowe, w tym umieszczane
na elementach konstrukcyjnych, obiektach budowlanych lub ogrodzeniach, którego przynajmniej jeden z wymiarów przekracza 4m;
17) strefie technicznej - naleşy przez to rozumieć
strefy od sieci i urządzeń infrastruktury technicznej obejmujące pasy terenu wzdłuş sieci,
pozwalające na stały lub okresowy dostęp operatora kontrolującego stan sieci, a w przypadku
awarii - na jej usunięcie; szerokość strefy ustala
się na podstawie rodzaju sieci, średnicy i głębokości posadowienia.
Rozdział 2
Przepisy obowiązujące w całym obszarze objętym
zmianą planu
§ 5. 1. Ustala się zasady przeznaczenia terenów
zgodnie z ust. 2 - 3.
2. Tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi
mogą być zagospodarowane wyłącznie na cele
zgodne z przeznaczeniem podstawowym lub łącznie
z przeznaczeniem dopuszczalnym, zgodnie z ustaleniami określonymi w zapisach niniejszej uchwały,
w tym szczegółowymi zasadami zagospodarowania
terenów, zawartymi w rozdziale 4.
3. W ramach terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi, obok zagospodarowania zgodnego
z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym,
mogą występować drogi wewnętrzne, miejsca postojowe dla samochodów osobowych, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej oraz zieleń urządzona, o ile z treści uchwały zapisów szczegółowych
nie wynika inaczej.
§ 6. 1. Ustala się zasady ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego w stosunku do wszelkich działań budowlanych, tj. realizacji nowych obiektów,
modernizacji, rozbudów, nadbudów, remontów istniejącej zabudowy, budowy ogrodzeń, instalacji
elementów reklamowanych, obiektów małej architektury i kształtowania terenów zielonych zgodnie
z ust. 2 - 3.
2. Nakazuje się:
1) dbanie o docelowe ukształtowanie linii zabudowy, ogrodzeń i kompozycji zieleni, w szczególności od strony dróg publicznych;
2) zachowanie wywaşonych gabarytów budynków
w zakresie ich wysokości, formy dachu i układu
kalenicy oraz podziałów stolarki okiennej;
3) realizację w granicach kaşdej nieruchomości
terenów biologicznie czynnych, do których naleşą tereny zieleni niskiej - trawniki, zieleni
średniej - krzewy, zieleni wysokiej - drzewa;
4) przeznaczenie pasa terenu, pomiędzy linią zabudowy a linią rozgraniczającą teren, pod realizację:

Poz. 1378
a)

utwardzonego wjazdu na teren działki,

b)

dojścia do budynku,

c)

zadaszonego i osłoniętego miejsca pod pojemniki na śmieci,

d)

miejsc do parkowania,

e)

sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

f)

zieleni urządzonej i elementów małej architektury.

3. Zakazuje się stosowania:
1) materiałów wykończeniowych typu: blacha trapezowa i falista oraz siding;
2) reklam wielkogabarytowych na terenach zieleni
urządzonej;
3) znaków informacji wizualnej w miejscach,
i w sposób naruszający bezpieczeństwo ruchu
samochodowego i pieszego.
§ 7. 1. Ustala się zasady ochrony środowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego zgodnie z ust. 2 7.
2. Zakazuje się lokalizowania inwestycji naleşących do przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z ustawą z dnia 3 paŝdziernika 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z póŝn. zm.) z wyłączeniem dróg publicznych dojazdowych o których mowa w planie.
3. W zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem - nakazuje się stosowanie paliw ekologicznych, o niskiej zawartości związków siarki.
4. W zakresie ochrony powierzchni ziemi i środowiska przed odpadami:
1) nakazuje się:
a)

zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi organicznej, jej odpowiednie zdeponowanie oraz ponowne wykorzystanie przy realizacji robót
ziemnych związanych z budową,

b)

gromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych, zgodnie z regulacjami obowiązującymi
w mieście;

2) dopuszcza się wykorzystanie dla potrzeb niwelacji terenu mas ziemnych, stanowiących grunt
rodzimy,
usuwany
lub
przemieszczany,
w związku z realizacją przedsięwzięcia lub realizacją elementów zagospodarowania terenu,
z zastrzeşeniem przepisów o ograniczeniu zmian
naturalnego ukształtowania.
5. W zakresie ochrony wód przed zanieczyszczeniem:
1) nakazuje się uszczelnianie powierzchni komunikacyjnych, w tym placów, dróg i parkingów;
2) instalowanie urządzeń oczyszczających wody
opadowe i roztopowe tj. separatorów i osadni-
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ków;
3) przy szczegółowych rozwiązaniach projektowych naleşy ująć przepisy zawarte w ustawie
z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019).
6. W zakresie ochrony terenów zieleni i wartości
krajobrazowych nakazuje się:
1) utrzymanie istniejącej zieleni, z dopuszczeniem
wycinki w sytuacji konieczności wprowadzenia
niezbędnych rozwiązań z zakresu inwestycji,
w tym dotyczących infrastruktury technicznej
i komunikacji oraz porządkowania struktury
osadniczej, wprowadzając w kaşdym przypadku
obowiązek wyrównania poniesionych strat
w strukturze zieleni;
2) kształtowanie nowej zieleni w sposób niekolidujący z zabudową, wprowadzanie nasadzeń,
przy uwzględnieniu docelowej wysokości i rozłoşystości oraz otwarć widokowych.
7. W zakresie ochrony przed hałasem - tereny
oznaczone na rysunku planu symbolami:
1) MN - wskazuje się jako przyporządkowane rodzajowi „tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”, z dopuszczalnym poziomem hałasu określonym w przepisach odrębnych;
2) UO - wskazuje się jako przyporządkowane rodzajowi „tereny zabudowy związanej ze stałym
lub czasowym pobytem dzieci i młodzieşy”,
z dopuszczalnym poziomem hałasu określonym
w przepisach odrębnych.

Poz. 1378

2) zieleń urządzona, oznaczona symbolami ZP.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 2 pkt 2
dopuszcza się realizację:
1) małej architektury i akcentów plastycznych;
2) elementów zagospodarowania terenu, w tym
wydzielonych ciągów pieszych;
3) obiektów i urządzeń związanych z infrastrukturą
techniczną;
4) reklam w formie zorganizowanej i ujednoliconej co do wielkości i jakości.
4. Zakazuje się grodzenia terenów publicznych.
5. Wszystkie tereny publiczne naleşy kształtować
w sposób zapewniający ich dostępność osobom
z róşnego typu niepełnosprawnością, poprzez:
1) likwidację istniejących barier technicznych i architektonicznych, poprzez zastosowanie odpowiednich łagodnych pochylni, platform i podjazdów;
2) umoşliwienie przy zagospodarowywaniu nowych terenów i w projektowanych obiektach
budowlanych, w tym budynkach uşyteczności
publicznej, na wszystkich ciągach pieszych,
swobodne poruszanie się osób z osłabioną
sprawnością motoryczną.
§ 10. 1. Ustala się szczegółowe zasady i warunki
scalania i podziału nieruchomości zgodnie z ust. 2 - 3.
2. W obszarze objętym planem nie występują tereny podlegające obowiązkowemu scaleniu.

§ 8. 1. Ustala się zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
zgodnie z ust. 2 - 3.

3. Wydzielanie działek z obszarów ograniczonych
liniami rozgraniczającymi moşe odbywać się z zachowaniem następujących zasad:

2. Osoby prowadzące roboty budowlane i ziemne na obszarze objętym planem, w przypadku ujawnienia w trakcie prac przedmiotu, które posiada cechy zabytku, zobowiązuje się do:

1) wielkość i kształt działek powinny być dostosowane do ich przeznaczenia, w tym powinny
zapewniać warunki dla parkowania i garaşowania pojazdów osób zamieszkałych, zatrudnionych i uşytkowników;

1) wstrzymania wszelkich prac mogących uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot;
2) zabezpieczenia przy uşyciu dostępnych środków tego przedmiotu i miejsca jego odkrycia;
3) niezwłocznego zawiadomienia o tym wojewódzkiego konserwatora zabytków lub Prezydenta Miasta Zielona Góra, który jest obowiązany niezwłocznie, nie dłuşej niş w terminie
3 dni przekazać właściwemu konserwatorowi
zabytków przyjęte zawiadomienie.
3. Na terenie objętym planem nie występują
obiekty znajdujące się w rejestrze zabytków.
§ 9. 1. Ustala się wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych zgodnie
z ust. 2 - 5.
2. Na obszarze objętym planem przestrzenie publiczne stanowią:
1) drogi publiczne dojazdowe, oznaczone symbolami KDD;

2) działki powinny mieć bezpośredni dostęp do
drogi publicznej;
3) działki pod zabudowę powinny posiadać dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej;
4) przy dokonywaniu podziałów i łączeniu działek
naleşy uwzględnić istniejące uzbrojenie wod. kan. z zachowaniem pasów eksploatacyjnych
według zasad określonych w § 14;
5) zakazuje się podziału nieruchomości stanowiących przestrzenie publiczne, o których mowa
w § 9.
4. Program parkingowy, wyliczony według parametrów i wskaŝników określonych dla poszczególnych terenów w rozdziale 4, naleşy zbilansować
w ramach terenu planowanej inwestycji.
§ 11. 1. Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej
zgodnie z ust zgodnie z ust. 2 - 4.
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2. Podstawowy układ komunikacji drogowej, obsługujący teren stanowią:
1) zlokalizowane poza granicami terenu objętego
planem drogi publiczne: ul. Sulechowska,
ul. Strumykowa i ul. Ŝródlana;
2) zlokalizowane w granicach opracowania drogi
publiczne dojazdowe, oznaczone symbolami
KDD.
3. W sytuacji przebudowy, rozbudowy i budowy
elementów układu komunikacji, w tym dróg, parkingów, ścieşek rowerowych i ciągów pieszo - jezdnych
naleşy uwzględnić odpowiednio:
1) projektowane oraz istniejące sieci uzbrojenia
terenu, z dopuszczeniem jego przełoşenia na
koszt administratora drogi i na warunkach
uzgodnionych z gestorem danej sieci;
2) utrzymanie lub budowę chodników dla pieszych;

Poz. 1378
nych przez operatora sieci, zgodnie z ustawą
Prawo energetyczne i rozporządzeniami wykonawczymi do ustawy;

2) nakazuje się:
a)

zabezpieczenie tras dla gazociągu średniego
ciśnienia w liniach rozgraniczających dróg,

b)

zachowanie stref technicznych od sieci,
zgodne z przepisami odrębnymi;

3) dopuszcza się lokalizację gazociągu na terenie
prywatnym, za zgodą właściciela terenu i na
warunkach określonych przez administratora
sieci.
7. W zakresie elektroenergetyki:
1) ustala się pokrycie zapotrzebowania z istniejącej lub rozbudowanej sieci elektroenergetycznej;
2) dopuszcza się:

3) rozpoznanie geologiczno-inşynierskie terenu,
przy budowie nowych odcinków tras.

a)

realizację stacji transformatorowych na terenie inwestora,

§ 12. 1. Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej
zgodnie z ust. 2 - 10.

b)

zasilanie nowych odbiorców energii elektrycznej z projektowanych stacji transformatorowych.

2. Sieci infrastruktury technicznej naleşy prowadzić, w miarę moşliwości, w obrębie linii rozgraniczających dróg, z uwzględnieniem przepisów odrębnych.

8. W zakresie zaopatrzenia na ciepło:

3. Dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na terenach innych niş wymienione w ust. 2, o ile nie zostaną zakłócone podstawowe funkcje tych terenów.
4. W zakresie zaopatrzenia w wodę, ustala się
obowiązek zagwarantowania pełnego pokrycia zapotrzebowania z istniejącej lub rozbudowywanej
miejskiej sieci wodociągowej, pod warunkiem zapewnienia, w pierwszym rzędzie, zaopatrzenia
w wodę dla celów bytowo - komunalnych.
5. W zakresie odprowadzenia ścieków bytowych
i komunalnych oraz wód opadowych i roztopowych,
zwanych dalej ściekami:
1) nakazuje się dla terenów o funkcji usługowej
i komunikacyjnej odprowadzenie ścieków do
istniejącego systemu sieci kanalizacyjnej, o ile
spełniają one parametry zgodne z przepisami
odrębnymi;
2) zakazuje się wprowadzania ścieków bytowych
i komunalnych do wód powierzchniowych i do
gruntu;
3) dopuszcza się realizację sieci kanalizacyjnych
na terenach działek prywatnych, za zgodą właściciela terenu i na warunkach określonych
przez administratora sieci.
6. W zakresie zaopatrzenia w gaz:
1) ustala się zaopatrzenie z dystrybucyjnej sieci
gazowej, w uzgodnieniu z operatorem sieci, po
spełnieniu warunków technicznych i ekonomicznych przyłączenia na zasadach określo-

1) ustala się, w zaleşności od potrzeb i moşliwości, dostawę ciepła dla celów grzewczych i bytowych oraz technologicznych z miejskiej sieci
ciepłowniczej, poprzez sukcesywną rozbudowę
drugorzędnych sieci cieplnych na obszarze planu, w miarę realizacji planowanych do przyłączenia obiektów oraz alternatywnie ustala się
wykorzystanie proekologicznych ŝródeł ciepła,
w tym niekonwencjonalnych ŝródeł energii
cieplnej;
2) pokrycie zapotrzebowania z istniejącej lub rozbudowanej sieci ciepłowniczej miejskiej;
3) nakazuje się przystosowanie instalacji i urządzeń na emitorach, do standardów i wymogów
określonych w przepisach odrębnych;
4) zamierzone inwestycje wymagają uzgodnienia
lokalizacji obiektów i tras sieci cieplnej w celu
zapewnienia prawidłowej eksploatacji sieci
cieplnych przebiegających przez przedmiotowy
teren;
5) w przypadku kolizji projektowanych obiektów
z istniejącymi ciepłociągami naleşy je przebudować na koszt inwestora – zgodnie z wydanymi przez właściciela sieci cieplnej warunkami
przebudowy;
6) dopuszcza się lokalizację sieci na terenie prywatnym, za zgodą właściciela terenu i na warunkach określonych przez administratora sieci.
9. W zakresie telekomunikacji:
1) ustala się zapewnienie dostępu do istniejącej
lub rozbudowanej sieci telekomunikacyjnej;
2) nakazuje się skablowanie sieci;
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3) zakazuje się lokalizacji nowych stacji bazowych
i urządzeń nadawczych.

rokość pasa roboczego będzie ustalona indywidualnie przez właściciela sieci cieplnej.

10. W zakresie gospodarki odpadami:
1) nakazuje się wyposaşenie terenów publicznych
w urządzenia do gromadzenia odpadów dostosowanych do technologii ich wywozu i utylizacji;
2) zakazuje się składowania oraz utylizacji odpadów, w tym skupu złomu.
§ 13. 1. Ustala się sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i uşytkowania
terenów zgodnie z ust. 2 - 3.
2. Zakazuje się lokalizacji nowych obiektów tymczasowych, w postaci wolnostojących obiektów
blaszanych, kontenerowych, za wyłączeniem obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.

Rozdział 4
Warunki zagospodarowania dla poszczególnych
terenów
§ 15. 1. Wyznacza się teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony na rysunku planu
symbolem MN, dla którego ustala się zasady określone w ust. 2 - 5.
2. Ustala się przeznaczenie terenów:
1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, wraz z przynaleşnym
zagospodarowaniem terenu;
2) dopuszczalne:
a)

nieuciąşliwa działalność usługowa lub rzemieślnicza, której powierzchnia całkowita
nie przekracza 30% powierzchni całkowitej
budynku mieszkalnego, wraz z przynaleşnym zagospodarowaniem terenu, o ile zagwarantowana zostanie właściwa obsługa
w zakresie: dojazdów, dostaw, miejsc parkingowych, składowania odpadów,

b)

ogrody przydomowe wraz z elementami małej architektury.

3. Nakazuje się likwidację tymczasowego zagospodarowania, w przypadku moşliwości realizacji
przeznaczenia zgodnego z ustaleniami planu.
Rozdział 3
Przepisy dotyczące wydzielonych stref, określające
szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy
§ 14. Ustala się następujące strefy techniczne,
w których zakazuje się lokalizacji zabudowy i trwałych nasadzeń:
1) strefa wyznaczona graficznie na rysunku planu;
2) od istniejących i projektowanych sieci wodociągowych, niewyznaczonych graficznie na rysunku planu naleşy zagwarantować pasy eksploatacyjne wynoszące po:
a)

3,0m szerokości dla przekroju sieci do
Ø300mm, licząc od zewnętrznej ścianki
przewodu,

b)

5,0m szerokości dla przekroju sieci powyşej
Ø300mm, licząc od zewnętrznej ścianki
przewodu;

3) od istniejących i projektowanych sieci kanalizacyjnych, niewyznaczonych graficznie na rysunku planu naleşy zagwarantować pasy eksploatacyjne wynoszące po 4m szerokości, licząc od
zewnętrznej ścianki kanału;
4) dla pozostałych sieci, wzdłuş istniejących i projektowanych przebiegów, naleşy zachować pasy robocze, o szerokości uzaleşnionej od średnicy i typu, ustalone indywidualnie przez właściwego dysponenta sieci;
5) wzdłuş zaprojektowanych i zrealizowanych ciepłociągów naleşy zachować pasy robocze
o szerokości uzaleşnionej od średnicy i typu
ciepłociągu, ponad którymi nie naleşy: sytuować budynków, dokonywać nasadzeń drzew
i krzewów oraz lokalizować elementów małej
architektury trwale związanych z gruntem, sze-

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - ustala się moşliwość:
1) prowadzenia prac remontowych, polegających
na dostosowaniu istniejącej zabudowy do
obowiązujących wymogów technicznych, w tym
wprowadzania urządzeń technicznych polepszających warunki zamieszkiwania;
2) rozbudowy lub wymiany na nowe istniejących
obiektów, przy zachowaniu nieprzekraczalnej
linii zabudowy wyznaczonej na rysunku planu;
3) zmiany funkcji budynków gospodarczych na
mieszkalną i usługową;
4) przekształcania poddaszy w istniejących budynkach na lokale mieszkalne.
4.
Zagospodarowanie
i wskaŝniki:

terenu,

parametry

1) ustala się:
a)

wielkość powierzchni zabudowy w stosunku
do powierzchni działki - maksymalnie do
40%,

b)

powierzchnia biologicznie czynna - minimum 30% powierzchni działki, w tym dla zieleni wysokiej naleşy przeznaczyć co najmniej
20% terenów biologicznie czynnych,

c)

nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie
z rysunkiem planu,

d)

program parkingowy i garaşowy:

-

dla zabudowy mieszkaniowej - nie mniej niş
1 miejsce postojowe lub garaş,

-

w przypadku prowadzenia działalności go-
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spodarczej - nie mniej niş dodatkowe 1 miejsce postojowe na kaşde 25m² powierzchni
uşytkowej lokalu.

nie mniejszej niş 1 miejsce postojowe na
6 miejsc konsumpcyjnych,
d) zagwarantowanie w granicach nieruchomości właściwej obsługi w zakresie dojazdów,
miejsc parkingowych, placów manewrowych oraz składowania odpadów,

5. Parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy:
1) ustala się:
a)

szerokość elewacji frontowej - do 15m,

b)

wysokość zabudowy:
-

mieszkaniowej - do 2 kondygnacji, w tym
poddasze uşytkowe i nie więcej niş 10m
mierzone od poziomu terenu do najwyşszego punktu dachu,

-

gospodarczej i pomocniczej, w tym garaşy
- nie więcej niş 1 kondygnacja ale nie
wyşsza niş 4m;

Poz. 1378

e) nieprzekraczalną linię zabudowy, zgodnie
z rysunkiem planu;
2) nakazuje się, aby działalność usługowa, zgodnie z przeznaczeniem podstawowym przy terenach mieszkaniowych, nie stwarzała uciąşliwości, w szczególności w postaci:

2) w zakresie geometrii dachu ustala się:
a)

dla budynków mieszkalnych dachy dwui wielospadowe, o kącie nachylenia połaci
od 30º do 45º i układzie kalenicy jak w budynkach sąsiadujących,

b)

moşliwość umieszczania okien połaciowych
i lukarn.

§ 16. 1. Wyznacza się teren zabudowy usługowej, oznaczony na rysunku planu symbolem U1, dla
którego ustala się zasady określone w ust. 2 - 4.

3. Zagospodarowanie terenu, parametry i wskaŝniki oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się:
a) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku
do powierzchni działki - maksymalnie do
60%,
b) powierzchnię biologicznie czynną - nie mniej
niş 25%, w tym dla zieleni wysokiej naleşy
przeznaczyć co najmniej 20% terenów biologicznie czynnych,
c) program parkingowy i garaşowy:
-

w przypadku działalności usługowej w ilości nie mniejszej niş 1 miejsce postojowe na 35m² powierzchni usługowej,

-

w przypadku usług gastronomii - w ilości

b)

wykorzystywania surowców lub materiałów niebezpiecznych w szczególności toksycznych
i łatwopalnych, mogących stanowić zagroşenie w wypadku ich niekontrolowanego przedostania się do otoczenia, np.
w wyniku poşaru lub w stanach nadzwyczajnych zagroşeń;

4) dopuszcza się:

1) podstawowe - usługi motoryzacyjne, usługi
handlu detalicznego o powierzchni sprzedaşy do
2000m², usługi rzemieślnicze, usługi administracji i kultury, gastronomia, wraz z przynaleşnym zagospodarowaniem terenu;

3) tymczasowe - istniejąca zabudowa mieszkaniowa.

wytwarzania hałasu, wibracji, draşniących
woni lub światła o duşym natęşeniu,

3) zakazuje się lokalizacji garaşy wolnostojących;

a)

budowę garaşy podziemnych,

b)

realizację zieleni urządzonej, towarzyszącej
obiektom budowlanym wraz z elementami
małej architektury,

c)

realizację, w formie wydzielonych działek,
dojść i dojazdów, placów manewrowych,
przeznaczonych dla obsługi istniejących
i projektowanych obiektów,

d)

lokalizację sieci i obiektów infrastruktury
technicznej związanej z obsługą terenu.

2. Ustala się przeznaczenie terenu:

2) dopuszczalne - lokale mieszkalne dla dysponenta prowadzonej działalności, zintegrowane
z obiektem kubaturowym przeznaczenia podstawowego, pod warunkiem zachowania wymogów przepisów odrębnych;

a)

4. Parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy:
1) ustala się gabaryty zabudowy - wysokość do
3 kondygnacji i do 12m;
2) w zakresie geometrii dachu - dachy naleşy
kształtować w dostosowaniu do charakteru
funkcji i do cech otaczającego zainwestowania.
§ 17. 1. Wyznacza się tereny zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolem U2, dla
których ustala się zasady określone w ust. 2 - 4.
2. Ustala się przeznaczenie terenu:
1) podstawowe - usługi oświaty, nauki, zdrowia,
administracji, kultury, gastronomii, tereny sportu, wraz z przynaleşnym zagospodarowaniem
terenu;
2) dopuszczalne:
a)

handel detaliczny o powierzchni sprzedaşy
do 2000m², usługi rzemieślnicze, wystawiennicze,

b)

lokale mieszkalne dla dysponenta prowadzonej działalności zintegrowane z obiektem
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kubaturowym przeznaczenia podstawowego
lub dopuszczonego, pod warunkiem zachowania wymogów przepisów odrębnych,
c)

dojść i dojazdów, placów manewrowych,
przeznaczonych dla obsługi istniejących
i projektowanych obiektów,

budynki gospodarcze i pomocnicze, w tym
garaşe;

3) tymczasowe - istniejąca zabudowa mieszkaniowa.

d)

lokalizację sieci i obiektów infrastruktury
technicznej związanej z obsługą zagospodarowania terenu,

e)

lokalizację budynków na granicy działki,
z wyjątkiem strony, dla której wyznaczono
na rysunku planu nieprzekraczalną linię zabudowy.

3. Zagospodarowanie terenu, parametry i wska ŝniki oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się:
a)

wielkość powierzchni zabudowy w stosunku
do powierzchni działki budowlanej - nie więcej niş 65%,

b)

powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej
niş 15%, w tym dla zieleni wysokiej naleşy
przeznaczyć co najmniej 20% terenów biologicznie czynnych,

c)

program parkingowy i garaşowy:
-

-

d)

e)

w przypadku działalności usługowej
w ilości nie mniejszej niş 1 miejsce postojowe na 100m² powierzchni usługowej,
w przypadku usług gastronomii w ilości
nie mniejszej niş 1 miejsce postojowe na
6 miejsc konsumpcyjnych,
zagwarantowanie właściwej obsługi w zakresie dojazdów, miejsc parkingowych, placów manewrowych oraz składowania odpadów,
nieprzekraczalną linię zabudowy, zgodnie
z rysunkiem planu, w odległości 10,0m od
linii rozgraniczającej teren;

2) nakazuje się, aby działalność usługowa, zgodnie z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym przy terenach mieszkaniowych, nie
stwarzała uciąşliwości, w szczególności w postaci:
a)

wytwarzania hałasu, wibracji, draşniących
woni lub światła o duşym natęşeniu,

b)

wykorzystywania surowców lub materiałów
niebezpiecznych w szczególności toksycznych i łatwopalnych mogących stanowić zagroşenie w wypadku ich niekontrolowanego
przedostania się do otoczenia, np. w wyniku
poşaru lub w stanach nadzwyczajnych zagroşeń;

3) zakazuje się lokalizacji garaşy wolnostojących;
4) dopuszcza się:
a)

budowę garaşy podziemnych lub parkingów, wkomponowanych w teren,

b)

realizację zieleni rekreacyjnej, zieleni izolacyjnej towarzyszącej obiektom budowlanym
wraz
z elementami małej architektury,

c)

realizację, w formie wydzielonych działek,

4. Parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy:
1) ustala się gabaryty zabudowy:
a)

dla budynków funkcji podstawowej - wysokość do 4 kondygnacji i do 15m,

b)

dla budynków gospodarczych i pomocniczych - 1 kondygnacja i do 4m wysokości;

2) w zakresie geometrii dachu:
a)

dla budynków funkcji podstawowej - dachy
indywidualne,

b)

dla budynków gospodarczych i pomocniczych - dachy indywidualne.

§ 18. 1. Wyznacza się teren zabudowy usług
oświaty, oznaczony na rysunku planu symbolem
UO, dla którego ustala się zasady określone w ust. 2
- 4.
2. Ustala się przeznaczenie terenów:
1) podstawowe - szkoła, przedszkole, şłobek,
ośrodki kształcenia, zabudowa usługowa związana z nauką, sport i rekreacja, wraz z przynaleşnym zagospodarowaniem terenu;
2) dopuszczalne:
a)

usługi administracji, kultury, handlu i gastronomii, zdrowia,

b)

lokale mieszkalne dla właścicieli i dysponentów obiektów, zintegrowane z budynkiem
funkcji podstawowej.

3. Zagospodarowanie terenu, parametry i wskaŝniki oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się:
a)

wielkość powierzchni zabudowy w stosunku
do powierzchni działki - nie więcej niş 50%,

b)

powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej
niş 30%,

c)

program parkingowy i garaşowy: co najmniej jedno stanowisko w granicach działki
lub w promieniu do 100m na kaşde rozpoczęte 50m² powierzchni uşytkowej,

d)

kompleksowe zagospodarowanie nieruchomości od strony ulicy w postaci oświetlenia,
elementów małej architektury, zieleni urządzonej,

e)

nieprzekraczalną linię zabudowy w odległo-
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ści 10m od linii rozgraniczającej drogę dojazdową, oznaczoną na rysunku planu symbolem KDD;
2) dopuszcza się:
a)

Poz. 1378

§ 20. 1. Wyznacza się tereny dróg publicznych
dojazdowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi,
oznaczone na rysunku planu symbolami KDD, dla
których ustala się zasady określone w ust. 2 - 4.
2. Nakazuje się:

lokalizowanie zieleni rekreacyjnej i towarzyszącej obiektom budowlanym, wraz z elementami małej architektury,

1) utrzymanie szerokości pasów drogowych w liniach rozgraniczających - nie mniej niş 10m;

b)

organizację dojść i dojazdów przeznaczonych dla obsługi przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego,

2) budowę nowych elementów układu komunikacyjnego, wraz z kompleksową budową sieci
uzbrojenia technicznego;

c)

lokalizację sieci i obiektów infrastruktury
technicznej związanej z obsługą zagospodarowania terenu.

3) budowę elementów komunikacji pieszej.

4. Parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy:
1) ustala się gabaryty zabudowy:
a)

dla budynków funkcji podstawowej - wysokość do 3 kondygnacji,

b)

dla budynków gospodarczych i pomocniczych - 1 kondygnacja i do 4m wysokości;

2) w zakresie geometrii dachu - indywidualne
rozwiązania z dostosowaniem proporcji do charakteru funkcji.
§ 19. 1. Wyznacza się teren zieleni urządzonej,
oznaczony na rysunku planu symbolem ZP, dla którego ustala się zasady określone w ust. 2 - 3.
2. Ustala się przeznaczenie terenów:
1) podstawowe: parki, skwery, zieleńce, zieleń
urządzona niska, średnia i wysoka;
2) dopuszczalne:
a)

place gier i zabaw, terenowe urządzenia rekreacyjne i sportowe,

b)

tereny wypoczynku, polany z elementami
małej architektury,

c)

ścieşki piesze i rowerowe, ścieşki i szlaki dydaktyczne.

3. Zagospodarowanie terenu, parametry i wskaŝniki oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) nakazuje się:
a)

b)

kompleksowe zagospodarowanie terenów
poprzez realizację elementów małej architektury, oświetlenia i zieleni,
wzbogacenie istniejącej szaty roślinnej;

2) dopuszcza się:

3. Dopuszcza się:
1) realizację elementów zagospodarowania terenu, związanych z obsługą komunikacji: zatok,
parkingów;
2) lokalizowanie tablic reklamowych i znaków informacyjnych;
3) korektę układu komunikacyjnego w projektach
technicznych budowy i modernizacji dróg;
4) budowę obiektów komunikacji rowerowej;
5) realizację zieleni i elementów małej architektury.
4. Zakazuje się sprzedaşy nieruchomości i oddawanie ich w uşytkowanie wieczyste, uşytkowanie,
najem i dzierşawę, graniczących z nieruchomościami oddanymi w trwały zarząd na cele obronności
i bezpieczeństwa państwa bez porozumienia z właściwym w tych sprawach naczelnym organem administracji rządowej.
§ 21. 1. Wyznacza się teren ciągu pieszego,
oznaczony na rysunku planu symbolem KX, dla którego ustala się zasady określone w ust. 2 - 3.
2. Ustala się przeznaczenie terenów:
1) podstawowe - ciągi piesze;
2) dopuszczalne:
a)

obiekty małej architektury,

b)

szpalery drzew, zakrzewienia, zieleń ozdobna,

c)

ścieşki rowerowe,

d)

infrastruktura techniczna związana z obsługą
terenu wraz z zagwarantowaniem dojazdu.

3. Zagospodarowania terenu, parametry i wskaŝniki:
1) nakazuje się utrzymanie szerokości ciągu w liniach rozgraniczających - nie mniej niş 3m;

a)

lokalizację budynków o powierzchni zabudowy do 30m², pełniących wyłącznie funkcje
administracyjno - socjalne przy terenach rekreacyjno - sportowych,

2) dopuszcza się stosowanie indywidualnych rozwiązań w zakresie nawierzchni, oświetlenia, zieleni, elementów małej architektury, zadaszeń
i przykryć.

b)

lokalizowanie sieci urządzeń infrastruktury
technicznej, związanych z obsługą zagospodarowania terenu.

§ 22. 1. Wyznacza się teren infrastruktury technicznej - elektrotechnicznej, oznaczony na rysunku
planu symbolem E, dla którego ustala się zasady
określone w ust. 2 - 4.
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2. Ustala się przeznaczenie terenów:
1) podstawowe - stacje transformatorowe, wraz
z przynaleşnym zagospodarowaniem terenu;
2) dopuszczalne:
a)

wszelkie urządzenia towarzyszące zaopatrzeniu w energię elektryczną,

b)

zieleń izolacyjna.

3. Nakazuje się, aby uciąşliwości bądŝ szkodliwości dla środowiska wywołane przez obiekt i urządzenia nie wykraczały poza granice terenu, na którym są zlokalizowane i tym samym nie powodowały
konieczności ustanowienia obszaru ograniczonego
uşytkowania.
4. Dopuszcza się moşliwość grodzenia terenu.
Rozdział 5

Rozdział 6
Przepisy końcowe
§ 24. Tracą moc ustalenia uchwały Nr LI/464/05
Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 września 2005r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Zdrojowego
i Osiedla Zastalowskiego w Zielonej Górze (Dziennik
Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2006r. Nr 4,
poz. 70), w zakresie terenów będących przedmiotem
niniejszej uchwały.
§ 25. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.
§ 26. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i podlega publikacji
w Biuletynie Informacji Publicznej miasta Zielona
Góra.

Stawki procentowe, na podstawie których ustala
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
§ 23. Ustala się stawkę procentową, słuşącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
w wysokości 30% wzrostu wartości nieruchomości.

Poz. 1378

Przewodniczący Rady
Adam Urbaniak
________________________________________
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203
i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457,
z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180,
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz. 420.
2
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r.
Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130,
poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007r.
Nr 127, poz. 880 oraz z 2008r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227,
Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413.
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Poz. 1378
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LI/654/09
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 25 sierpnia 2009r.
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Poz. 1378
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LI/654/09
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 25 sierpnia 2009r.
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Poz. 1378
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LI/654/09
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 25 sierpnia 2009r.
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Poz. 1378
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LI/654/09
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 25 sierpnia 2009r.
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Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LI/654/09
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 25 sierpnia 2009r.

Rozstrzygnięcie
o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Zdrojowego i Osiedla Zastalowskiego
w Zielonej Górze
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póŝn. zm.) rozstrzyga
się wniesione uwagi w sposób następujący:
W ustalonym terminie do wyłoşonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego osiedla Zdrojowego i osiedla Zastalowskiego w Zielonej Górze
wpłynęły 2 pisma zawierające w sumie 4 uwagi. Po
analizie tych uwag jedną z nich rozpatrzono pozytywnie i uwzględniono w projekcie planu miejscowego, natomiast pozostałe nie zostały uwzględnione.

Poz. 1378

i U2.
Rozstrzygnię-

- uwaga nieuwzględniona

Uzasadnienie

- Teren oznaczony symbolem
U1 nie stanowi własności miasta. Wytyczenie ciągu pieszego
narusza prawo właściciela nieruchomości do ochrony własnego interesu prawnego przy
zagospodarowaniu działki.

cie

2. Zgłaszający
uwagi
Treść uwagi 2

- wnosi o dopuszczenie lokalizacji masztów antenowych wyłącznie na obiektach kubaturowych

Dotyczy usta-

- Zapisy § 12 ust. 9:

leń

„9. W zakresie telekomunikacji:
1) ustala się zapewnienie
dostępu do istniejącej lub
rozbudowanej sieci telekomunikacyjnej;

W stosunku do uwag rozpatrzonych negatywnie
przyjęto następujące stanowisko:
1. Zgłaszający
uwagi

Treść

uwagi

1a

Rozstrzygnię-

- uwaga nieuwzględniona

Uzasadnienie

- Propozycja przebiegu drogi
wykracza poza granice terenu
objętego ustaleniami zmiany
miejscowego planu. Ponadto
w studium uwarunkowań nie
przewidziano takiej drogi.

cie

Treść
1b

uwagi

2) nakazuje się skablowanie
sieci;
3) zakazuje się lokalizacji
nowych stacji bazowych
i urządzeń nadawczych.”

Pani Ewa A., zam. 65-101 Zielona Góra ul. Strumykowa 19A/5
- pismo z dnia 26 czerwca
2009r.
Wniosek do załącznika graficznego Nr 4 o zaprojektowanie
drogi publicznej od ul. Ŝródlanej przez potok i nasyp do nowo stawianych bloków, gdyş,
zdaniem składającej uwagę,
ciąg pieszo - jezdny nad działkami tego wymogu nie spełnia,
a ruch kołowy do jednego osiedla poprzez wewnętrzne drogi
drugiego to grube nieporozumienie.

- Wniosek do załącznika graficznego Nr 1 o zaprojektowanie przejścia pieszego od przystanków autobusowych Sulechowska - Stadion przez teren
Salonu na teren osiedla, aby
nie obchodzić (znaczne wydłuşenie drogi) posesji terenów U1

- ITE Sp. z o.o. 62-002 Suchy
Las, ul. Szkolna 11 - pismo
z dnia 13 lipca 2009r.

Rozstrzygnię-

- uwaga nieuwzględniona

Uzasadnienie

- Zmiana planu miejscowego
dotyczy niewielkich terenów
połoşonych pośród istniejącej
zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej. W takiej
sytuacji lokalizacja masztów
antenowych i stacji nadawczych będzie zbyt bliska tej zabudowy, a co za tym idzie nie
będzie zaakceptowane przez
lokalną społeczność.

cie

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LI/654/09
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 25 sierpnia 2009r.
Rozstrzygnięcie
dotyczące sposobu realizacji zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich
finansowania, zgodnie z przepisami o finansach
publicznych
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póŝn. zm.), art. 7
ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
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Poz. 1378, 1379

z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz art. 167
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póŝn.
zm.) rozstrzyga się, co następuje:

wy i rozbudowy infrastruktury technicznej, które są
niezbędne dla prawidłowego i uporządkowanego
zagospodarowania terenu objętego zmianą planu,
będą finansowane ze środków:

1. Z ustaleń zawartych w uchwale sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Zdrojowego i Osiedla Zastalowskiego w Zielonej Górze wynika, şe realizacja zapisanych w nim zadań z zakresu infrastruktury technicznej, w tym budowy dróg, kanalizacji, wodociągów, ciągów pieszych, pociąga za sobą wydatki
z budşetu miasta w zakresie realizacji zadań własnych.

1) budşetowych miasta, według harmonogramu
planowanych do realizacji inwestycji oraz zadań, wprowadzanych w kolejnych latach do
budşetu przez Radę Miasta Zielona Góra;

2. Inwestycje i nakłady wynikające z realizacji
zapisów przedmiotowej uchwały, w zakresie budo-

4) własnych inwestora, na terenie posiadanych
nieruchomości.

2) pozabudşetowych, w tym z funduszy Unii Europejskiej;
3) wynikających z porozumień, w ramach partnerstwa prywatno - publicznego;
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UCHWAŁA NR XXII/196/09
RADY GMINY ŻARY
z dnia 25 czerwca 2009r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kadłubia
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 (tekst jednolity Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.1), art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z póŝn. zm.2), w oparciu o uchwałę Nr XIV/131/08
Rady Gminy Şary z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kadłubia, po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Şary uchwalonym
uchwałą Nr XII/113/2000 Rady Gminy Şary z dnia
27
kwietnia
2000r.,
zmienionego
uchwałą
Nr XV/147/08 Rady Gminy Şary z dnia 25 września
2008r. uchwala się, co następuje:
Rozdział 1

publicznego wglądu projektu planu;
3) załącznik Nr 3 - rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które naleşą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach
publicznych.
§ 2. 1. Przedmiotem ustaleń planu jest przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, infrastrukturę techniczną i komunikację.
2. Na obszarze objętym niniejszą uchwałą wyodrębnia się tereny wydzielone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, które przeznacza się pod:
1) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, oznaczoną symbolami MN;
2) komunikację, oznaczoną symbolami:

Przepisy ogólne

a)

KDD - droga dojazdowa,

§ 1. 1. Przedmiotem uchwały jest miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego wsi Kadłubia.

b)

KDW - drogi wewnętrzne.

2. Granice terenu objętego planem określone
zostały na rysunku planu, stanowiącym załącznik
graficzny do niniejszej uchwały.
3. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są:
1) załącznik graficzny - rysunek planu w skali
1: 1 000 wraz z wyrysem ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
2) załącznik Nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłoşonego do

§ 3. 1. Ustalenia planu w obszarze, o którym
mowa w § 1 ust. 2, zawarte są w treści niniejszej
uchwały, obejmującej:
1) rozdział 1, zawierający przepisy ogólne;
2) rozdział 2, zawierający przepisy obowiązujące
w całym obszarze objętym planem, określające:
a)

zasady przeznaczenia terenów oraz linie
rozgraniczające
tereny
o
róşnym
przeznaczeniu
lub
róşnych
zasadach
zagospodarowania,
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kształtowania

ładu

przyrody

d)

zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,

e)

wymagania
wynikające
z
potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych,

f)

szczegółowe zasady i warunki
i podziału nieruchomości,

g)

zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji,

h)

zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej,

i)

sposób i termin tymczasowego zagospo
darowania,
urządzania
i
uşytkowania
terenów,

j)

stawki procentowe, na podstawie których,
ustala się opłatę, o której mowa w art. 36
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

scalania

3) rozdział 3, zawierający przepisy dotyczące
wydzielonych stref, określające szczególne
warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich uşytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy;
4) rozdział 4, zawierający warunki zagospodarowania dla poszczególnych terenów, określające:
a)

przeznaczenie terenów,

b)

parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu;

5) rozdział 5, zawierający przepisy końcowe.
2. Obowiązującymi ustaleniami planu są następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu:
1) granica obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny o róşnym przeznaczeniu lub róşnych zasadach zagospodarowania;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) symbole literowe przeznaczenia terenów i numery wyróşniające je spośród innych terenów;
5) strefa techniczna.
3. Pozostałe, niewymienione w ust. 2 elementy
rysunku planu, jak np. treść podkładu mapowego,
mają charakter informacyjny i nie są ustaleniami
planu.
§ 4. Ilekroć jest mowa o:
1) uchwale - naleşy przez to rozumieć niniejszą
uchwałę Rady Gminy Şary;
2) planie - naleşy przez to rozumieć wszystkie
ustalenia dotyczące obszaru objętego niniejszą
uchwałą;
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3) przepisach odrębnych - naleşy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;
4) rysunku planu - naleşy przez to rozumieć rysunek, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 niniejszej
uchwały;
5) terenie - naleşy przez to rozumieć obszar o toşsamym rodzaju przeznaczenia, wyznaczony na
rysunku planu liniami rozgraniczającymi
i oznaczony symbolem literowym i liczbowym;
6) przeznaczeniu podstawowym - naleşy przez to
rozumieć rodzaj przeznaczenia terenu, który
dominuje w obszarze wydzielonym liniami rozgraniczającymi, obejmujący min. 51% powierzchni nieruchomości lub/i min. 51% powierzchni całkowitej wszystkich budynków istniejących i planowanych, połoşonych w jej
granicach;
7) przeznaczeniu dopuszczalnym - naleşy przez to
rozumieć rodzaj przeznaczenia inny niş podstawowy, który uzupełnia i wzbogaca uşytkowanie podstawowe i nie moşe zaistnieć bez
przeznaczenia podstawowego;
8) wysokości zabudowy - naleşy przez to rozumieć
definicję zgodnie z warunkami technicznymi,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z dopuszczeniem w bryle budynku,
lokalnych dominant o indywidualnych wysokościach, z zastrzeşeniem, iş rzut dominanty nie
moşe przekroczyć 10% powierzchni zabudowy
tego budynku;
9) powierzchni zabudowy - naleşy przez to rozumieć sumę powierzchni zabudowy, tj. największą obszarowo powierzchnię poziomego rzutu
jednej kondygnacji naziemnej, liczonej po zewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych
wszystkich obiektów budowlanych, wraz z budynkami gospodarczymi i pomocniczymi, występującymi w obrębie danej nieruchomości;
10) nieuciąşliwej działalności usługowej - naleşy
rozumieć taki rodzaj usług, który nie wywołuje
uciąşliwości dla otoczenia w rozumieniu przepisów prawa budowlanego;
11) zagospodarowaniu tymczasowym - naleşy
przez to rozumieć dotychczasowy sposób korzystania z terenu, do momentu wprowadzenia
zainwestowania zgodnego z ustaleniami planu;
12) stawce procentowej - naleşy przez to rozumieć
wzrost wartości nieruchomości spowodowany
ustaleniami planu, upowaşniający do pobrania
od właściciela jednorazowej opłaty w przypadku
jej zbycia, zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
13) nieprzekraczalnej linii zabudowy - naleşy przez
to rozumieć granicę wzdłuş terenów komunikacji, poza którą nie moşe być wysunięte główne
lico budynku;
14) reklamie wielkogabarytowej - naleşy przez to
rozumieć wolnostojące, trwale związane z gruntem urządzenie reklamowe, w tym umieszczane
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na elementach konstrukcyjnych, obiektach budowlanych lub ogrodzeniach, którego przynajmniej jeden z wymiarów przekracza 4m;
15) strefie technicznej - naleşy przez to rozumieć
strefy od sieci i urządzeń infrastruktury technicznej obejmujące pasy terenu wzdłuş sieci,
pozwalające na stały lub okresowy dostęp operatora kontrolującego stan sieci, a w przypadku
awarii - na jej usunięcie, ustalane na podstawie
rodzaju sieci, średnicy i głębokości jej posadowienia.
Rozdział 2
Przepisy obowiązujące w całym obszarze objętym
planem
§ 5. 1. Ustala się zasady przeznaczenia terenów.
2. Tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi
mogą być zagospodarowane wyłącznie na cele
zgodne z podstawowym przeznaczeniem lub łącznie
z
przeznaczeniem
dopuszczalnym,
zgodnie
z ustaleniami określonymi w zapisach niniejszej
uchwały, w tym warunkami zagospodarowania dla
poszczególnych terenów, zawartymi w rozdziale 4.
3. W ramach terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi, obok zagospodarowania zgodnego
z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym,
mogą występować miejsca postojowe dla samochodów osobowych, sieci i urządzenia infrastruktury
technicznej oraz zieleń urządzona, o ile z treści zapisów szczegółowych uchwały nie wynika inaczej.
§ 6. 1. Ustala się zasady ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego w stosunku do wszelkich
działań budowlanych, w szczególności dotyczących
realizacji obiektów, budowy ogrodzeń, instalacji
elementów reklamowanych i obiektów małej
architektury.
2. Nakazuje się:
1) dbanie o docelowe ukształtowanie linii zabudowy, zieleni i ogrodzeń, w szczególności od
strony dróg;
2) zachowanie odpowiednich gabarytów budynków w zakresie ich wysokości, formy dachu
i układu kalenicy oraz podziałów stolarki okiennej, w dostosowaniu do cech lokalnego krajobrazu i wartościowych elementów występujących w okolicy;
3) realizację w granicach kaşdej nieruchomości
terenów biologicznie czynnych, do których naleşą tereny zieleni niskiej - trawniki, zieleni
średniej - krzewy, zieleni wysokiej - drzewa;
4) przeznaczenie pasa terenu, pomiędzy linią zabudowy a linią rozgraniczającą teren, pod realizację:
a)

utwardzonego wjazdu na teren działki,

b)

dojścia do budynku,

c)

zadaszonego i osłoniętego miejsca pod pojemniki na śmieci,

d)

miejsc do parkowania,
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e)

sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

f)

zieleni urządzonej i elementów małej architektury.

3. Zakazuje się:
1) stosowania materiałów wykończeniowych typu: blacha trapezowa i falista oraz siding;
2) lokalizacji reklam wielkogabarytowych;
3) realizacji ogrodzeń z prefabrykatów betonowych.
§ 7. 1. Ustala się zasady ochrony środowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego.
2.
Zakazuje
się
realizacji
działalności
gospodarczych zawsze i potencjalnie mogących
znacząco oddziaływać na środowisko, określonych
w przepisach ochrony środowiska.
3. W zakresie ochrony powietrza przed
zanieczyszczeniem nakazuje się stosowanie paliw
ekologicznych, o niskiej zawartości związków siarki.
4. W zakresie ochrony
i środowiska przed odpadami:

powierzchni

ziemi

1) nakazuje się:
a)

zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi organicznej, odpowiednie zdeponowanie oraz ponowne wykorzystanie przy robotach ziemnych związanych z realizacją inwestycji,

b)

gromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych zgodnie z regulacjami obowiązującymi w gminie;

2) dopuszcza się wykorzystanie dla potrzeb
niwelacji terenu mas ziemnych, stanowiących
grunt rodzimy, usuwany lub przemieszczany,
w związku z realizacją przedsięwzięcia lub
realizacją elementów zagospodarowania terenu,
z zastrzeşeniem przepisów o ograniczeniu zmian
naturalnego ukształtowania.
5.
W
zakresie
ochrony
wód
przed
zanieczyszczeniem nakazuje się uszczelnianie
powierzchni komunikacyjnych, w tym placów, dróg
i parkingów.
6. W zakresie ochrony terenów
i wartości krajobrazowych nakazuje się:

zieleni

1) utrzymanie istniejącej zieleni, z dopuszczeniem
wycinki w sytuacji konieczności wprowadzenia
niezbędnych rozwiązań z zakresu inwestycji,
w tym dotyczących infrastruktury technicznej
i komunikacji oraz porządkowania struktury
osadniczej, wprowadzając w kaşdym przypadku
obowiązek wyrównania poniesionych strat
w strukturze zieleni;
2) kształtowanie nowej zieleni w sposób niekolidujący z zabudową, wprowadzanie nasadzeń,
przy uwzględnieniu docelowej wysokości i rozłoşystości.
7. W zakresie ochrony przed hałasem - tereny
oznaczone na rysunku planu symbolami MN wskazuje się jako przyporządkowane rodzajowi
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„tereny mieszkaniowe”, z dopuszczalnym poziomem
hałasu określonym w przepisach odrębnych.

§ 11. 1. Ustala się zasady modernizacji,
rozbudowy i budowy systemów komunikacji.

§ 8. 1. Ustala się zasady ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej.

2. Podstawowy układ komunikacji drogowej, obsługujący teren stanowią:

2. Osoby prowadzące roboty budowlane i ziemne na obszarze objętym planem, w przypadku ujawnienia w trakcie prac przedmiotu, które posiada cechy zabytku, zobowiązuje się do:
1) wstrzymania wszelkich prac mogących uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot;
2) zabezpieczenia przy uşyciu dostępnych środków tego przedmiotu i miejsca jego odkrycia;
3) niezwłocznego zawiadomienia o powyşszym
wojewódzkiego konserwatora zabytków lub
Wójta Gminy Şary, który jest obowiązany niezwłocznie, nie dłuşej niş w terminie 3 dni przekazać wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków przyjęte zawiadomienie.
§ 9. 1. Ustala się wymagania wynikające
z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.
2. Nakazuje się zagospodarowywanie terenów
komunikacji pieszej w sposób umoşliwiający poruszanie się po nich osobom niepełnosprawnym.
3. Dopuszcza się stosowanie elementów:
1) małej architektury, zieleni i akcentów plastycznych;
2) uşytkowych, w szczególności lamp oświetleniowych, koszy na śmieci, posadzek na wydzielonych ciągach pieszych i pieszo - jezdnych.
§ 10. 1. Ustala się szczegółowe zasady i warunki
scalania i podziału nieruchomości.
2. W obszarze objętym planem nie występują tereny podlegające scaleniu.
3. Postuluje się przeprowadzenie podziałów nieruchomości zgodnie z liniami postulowanymi, wyznaczonymi na rysunku planu.
4. W przypadku innego podziału niş określony
w ust. 3, wydzielanie działek moşe odbywać się
z zachowaniem następujących zasad:
1) wielkość i kształt działek powinny być dostosowane do ich przeznaczenia, w tym powinny
zapewniać warunki dla parkowania i garaşowania pojazdów osób zamieszkałych i uşytkowników;
2) działki powinny mieć dostęp do drogi publicznej, w tym takşe poprzez drogi wewnętrzne;

1) droga dojazdowa oznaczona na rysunku planu
symbolem KDD;
2) drogi wewnętrzne, oznaczone na rysunku planu
symbolami KDW1 i KDW2.
3.
W
sytuacji
przebudowy,
rozbudowy
i budowy elementów układu komunikacji, naleşy
uwzględnić projektowane oraz istniejące sieci
uzbrojenia terenu, z dopuszczeniem ich przełoşenia
na koszt administratora drogi i na warunkach
uzgodnionych z gestorem danej sieci.
§ 12. 1. Ustala się zasady modernizacji,
rozbudowy i budowy systemów infrastruktury
technicznej.
2. Sieci infrastruktury technicznej naleşy prowadzić w obrębie linii rozgraniczających dróg.
3. Dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na terenach innych niş wymienione w ust. 2, o ile nie zostaną zakłócone podstawowe funkcje tych terenów.
4. W zakresie zaopatrzenia w wodę:
1) ustala się docelowo realizację wiejskiej sieci
wodociągowej i pełne zaopatrzenie w wodę
z tej sieci;
2) dopuszcza się moşliwość budowy studni, do
czasu realizacji sieci wodociągowej.
5. W zakresie odprowadzenia ścieków sanitarnych:
1) nakazuje się:
a)

odprowadzenie ścieków do projektowanego
systemu sieci grawitacyjno - tłocznej kanalizacji sanitarnej,

b)

sieć lokalizować w liniach rozgraniczających
dróg z uwzględnieniem przepisów odrębnych
w uzgodnieniu z właściwym zarządcą drogi;

2) dopuszcza się:
a)

w przypadku braku innych moşliwości przebieg sieci przez tereny działek prywatnych
pod warunkiem uzyskania zgody ich właścicieli;

b)

do czasu realizacji sieci kanalizacji dopuszcza
się gromadzenie ścieków w przydomowych
szczelnych zbiornikach lub przydomowych
oczyszczalniach ścieków, które docelowo
będą włączone do sieci.

3) działki powinny posiadać dostęp do urządzeń
infrastruktury technicznej.
5. Przy dokonywaniu podziałów i łączeniu działek
naleşy uwzględnić istniejące i projektowane uzbrojenie, z zachowaniem pasów eksploatacyjnych według zasad określonych przez dysponentów sieci.
6. Zakazuje się wtórnych podziałów terenów
przeznaczonych pod komunikację.

6. W zakresie odprowadzenia ścieków opadowych i roztopowych dopuszcza się:
a)

powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych z dróg do gruntu poprzez stosowanie przepuszczalnych nawierzchni;

b)

gromadzenie wód opadowych na terenach
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zainwestowanych z ich gospodarczym wykorzystaniem.

realizacji przeznaczenia zgodnego z ustaleniami
planu.

7. W zakresie elektroenergetyki: nakazuje się zapewnienie pokrycia z rozbudowywanej sieci elektroenergetycznej w zaleşności od zapotrzebowania na
energię elektryczną pod warunkiem zasilania nowych odbiorców z projektowanych stacji transformatorowych (parterowe, wieşowe, słupowe) liniami
kablowymi lub w szczególnych przypadkach napowietrznymi.

§ 14. Ustala się stawkę procentową, słuşącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
wynikającą ze wzrostu wartości nieruchomości
w wysokości 5%.

8. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:
1) zaopatrzenie w gaz z rozdzielczej sieci gazowej
w uzgodnieniu z operatorem sieci, przyłączenie
obiektów na zasadach określonych w Prawie
energetycznym, po spełnieniu warunków technicznych i ekonomicznych przyłączenia przy
czym:
a)

b)

c)

rozdzielczą sieć gazową naleşy prowadzić
w liniach rozgraniczających dróg (w chodnikach, poboczach i pasach zieleni ) zgodnie
z przepisami odrębnymi,
poza pasami jezdni za uzgodnieniem z właścicielem terenu na warunkach określonych
przez administratora sieci,
do czasu realizacji sieci gazowej dopuszcza
się korzystanie z gazu ze zbiorników;

2) dla sieci naleşy stosować strefy kontrolowane
zgodne z przepisami szczególnymi w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe.
9. W zakresie zaopatrzenia w ciepło: ustala się
zaopatrzenie w ciepło z lokalnych ŝródeł ciepła
z obowiązkowym wykorzystaniem nieuciąşliwych
ŝródeł ciepła, w tym: energii elektrycznej, gazu, oleju
opałowego lub innych niekonwencjonalnych ekologicznych ŝródeł.
10. W zakresie telekomunikacji:

Rozdział 3
Przepisy dotyczące wydzielonych stref, określające
szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy
§ 15. Ustala się strefy techniczne, w których zakazuje się lokalizacji zabudowy i trwałych nasadzeń:
1) dla istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej wyznacza się strefę zgodnie z rysunkiem planu;
2) dla pozostałych istniejących i projektowanych
sieci naleşy zachować pasy robocze o szerokości uzaleşnionej od ich średnicy i typu, ustalone
indywidualnie przez właściwego dysponenta
sieci.
Rozdział 4
Warunki zagospodarowania dla poszczególnych
terenów
§ 16. 1. Wyznacza się tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na
rysunku planu symbolami MN.
2. Ustala się przeznaczenie terenów:
1) podstawowe:
zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna wolnostojąca, wraz z przynaleşnym zagospodarowaniem terenu;
2) dopuszczalne:
a)

nieuciąşliwa
działalność
usługowa,
handlowa lub rzemieślnicza, realizowana
wyłącznie na zasadzie wykorzystania części
budynku mieszkalnego, zajmująca maksymalnie
30%
powierzchni
całkowitej
budynku, pod warunkiem zagwarantowania
właściwej obsługi w zakresie: dojazdów,
dostaw, miejsc parkingowych, składowania
odpadów,

b)

ogrody przydomowe wraz z elementami małej
architektury.

1) ustala się zapewnienie dostępu do istniejącej
lub rozbudowanej sieci telekomunikacyjnej;
2) nakazuje się skablowanie sieci;
3) zakazuje się lokalizacji stacji bazowych i urządzeń nadawczych.
11. W zakresie gospodarki odpadami - nakazuje
się usuwanie nieczystości poprzez gromadzenie na
terenie działek odpadów stałych, z uwzględnieniem
ich segregacji i wywóz ich na wysypisko przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwo.

3.
Zagospodarowanie
i wskaŝniki:

terenu,

parametry

§ 13. 1. Ustala się sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i uşytkowania terenów.

1) maksymalna powierzchnia zabudowy - 40%
powierzchni działki;

2. Zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych, za wyłączeniem obiektów i urządzeń
infrastruktury
technicznej
oraz
obiektów
stanowiących zaplecze budowlane dla realizowanej
inwestycji.

3) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości
5,5m od linii rozgraniczających dróg;

3. Nakazuje się likwidację tymczasowego
zagospodarowania,
w
przypadku
moşliwości

2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 30% powierzchni działki;

4) program parkingowy i garaşowy:
a)

dla zabudowy mieszkaniowej - nie mniej niş
1 miejsce postojowe lub garaş na budynek,
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w przypadku prowadzenia działalności
gospodarczej - nie mniej niş dodatkowe
1 miejsce postojowe na kaşde 25m²
powierzchni uşytkowej lokalu.

4. Parametry
zabudowy:

i

wskaŝniki

kształtowania

§ 18. 1. Wyznacza się tereny dróg wewnętrznych,
wraz z urządzeniami towarzyszącymi, oznaczone na
rysunku planu symbolami KDW1 i KDW2.
2. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) ustala się budowę nowych elementów układu
komunikacyjnego wraz z budową sieci uzbrojenia technicznego;

1) ustala się:
a)

szerokość elewacji frontowej - od 10m do
18m,

b)

2) dopuszcza się:

wysokość zabudowy:
-

-

a)

mieszkaniowej - do 2 kondygnacji, w tym
poddasze uşytkowe, ale nie więcej niş
10m,

realizację elementów związanych z obsługą
komunikacji - zatok, chodników, małej architektury,

b)

gospodarczej i pomocniczej, w tym garaşy
- 1 kondygnacja, ale nie wyşsza niş 4m;

realizację dróg w formie ciągów pieszo –
jezdnych,

c)

stosowanie indywidualnych rozwiązań w zakresie nawierzchni, oświetlenia, zieleni, elementów małej architektury.

2) w zakresie geometrii dachu ustala się:
a)

dachy dwu- i wielospadowe,
nachylenia połaci od 30o do 45o,

b)

moşliwość umieszczania okien połaciowych
i lukarn,

c)

dla budynków gospodarczych
cniczych - dachy indywidualne.

o

i

kącie

3. Parametry i wskaŝniki zagospodarowania terenu: nakazuje się utrzymanie minimalnej szerokości
dróg w liniach rozgraniczających:
1) dla drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDW1 - wynoszącej 8m;

pomo-

2) dla dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami KDW2 -wynoszącej 5,5m.

§ 17. 1. Wyznacza się teren drogi dojazdowej,
wraz z urządzeniami towarzyszącymi, oznaczony na
rysunku planu symbolem KDD.
2. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) nakazuje się:
a)

budowę nowych elementów układu komunikacyjnego wraz z budową sieci uzbrojenia
technicznego,

b)

budowę obiektów komunikacji pieszej;

Rozdział 5
Przepisy końcowe
§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Şary.
§ 20. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i podlega publikacji
na stronie internetowej Gminy Şary.
Przewodniczący Rady
Marian Peszek

2) dopuszcza się:
a)

Poz. 1379

korektę istniejącego układu komunikacyjnego w projektach technicznych budowy i modernizacji dróg,

b)

budowę obiektów komunikacji rowerowej,

c)

realizację zielni,

d)

realizację urządzeń związanych z obsługą
komunikacji - zatok, elementów małej architektury, tablic reklamowych i znaków informacyjnych.

3. Parametry i wskaŝniki zagospodarowania terenu - nakazuje się utrzymanie docelowej szerokości
drogi w liniach rozgraniczających wynoszącej minimum 10m.

__________________________________________
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203
i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457,
z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 180,
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458.
2
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r.
Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130,
poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635 oraz
z 2007r. Nr 127, poz. 880. z 2008r. Nr 123, poz. 803, Nr 199,
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413 oraz z 2008r.
Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220,
poz. 1413.
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Poz. 1379
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXII/196/09
Rady Gminy Żary
z dnia 25 czerwca 2009r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXII/196/09
Rady Gminy Żary
z dnia 25 czerwca 2009r.
Rozstrzygnięcie
w sprawie uwag wniesionych do projektu planu
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póŝn. zm.)
Rada Gminy Şary rozstrzyga, co następuje:
Do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
wsi
Kadłubia,
Gmina
Şary
wyłoşonego
do
publicznego
wglądu
wraz
z prognozą skutków wpływu ustaleń planu na
środowisko w siedzibie Urzędzie Gminy w Şarach
przy Al. Jana Pawła II 6 w dniach od 6 maja 2009r.
do 27 maja 2009r., nie wniesiono uwag zgodnie
z wykazem uwag stanowiących integralną część
dokumentacji
formalno
prawnej
prac
planistycznych.

Poz. 1379

art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz art. 167 ust. 2 pkt 1
ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z póŝn.
zm.) Rada Gminy Şary rozstrzyga, co następuje:
1) z ustaleń zawartych w uchwale w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kadłubia, Gmina Şary obejmującego
teren w granicach określonych w załączniku
graficznym Nr 1 wynika, şe realizacja zapisanych w nim zadań z zakresu infrastruktury
technicznej, w tym budowy dróg, kanalizacji,
wodociągów pociąga za sobą wydatki z budşetu gminy, w zakresie realizacji zadań własnych;
2) inwestycje i nakłady wynikające z realizacji zapisów przedmiotowej uchwały, w zakresie budowy
i rozbudowy infrastruktury technicznej, które są
niezbędne dla prawidłowego i uporządkowanego zagospodarowania terenu objętego planem, będą finansowane ze środków:
a)

budşetowych gminy, według harmonogramu planowanych do realizacji inwestycji
oraz zadań wprowadzanych w kolejnych latach do budşetu przez Radę Gminy Şary,

b)

pozabudşetowych, w tym z funduszy Unii
Europejskiej,

Rozstrzygnięcie
dotyczy sposobu realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania
zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Kadłubia, Gmina Żary

c)

wynikających z porozumień, w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego,

d)

własnych inwestorów, na terenie posiadanych przez nich nieruchomości,

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póŝn. zm.),

e)

własnych operatorów sieci.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXII/196/09
Rady Gminy Żary
z dnia 25 czerwca 2009r.
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Poz. 1380

1380
13 80

UCHWAŁA NR XLVI/290/09
RADA MIEJSKA W KOŻUCHOWIE
z dnia 28 sierpnia 2009r.
w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu drogi gminnej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.1) oraz art. 7
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z póŝn.
zm.2) Rada Miejska w Koşuchowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zalicza się odcinki ulic Anny Haller i Grota
Roweckiego w Koşuchowie określone w ponişszej
tabeli do kategorii dróg gminnych:

Lp.

Nazwa drogi

Przebieg drogi

1.

Odcinki ulicy Anny
Haller i Grota
Roweckiego

Od drogi powiatowej ul. Kraszewskiego w Koşuchowie
– do drogi wewnętrznej gminy ul. Leśna w Podbrzeziu
Dolnym

Długość drogi
w km

Numery działek (obręb
3 miasta Kożuchów)

0,370

2/1

§ 2. Połoşenie i przebieg drogi gminnej, o której
mowa w § 1, oznaczono na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koşuchowa.

Przewodniczący Rady
Andrzej Strzemiński
____________________________________________
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone
w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r., Nr 52, poz. 420.
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007r. Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381, z 2008r.
Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, z 2009r.
Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720.
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Poz. 1380
Załącznik
do uchwały Nr XLVI/290/09
Rady Miejskiej w Kożuchowie
z dnia 28 sierpnia 2009r.
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UCHWAŁA NR XLVI/299/09
RADA MIEJSKA W KOŻUCHOWIE
z dnia 28 sierpnia 2009r.
w sprawie nadania nazwy ulicy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.1) uchwala się,
co następuje:

§ 5. Nowoprojektowanej ulicy połoşonej w obrębie 3 m. Koşuchów, przebiegającej przez działkę
Nr ewid. 10/12, równoległej do nowoprojektowanej
ulicy „Róşanej – nadaje się nazwę „Jaśminowa”.

§ 1. Nowoprojektowanej ulicy połoşonej w obrębie 3 m. Koşuchów, przebiegającej przez część działki Nr ewid. 330/8 oraz działki Nr ewid. 10/8 i 12/1 –
nadaje się nazwę „Chabrowa”.

§ 6. Szczegółowe połoşenie ulic przedstawia
mapa stanowiąca załącznik do uchwały.

§ 2. Nowoprojektowanej ulicy połoşonej w obrębie 3 m. Koşuchów, przebiegającej przez część działek Nr ewid. 19/14 i 331/36 oraz działki Nr ewid.
14/13, 331/33 i 16/34, od skrzyşowania z ulicą Kwiatową do skrzyşowania z ulicą Piaskową – nadaje się
nazwę „Słonecznikowa”.
§ 3. Nowoprojektowanej ulicy połoşonej w obrębie 3 m. Koşuchów, przebiegającej przez część działek Nr ewid. 19/14 i 331/36 oraz przez działki Nr ewid.
18/14 i 18/15, od skrzyşowania z nowoprojektowaną
ulicą Słonecznikową - nadaje się nazwę „Lawendowa”.
§ 4. Nowoprojektowanej ulicy połoşonej w obrębie 3 m. Koşuchów, przebiegającej przez działkę
Nr ewid. 10/23 od skrzyşowania z ulicą Kraszewskiego – nadaje się nazwę „Róşana”.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koşuchowa.
§ 8. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Strzemiński

_________________________________________________
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone
w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r., Nr 52, poz. 420.
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Poz. 1381
Załącznik
do uchwały Nr XLVI/299/09
Rady Miejskiej w Kożuchowie
z dnia 28 sierpnia 2009r.
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UCHWAŁA NR XLVI/300/09
RADA MIEJSKA W KOŻUCHOWIE
z dnia 28 sierpnia 2009r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzi zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela
Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia
26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity
Dz. U. Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z póŝn. zm.)
oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) Rada
Miejska w Koşuchowie uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar
godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych wychowawczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami
albo na ich rzecz, przez nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela w sposób
następujący:
1) nauczyciele zatrudnieni na stanowisku pedagoga, psychologa, logopedy - tygodniowy wymiar
godzin zajęć 25;

3) nauczyciele przedszkoli prowadzący zajęcia
w grupach mieszanych, obejmujących dzieci
sześcioletnie i innych grup wiekowych – tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć
– 25.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIX/198/01 Rady
Miasta i Gminy Koşuchów z dnia 28 czerwca 2001r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli nie wymienionych
w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koşuchowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie z dniem 1 września 2009r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

2) nauczyciele szkół prowadzący zajęcia terapeutyczne i rewalidacyjno – wychowawcze
z dziećmi upośledzonymi umysłowo w stopniu
umiarkowanym i głębokim – tygodniowy wymiar godzin zajęć 20;

Przewodniczący Rady
Andrzej Strzymiński
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UCHWAŁA NR XLVI/301/09
RADA MIEJSKA W KOŻUCHOWIE
z dnia 28 sierpnia 2009r.
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska
kierownicze w szkołach
Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia
26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity
Dz. U. Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z póŝn. zm.)
oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) Rada
Miejska w Koşuchowie uchwala, co następuje:

1. Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie, liczącego:

§ 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach obnişa się tygodniowy
obowiązkowy wymiar godzin zajęć określonych
w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 97,
poz. 674 z póŝn. zm.) do wymiaru określonego ponişej:

3) 4 i więcej oddziałów – tygodniowy wymiar zajęć 10 godzin.

1) do 2 oddziałów – tygodniowy wymiar zajęć
14 godzin;
2) do 3 oddziałów – tygodniowy wymiar zajęć
12 godzin,

2. Dyrektor szkoły liczącej:
1) do 7 oddziałów – tygodniowy wymiar zajęć
10 godzin;
2) do 16 oddziałów – tygodniowy wymiar zajęć
7 godzin;
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3) 17 i więcej oddziałów – tygodniowy wymiar zajęć 5 godzin.
3. Wicedyrektor szkoły, liczącej:
1) do 16 oddziałów – tygodniowy wymiar zajęć
11 godzin;
2) 17 i więcej oddziałów – tygodniowy wymiar zajęć 9 godzin.
4. Kierownik punktu filialnego, liczącego do
5 oddziałów – tygodniowy wymiar zajęć 11 godzin.
5. Dyrektor Placówki Wychowania Pozaszkolnego – tygodniowy wymiar zajęć 12 godzin.
§ 2. 1. Burmistrz Koşuchowa w ramach posiadanych środków finansowych moşe w uzasadnionych
przypadkach zwolnić dyrektora od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć określonego w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela lub zmniejszyć wymiar określony w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały jeşeli warunki funkcjonowania szkoły powodują
znaczne zwiększenie zadań dyrektora.

Poz. 1383, 1384

uczyciela lub zmniejszyć wymiar określony w § 1
ust. 3 niniejszej uchwały.
§ 3. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 1 niniejszej uchwały odnosi się równieş do nauczycieli, którym powierzono pełnienie obowiązków kierowniczych w zastępstwie i obowiązuje od pierwszego
dnia następującego po miesiącu, w którym powierzono nauczycielowi zastępstwo.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIX/199/01 Rady
Miasta i Gminy Koşuchów z dnia 28 czerwca 2001r.
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru znişek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze
w szkołach.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koşuchowa.
§ 6. Uchwała wchodzi w şycie z dniem 1 września 2009r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Strzymiński

2. Dyrektor szkoły w ramach posiadanych środków moşe w uzasadnionych przypadkach i za zgodą
Burmistrza Koşuchowa zwolnić wicedyrektora szkoły
od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru
godzin zajęć określonego w art. 42 ust. 3 Karty na13 83
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UCHWAŁA NR XLVI/305/09
RADA MIEJSKA W KOŻUCHOWIE
z dnia 28 sierpnia 2009r.
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli w Gminie
Kożuchów w zakresie przekraczającym podstawy programowe
Na podstawie art. 14 ust. 5 w związku z art. 6 pkt 1
ustawy z dnia 6 września 1991r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póŝn. zm.) oraz
art. 18 ust. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) Rada
Miejska w Koşuchowie uchwala, co następuje:
§ 1. Uchylić uchwałę Nr XII/85/07 Rady Miejskiej
w Koşuchowie z dnia 27 września 2007r. w sprawie
ustalenia opłat za świadczenia publicznych
przedszkoli w Gminie Koşuchów w zakresie przekraczającym podstawy programowe (Dziennik Urzędo13 84

wy Województwa Lubuskiego z 2007r. Nr 112,
poz. 1478).
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koşuchowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Strzymiński
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UCHWAŁA NR 263/5/XXXI/09
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ
z dnia 7 września 2009r.
w sprawie zaliczenia dotychczasowej drogi powiatowej do kategorii drogi gminnej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm. 1) oraz
art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 19,
poz. 115 z póŝn. zm.2), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Şagańskiego Rada Miejska w Iłowej
uchwala, co następuje:
§ 1. Drogę powiatową Nr 2701F, ul. Hutnicza
w Iłowej, od ul. Şagańskiej do ul. Piaskowej połoşoną na działce numer ewidencyjny 664, zalicza się do
kategorii drogi gminnej.
§ 2. Warunkiem zaliczenia drogi do kategorii
drogi gminnej, o której mowa w § 1, jest pozbawienie jej dotychczasowej kategorii drogi powiatowej
w drodze uchwały Rady Powiatu Şagańskiego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.

§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2010r.
Przewodniczący Rady:
Mirosław Wdowiak
____________________________________________
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r.
Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz. 420
2

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007r. Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381, z 2008r.
Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505 oraz
z 2009r. Nr 19, poz. 100 i 101 i Nr 86 poz. 720.
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UCHWAŁA NR 264/5/XXXI/09
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ
z dnia 7 września 2009r.
w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych, zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz
ustalenie ich przebiegu na terenie miejscowości Borowe, gmina Iłowa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.1)
oraz art. 8 ust. 1, art. 7 ust. 2 i ust. 3 oraz art. 10
ust. 1 - 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 19,
poz. 115 z póŝn. zm.2) po zasięgnięciu opinii Zarządu
Powiatu Şagańskiego, uchwala się co następuje:
§ 1. 1. Pozbawia się kategorii drogi gminnej drogę o numerze 001852F połoşoną na działce Nr 424.
2. Droga, o której mowa w ust. 1, staje się drogą
wewnętrzną.
§ 2. 1. Pozbawia się drogi wymienione ponişej
kategorii drogi gminnej w części:
1) drogi gminnej o numerze 001844F na odcinku
części działki Nr 31 – od granicy z działką
Nr 10/1 do granicy z działką Nr 549;

2) drogi gminnej o numerze 001845F na odcinku
części działki Nr 10/1 – od granicy z działką
Nr 2/8 do końca działki Nr 582;
3) drogi gminnej o numerze 001847F na odcinku
części działki Nr 155/1 – od granicy z działką
Nr 134/5 do końca działki Nr 555;
4) drogi gminnej o numerze 001848F na odcinku
części działki Nr 385/2 – od granicy z działką
Nr 200/4 do granicy z działką Nr 224;
5) drogi gminnej o numerze 001851F na odcinku
części działki Nr 99 – na odcinku przylegającym
do granicy działki Nr 561,
2. Części dróg pozbawione kategorii drogi
gminnej, wymienione w ust. 1, stają się drogami
wewnętrznymi
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§ 3. Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogę połoşoną na działce Nr 440 od granicy z działką
Nr 385/2 do końca działki 519.
§ 4. Przebieg dróg gminnych na terenie miejscowości Borowe, Gmina Iłowa, przedstawiono graficznie w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 5. Mając na uwadze zmiany wprowadzone
w § 1 - § 3, w uchwale Rady Miejskiej w Iłowej
Nr 40/4/VI/03 z dnia 13 marca 2003 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii gminnych (Dz. Urz. Woj.
Lubuskiego z 2003 r. Nr 22, poz. 416) w załączniku
Nr 1 do uchwały „Wykaz dróg zaliczonych do kategorii dróg gminnych” pkt. VII. otrzymuje następujące brzmienie: "VII. Wieś Borowe
1) droga - działka Nr 31 na odcinku od granicy
z działką Nr 98 do końca działki Nr 10/1;
2) droga - działka Nr 10/1 na odcinku od granicy
z działką Nr 31 do końca działki Nr 2/8;
3) droga - działka Nr 158 i Nr 153;
4) droga - działka Nr 155/1 na odcinku od granicy
z działką Nr 153 do końca działki Nr 134/5;
5) droga - działka Nr 385/2 na odcinku od granicy
z działką Nr 385/1 do końca działki Nr 200/4;
6) droga - działka Nr 479/2;
7) droga - działka 454;

Poz. 1386

8) droga - działka Nr 99 na odcinku od granicy
z działką Nr 385/2 do końca działki Nr 31;
9) droga - działka Nr 440 na odcinku od granicy
z działką Nr 385/2 do końca działki Nr 519. "
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.
§ 7. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2010r.
Przewodniczący Rady:
Mirosław Wdowiak
___________________________________________________________
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r.
Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz. 420.
2

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007r. Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381, z 2008r.
Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009r.
Nr 19, poz. 100 i 101 i Nr 86 poz. 720.
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 264/5/XXXI/09
Rady Miejskiej w Iłowej
z dnia 7 września 2009r.
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UCHWAŁA NR XXXVII/229/09
RADY GMINY SŁOŃSK
z dnia 18 września 2009r.
w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Słońsk
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.)
Rada Gminy Słońsk uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Nadaje się ulicy połoşonej w Słońsku na
działkach o numerach ewidencyjnych 452/9, 452/8,
452/7, 452/6 w obrębie Gminy Słońsk następująca
nazwę: Wspólna.

2. Połoşenie ulicy określa kserokopia mapy ewidencyjnej gruntów miejscowości Słońsk, gdzie kolorem zielonym zaznaczono jej przebieg.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Słońsk.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po 14 dniach od
ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Lilla Burkiewicz
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Załącznik
do uchwały Nr XXXVII/229/09
Rady Gminy Słońsk
z dnia 18 września 2009r.
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UCHWAŁA NR XXXVII/230/09
RADY GMINY SŁOŃSK
z dnia 18 września 2009r.
w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Słońsk
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.)
Rada Gminy Słońsk uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Nadaje się ulicy połoşonej w Słońsku na
działkach o numerach ewidencyjnych 452/9, 452/8,
440/4, 440/11 w obrębie Gminy Słońsk następująca
nazwę: Jana Pawła II.
2. Połoşenie ulicy określa kserokopia mapy ewidencyjnej gruntów miejscowości Słońsk, gdzie kolorem zielonym zaznaczono jej przebieg.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Słońsk.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po 14 dniach od
ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Lilla Burkiewicz
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Poz. 1388
Załącznik
do uchwały Nr XXXVII/230/09
Rady Gminy Słońsk
z dnia 18 września 2009r.
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UCHWAŁA NR 175/09
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 23 września 2009r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11
ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 paŝdziernika 1992r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz. U.
z 2001r. Nr 55, poz. 577 z póŝn. zm.) oraz art. 91
ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z póŝn. zm.) – Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze, po przeprowadzeniu postępowania nadzorczego w przedmiocie zgodności
z prawem uchwały Nr XXXIII/262/09 Rady Gminy
Zielona Góra z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli
prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej dla
przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Zielona Góra przez inne podmioty niş
jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie stwierdza:
1. niewaşność § 14 uchwały, regulującego
sprawę wstrzymania wypłaty dotacji – jako sprzecznego z art. 80 ust.4 i art. 90 ust.4 ustawy z dnia
7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.
Nr 256, poz.2572 z póŝn. zm.).
Uzasadnienie
Przedmiotowa uchwała doręczona została tut. Izbie
w dniu 31 sierpnia br. Oceniając zgodność
postanowień badanej uchwały z przepisami prawa
Kolegium
Regionalnej
Izby
Obrachunkowej
w Zielonej Górze ustaliło, şe w § 14 organ
stanowiący Gminy postanowił, şe:
„§ 14.1.
w przypadku:

Wypłatę

dotacji

wstrzymuje

się

1) uniemoşliwienia przeprowadzania kontroli,
o której mowa w § 13;
2) stwierdzenia niezgodności stanu faktycznego
z wpisem do ewidencji szkół i placówek
niepublicznych lub wpisem do rejestru
wydanych zezwoleń na załoşenie szkoły lub
placówki publicznej;
3) nie złoşenia w terminie informacji, o której
mowa w § 8 ust. 2 i załączniku Nr 2 do
uchwały;
4) nie złoşenia w terminie rozliczenia dotacji,
o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1 lit. b
w postaci danych na druku określonym
w załączniku Nr 3 do uchwały;
5) złoşenia informacji, o której mowa w pkt 3,
niezgodnej ze stanem faktycznym;

6) wykazania w rozliczeniu dotacji, o którym
mowa w pkt 5 danych niezgodnych ze
stanem faktycznym;
7) stwierdzenia braku dokumentacji, o której
mowa w art. 80 ust. 3f i art. 90 ust. 3f ustawy.
2. Wstrzymana dotacja, w postaci wypłaty
transz miesięcznych, jest uruchamiana w miesiącu
następnym po miesiącu, w którym zostaną usunięte
uchybienia określone w ust.1”.
Postanowienia te, w ocenie Kolegium - nie znajdują
umocowania prawnego w kompetencji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, jaka
wynika z art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy
o systemie oświaty, dotyczącej ustalenia trybu
udzielania i rozliczania dotacji (a więc wymagań
formalnych, jakich powinny dopełnić podmioty
ubiegające się o dotację oraz zasad i terminów zgłaszania korekty danych stanowiących podstawę naliczenia dotacji a takşe zwrotu niewykorzystanej dotacji jednostce samorządu, która jej udzieliła – wyrok
WSA w Poznaniu, z dnia 15 lutego 2008r. , wydany
w sprawie o sygn. akt I SA/Po 151/07 – Finanse komunalne Nr 4/2009, str. 52 ) oraz trybu i zakresu
kontroli prawidłowości jej wykorzystania (celowość
wykorzystania dotacji) przy uwzględnieniu, w szczególności podstawy obliczania dotacji, zakresu danych, które powinny zostać zawarte we wniosku
o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania
oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji.
Przepisy art. 80 ust. 3c i art. 90 ust. 3c ustawy
o systemie oświaty stanowią jednoznacznie o tym,
şe dotacje są przekazywane w 12 częściach, w terminie do ostatniego dnia kaşdego miesiąca na rachunek bankowy szkoły lub placówki (wyraŝnie regulując sposób i termin przekazywania dotacji).
Z uwagi na powyşsze - rada gminy nie ma moşliwości wstrzymania wypłat naleşnych dotacji, które powinny być realizowane w oparciu o dotychczasowe,
znane organowi i udostępnione przez placówkę dane o ilości wychowanków lub dane o planowanej
liczbie uczniów, wynikające z wniosku o przydzielenie dotacji, składanego do dnia 30 września roku
poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
Jeśli okaşe się, şe dotacja została przyznana w nadmiernej wysokości, gdyş faktyczna ilość uczniów
będzie mniejsza niş przyjęta przez organ, to podmiot
dotowany będzie zobowiązany, na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych - do jej zwrotu a przy braku dobrowolnego zwrotu organ wykonawczy wyda decyzję, na podstawie art. 190 ustawy
o finansach publicznych – w sprawie zwrotu dotacji
pobranej w nadmiernej wysokości. Natomiast
w sytuacji niedopłaty - podmiot dotowany będzie
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miał roszczenie o wypłatę dotacji w naleşnej wysokości.
Potwierdzeniem
takiego
stanowiska
jest
ukształtowane orzecznictwo sądów administracyjnych, uznające za naruszenie prawa – wprowadzanie w uchwałach podejmowanych na podstawie
wyşej powołanych przepisów ustawy o systemie
oświaty – zapisów dopuszczających sankcję,
w postaci wstrzymania wypłaty dotacji, w przypadku
gdy zajdzie wskazana w uchwale sytuacja.
Przykładowo – rozstrzygając sprawę o sygnaturze
akt I SA/Kr 1106/08 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, w wyroku z dnia 19 lutego
2009r. orzekł, iş określenie w zaskarşonej uchwale
sankcji w postaci wstrzymania wypłaty dotacji
przekracza
zakres
upowaşnienia
określonego
w art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie
oświaty, bowiem de facto wprowadzony został przez
organ stanowiący j.s.t. – dodatkowy, nie
przewidziany w cytowanej ustawie warunek, od
którego uzaleşnione jest przyznanie dotacji.

Poz. 1389, 1390

uczniów, wynikające z wniosku o przydzielenie
dotacji, składanego do dnia 30 września roku
poprzedzającego rok udzielenia dotacji ( orzeczenia
nsa.gov.pl).
Podobne stanowisko wyraşane zostało przez WSA
w Krakowie, w wyroku z dnia 8 paŝdziernika 2008r.,
wydanym w sprawie o sygnaturze I SA/Kr 1046/08
(orzeczenia.nsa.gov.pl) oraz przez WSA w Poznaniu,
w wyroku z dnia 29 stycznia 2008r., o sygnaturze
156/07, OwSS 2008/4/108).
Mając na uwadze przedstawiony wyşej stan
sprawy Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze orzekło jak w sentencji niniejszej
uchwały.
Na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze, w zakresie
orzeczonej niewaşności postanowień badanej
uchwały - słuşy skarga do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., wniesiona za
pośrednictwem tut. Kolegium, w terminie 30 dni od
dnia doręczenia uchwały .

WSA w Krakowie wyraził pogląd, akceptowany
przez Kolegium RIO w Zielonej Górze - iş organ
stanowiący j.s.t. – nie ma moşliwości wstrzymania
wypłat naleşnych dotacji, które muszą być
realizowane w oparciu o dotychczasowe, znane
organowi i udostępnione przez placówkę dane o ilości uczniów lub dane o planowanej liczbie

Przewodniczący Kolegium
Andrzej Skibiński
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INFORMACJA
STAROSTY ŚWIEBODZIŃSKIEGO
z dnia 31 sierpnia 2009r.
o założeniu ewidencji budynków i lokali dla powiatu świebodzińskiego
Na podstawie art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja
1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne
(jt. z 2005r. Dz. U. Nr 240, poz. 2027 z póŝn. zm.) informuję, şe projekt operatu opisowo – kartograficznego dotyczący modernizacji ewidencji gruntów
w zakresie załoşenia ewidencji budynków i lokali był
wyłoşony do wglądu osób fizycznych, prawnych
i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, posiadających swoje nieruchomości budynkowe i lokalowe na obszarze powiatu
świebodzińskiego, w budynku Starostwa Powiatowego w Świebodzinie przy ulicy Piłsudskiego 35,
w następujących terminach:
1) dla obrębów 0001 i 0003 m. Świebodzin w terminie od 12 września do 30 września 2005r.;
2) dla obrębów 0002 i 0004 m. Świebodzin w terminie od 10 paŝdziernika do 28 paŝdziernika
2005r.;
3) dla obrębu m. Zbąszynek w terminie od 5 paŝdziernika do 25 paŝdziernika 2005r.;

4) dla obrębów wiejskich gminy Lubrza: Boryszyn,
Bucze, Lubrza, Mostki, Nowa Wioska, Przełazy,
Staropole, Zagaje, Zagórze w terminie od
16 paŝdziernika do 6 listopada 2006r.;
5) dla obrębów wiejskich gminy Łagów: Gronów,
Jemiołów, Kłodnica-Troszki, Kosobudz, Łagów,
Łagówek, Niedŝwiedŝ, Poŝrzadło, Sieniawa,
Toporów, Şelechów w terminie od 30 listopada
do 20 grudnia 2006r.;
6) dla obrębów wiejskich gminy Skąpe: Błonie,
Darnawa, Łąkie, Międzylesie, Niekarzyn, Niesulice, Ołobok, Pałck, Podła Góra, Rokitnica,
Radoszyn, Skąpe, Węgrzynice, Przetocznica
w terminie od 16 lipca do 3 sierpnia 2007r.;
7) dla obrębów wiejskich gminy Świebodzin: Borów, Chociule, Glińsk, Gościkowo, Grodziszcze,
Jeziory, Jordanowo, Kępsko, Kupienino, Lubinicko, Lubogóra, Ługów, Nowy Dworek, Raków, Rosin, Rozłogi, Rudgerzowice, Rusinów,
Rzeczyca, Wilkowo, Osogóra, Podlesie w terminie od 10 września do 28 września 2007r.;
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8) dla obrębów wiejskich gminy Szczaniec:
Brudzewo, Ojerzyce, Wilenko, Kiełcze, Dąbrówka Mała, Smardzewo, Opalewo, Koŝminek, Wolimirzyce, Myszęcin, Szczaniec w terminie od
23 lutego do 13 marca 2009r.;
9) dla obrębów wiejskich gminy Zbąszynek:
Rogoziniec, Dąbrówka Wielkopolska, Kręcko,
Chlastawa w terminie od 2 marca do 20 marca
2009r.;
10) dla obrębu wiejskiego gminy Zbąszynek: Kosieczyn w terminie od 3 kwietnia do 24 kwietnia
2009r.;
Kaşdy, czyjego interesu prawnego dotyczyły dane ujawnione w projekcie operatu opisowo – kartograficznego, mógł w okresie wyłoşenia projektu do
wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.

Poz. 1390, 1391

Po upływie okresu wyłoşenia, projekt operatu
opisowo – kartograficznego stał się operatem ewidencji gruntów i budynków.
Kaşdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane
zawarte w ewidencji gruntów i budynków, ujawnione w operacie opisowo – kartograficznym, moşe
zgłaszać zarzuty w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia informacji w dzienniku urzędowym województwa.
O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów Starosta Świebodziński rozstrzygnie w drodze decyzji.
Zarzuty zgłoszone po terminie 30 dni od daty ogłoszenia będą traktowane jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.
Starosta:
Zbigniew Szumski
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KOMUNIKAT
WOJEWODY LUBUSKIEGO
z dnia 30 września 2009r.
w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert - adresowanego do podmiotów uprawnionych
w pomocy społecznej "Powrót osób bezdomnych do społeczności 2009"
Wojewoda Lubuski po zasięgnięciu opinii Zespołu
Opiniującego Konkurs ofert Programu Rządowego
„Powrót osób bezdomnych do społeczności 2009” –
Tor Nr 1 Regionalny – przyznał dofinansowanie na
realizację programu następującym podmiotom
uprawnionym:
1. Towarzystwo Pomocy im. Świętego Brata
Alberta – Koło Gorzowskie – 23.000zł, w tym:

Moduł I – 3.500zł: zakup lodówki (1.500zł), doposaşenie w drobny sprzęt (1.500zł) i zakup odzieşy,
środków czystości, higieny osobistej (500zł).
Moduł II – 4.000zł: zatrudnienie psychologa specjalisty II stopnia w ramach umowy zlecenie.
4. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
w Zielonej Górze – 13.500zł, w tym:

Moduł I – 13.200zł: zakup şywności do noclegowni
i schroniska (6.000zł), opłaty za media – energia,
woda, gaz (3.000zł), zakup materiałów do remontu
łazienki mieszkańców (3.700zł), wyposaşenie kuchni
w komplet naczyń (500zł).

Moduł I – 3.000zł: opłaty stałe.

Moduł II – 9.800zł: zatrudnienie specjalistów w ramach umów o działo – warsztaty zawodowe (800zł),
„Jestem Ojcem” (1.800zł), :Jestem człowiekiem”
(1.500zł) i „Jestem sobą” (4.700zł) oraz zakup materiałów do zajęć terapeutycznych (1.000zł).

5. Stowarzyszenie Miłosierdzia Św. Wincentego a’Paulo w Gorzowie Wlkp. – 7.000zł.

2. Fundacja – Dom Wspólnoty „Barka” w Drezdenku – 10.700zł, w tym:
Moduł I – 500zł: koszty związane z utrzymaniem
bezdomnych (2.500zł) i doposaşenie (2.500zł).
Moduł II – 5.700zł: zatrudnienie specjalistów w ramach umów zlecenia
- wsparcie indywidualne
i grupowe (3.300zł) i grupa wsparcia dla uzaleşnionych (2.400zł).
3. Stowarzyszenie Klub Abstynenta „24 Godziny” w Gorzowie Wlkp. – 7.500zł, w tym:

Moduł II – 10.500zł: zatrudnienie psychologa
(5.000zł), poradnictwo socjalno – pedagogiczne
(1.500zł), poradnictwo prawne (4.000zł) w ramach
umowy zlecenie/o dzieło.

Moduł I: pomoc rzeczowa i paczki świąteczne
(2.000zł), suchy prowiant, odzieş, obuwie, środki
higieny osobistej (2.000zł) oraz zakup sprzętu AGD
i materiałów do remontu (3.000zł).
6. CARITAS Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej w Zielonej Górze – 16.000zł. w tym:
Moduł I – 4.000zł: zakup şywności do paczek.
Moduł II – 12.000zł: zatrudnienie specjalistów w ramach umów zlecenie/o dzieło.
7. Parafialny Zespół Caritas pp. p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Gorzowie Wlkp. – 7.300zł,
w tym:
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Moduł I – 4.800zł: zakup şywności (3.000zł) i odzieşy
jesienno – zimowej (1.800zł).

10. Stowarzyszenie Hospicjum
w Gorzowie Wlkp. – 3.000zł.

Moduł II – 2.500zł: zatrudnienie psychologa w ramach umowy zlecenie.

Moduł I: zakup şywności (1.500zł), środków czystości
itp. (1.000zł) oraz leków i opatrunków (500zł).

8. Kościół Zielonoświątkowy Zbór „Betlejem”
w Gubinie – 4.000zł.

11. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta
– Koło Şarskie – 12.000zł, w tym:

Moduł I – zgodnie z kosztorysem.

Moduł I – 6.000zł: zakup şywności do Stołówki Charytatywnej (2.000zł) i Domu Samotnej Matki
(1.000zł), opłaty za wodę, gaz, energię elektryczną
i opał w DSM (1.000zł) i zakup paliwa, środków czystości, wyposaşenia dla DSM (2.000zł).

9. Stowarzyszenie Pomocy Bliŝniemu im. Brata
Krystyna w Gorzowie Wlkp. – 15.000zł, w tym:
Moduł I – 6.000zł: doposaşenie w sprzęt kuchenny,
kołdry, poduszki itp. (3.000zł) i zakup 2 lodówek
(3.000zł).

Św.

Kamila

Moduł II – 6.000zł: zatrudnienie psychologa i specjalisty terapii uzaleşnień w ramach umów zlecenie.

Moduł II – 9.000zł: zatrudnienie specjalistów w ramach umów zlecenia, tj.: prawnika (2.500zł), psychologa (2.000zł), doradcy zawodowego (1.400zł), doradcy ds. urzędowych (1.800zł) i doradcy rodzinnego
(1.300zl).

Zastępca Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej
Grażyna Jelska
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DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
NR OSZ-4210-34(11)/2009/40/VII/JG
z dnia 29 września 2009r.
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2
pkt 2 i art. 45 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (Dz. U.
z 2006r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158,
poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007r. Nr 21,
poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130,
poz. 905, z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 227,
poz. 1505 oraz z 2009r. Nr 3, poz. 11 i Nr 9, poz. 586)
oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z 2001r. Nr 49,
poz. 509, z 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 169, poz. 1387, z 2003r. Nr 130, poz. 1188,
Nr 170, poz. 1660, z 2004r. Nr 162, poz. 1692,
z 2005r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181,
poz. 1524 oraz z 2008r. Nr 229, poz. 1539) po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 31 lipca 2009r. Zakładu
Energoelektrycznego „ENERGO-STIL” Sp. z o. o.
z siedzibą w Gorzowie Wlkp. posiadającej:
1) numer w rejestrze przedsiębiorców (KRS):
0000087694,
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP): 599-2277-261,
zwanego w dalszej części
biorstwem energetycznym”

decyzji

„Przedsię-

postanawiam
1) zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez
Przedsiębiorstwo energetyczne, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,
2) ustalić okres obowiązywania taryfy dla ciepła
na okres do 31 paŝdziernika 2010 r.

UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania
administracyjnego,
na
wniosek
Zakładu
Energoelektrycznego „ENERGO-STIL” Spółka z o. o.
z siedzibą w Gorzowie Wlkp., posiadającego
koncesje udzielone przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki (zwanego dalej „Prezesem URE”), z dnia
26 listopada 1998r. Nr PCC/682/40/W/1/98/MS
(zmienioną decyzją Prezesa URE z dnia 30 września
1999r. Nr PCC/682/S/40/U/3/99 oraz zmienioną
decyzją Prezesa URE z dnia 21 grudnia 2007r.
Nr PCC/682-ZTO/40/W/OSZ/2007/CK) na przesyłanie
i dystrybucję ciepła oraz Nr OCC/192/40/W /1/98/MS
z dnia 26 listopada 1998r. (zmienioną decyzją
Prezesa URE z dnia 30 września 1999r. Nr OCC/192/
S/40/U/3/99 oraz zmienioną decyzją Prezesa
URE z dnia 21 grudnia 2007r. Nr OCC/192-ZTO/
40/W/OSZ/2007/CK) na obrót ciepłem, w dniu
3 sierpnia 2009r. zostało wszczęte postępowanie
administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla
ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo energetyczne.
W
trakcie
postępowania
administracyjnego
Przedsiębiorstwo energetyczne było wzywane przez
Prezesa URE do uzupełnienia wniosku, złoşenia
wyjaśnień oraz dokonania poprawek pismem
z dnia 7 sierpnia 2009r. Odpowiedŝ Przedsiębiorstwa
energetycznego wpłynęła do Oddziału Terenowego
URE w dniu 31 sierpnia 2009r. Ponownie
przedsiębiorstwo było wzywane do uzupełnienia
wniosku, złoşenia wyjaśnień oraz dokonania
poprawek w dniu 2 września 2009r. Odpowiedŝ
Przedsiębiorstwa energetycznego wpłynęła do
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Oddziału Terenowego URE w dniu 10 sierpnia
2009r.

Regulacji Energetyki z siedzibą w Szczecinie ul. Şubrów 3, 71-617 Szczecin.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy – Prawo
energetyczne przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania
i dystrybucji ciepła oraz obrotu ciepłem ustalają
taryfy dla ciepła, które podlegają zatwierdzeniu
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku
z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy – Prawo
energetyczne, taryfa zostanie skierowana do
ogłoszenia na koszt Przedsiębiorstwa energetycznego w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

W toku postępowania administracyjnego, na
podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, şe
Przedsiębiorstwo energetyczne opracowało taryfę
zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ust. 1 - 5
ustawy – Prawo energetyczne oraz z przepisami
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia
9 paŝdziernika 2006r. w sprawie szczegółowych
zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń
z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. Nr 193,
poz. 1423), zwanego w dalszej części decyzji
„rozporządzeniem taryfowym”.
Stawki
opłat
skalkulowane
zostały
przez
Przedsiębiorstwo energetyczne na podstawie
uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności,
zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania
taryfy. Ocena tych kosztów została dokonana,
zgodnie z § 12 ust. 2 rozporządzenia taryfowego, na
podstawie porównania uzasadnionych jednostkowych kosztów planowanych dla pierwszego roku
stosowania taryfy z uzasadnionymi jednostkowymi
kosztami wynikającymi z kosztów poniesionych
w roku kalendarzowym poprzedzającym pierwszy
rok stosowania taryfy.
Okres obowiązywania taryfy został ustalony do dnia
31 paŝdziernika 2010r. zgodnie z pismem
Przedsiębiorstwa energetycznego z dnia 18 września
2009r., co umoşliwi weryfikację kosztów stanowiących podstawę ustalenia stawek opłat po upływie
terminu ich stosowania.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo
energetyczne, Przedsiębiorstwo energetyczne
wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej
niş po upływie 14 dni i nie póŝniej niş
do 45 dnia od dnia jej publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Z upowaşnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Północno-Zachodniego Oddziału Terenowego
z siedzibą w Szczecinie
Witold Kępa
Załącznik
do decyzji Prezesa URE
Nr OSZ-4210-34(11)/2009/40/VII/JG
z dnia 29 września 2009r.
Taryfa dla ciepła
I. Informacje ogólne
1.1. Taryfa zawiera stawki opłat za ciepło dostarczane odbiorcom przez Zakład Energoelektryczny
„ENERGO-STIL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, działający na podstawie koncesji udzielonych decyzjami Prezesa URE na:
-

przesyłanie i dystrybucję ciepła z dnia 26 listopada 1998r. Nr PCC/682/40/W/1/98/MS
(zmieniona decyzją Prezesa URE z dnia
30.09.1999r. Nr PCC/682 /S/40/U/3/99, zmieniona decyzja Prezesa URE z dnia
20.02.2006r. Nr PCC/682A/40/W/OSZ/2006/ZD,
zmieniona decyzja Prezesa URE z dnia
21.12. 2007r. Nr PCC/682-ZTO/40/W/OSZ/
2007/CK ),

-

obrót ciepłem z dnia 26.11.1998r. Nr OCC/192
/40/W/1/98/MS ( zmieniona decyzją Prezesa
URE z dnia 30.09.1999 Nr OCC/192/
S/40/U/3/99, zmieniona decyzją Prezesa URE
z dnia 21.12.2007 Nr OCC/192-ZTO/40/W/
OSZ/2007/CK ).

W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak
w sentencji.
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji Przedsiębiorstwu energetycznemu przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej
doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne oraz
art. 479 46 pkt 1 i art. 479 47 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).
2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość
wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarşonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie
zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie
dowodów, a takşe zawierać wniosek o uchylenie
albo zmianę decyzji – w całości lub części
(art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego).
Odwołanie naleşy przesłać na adres PółnocnoZachodniego Oddziału Terenowego Urzędu

1.2. Taryfa została ustalona przy uwzględnieniu
w szczególności postanowień:
1) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89 poz. 625 z póŝniejszymi zmianami),
2) rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 9 paŝdziernika 2006r., w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf
oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło
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(Dz. U. Nr 193, poz. 1423), zwanego w dalszej
części taryfy „rozporządzeniem taryfowym”,
3) rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 15 stycznia 2007r., w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów
ciepłowniczych (Dz. U. Nr 16, poz. 92).
1.3. Określone w taryfie stawki opłat stosuje się dla
poszczególnych grup odbiorców, odpowiednio do
zakresu świadczonych usług.
II. Objaśnienia pojęć używanych w taryfie
2.1 Uşyte w taryfie pojęcia oznaczają:
1) odbiorca – kaşdego, kto otrzymuje lub pobiera
energię cieplną na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym,
2) dystrybutor ciepła – przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem i dystrybucją
ciepła zakupionego od innego przedsiębiorstwa
energetycznego,
3) sprzedawca
–
Zakład
Energoelektryczny
„ENERGO-STIL” Sp. z o.o. – dystrybutor ciepła
– przedsiębiorstwo energetyczne dostarczające
odbiorcy ciepło na podstawie umowy sprzedaşy ciepła lub umowy o świadczenie usług przesyłowych zawartej z tym odbiorcą,
4)

ŝródło ciepła – połączone ze sobą urządzenia
lub instalacje słuşące do wytwarzania ciepła,

5) sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, słuşące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze ŝródeł ciepła do węzłów
cieplnych,
6) przyłącze – odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła
cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji
odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym
lub ŝródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach,
7) węzeł cieplny – połączone ze sobą urządzenia
lub instalacje słuşące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego
do instalacji odbiorczych,
8) grupowy węzeł cieplny – węzeł cieplny obsługujący więcej niş jeden obiekt,
9) zewnętrzna instalacja odbiorcza - odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub ŝródło ciepła z instalacjami odbiorczymi
w obiektach, w tym w obiektach, w których zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny lub
ŝródło ciepła,
10) obiekt – budowlę lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,
11) układ pomiarowo-rozliczeniowy – dopuszczony
do stosowania, zgodnie z odrębnymi przepisa-

mi, zespół urządzeń słuşących, do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia naleşności z tytułu dostarczania ciepła,
12) moc cieplna – ilość ciepła wytworzonego lub
dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła albo ilość ciepła odebranego z tego
nośnika w jednostce czasu,
13) zamówiona moc cieplna – ustaloną przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największą moc
cieplną, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami
technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna dla zapewnienia:
a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza
w pomieszczeniach,
b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej
wody w punktach czerpalnych,
c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji,
14) przyłączeniowa moc cieplna – moc cieplną
ustaloną przez przedsiębiorstwo energetyczne
dla danej sieci ciepłowniczej na podstawie zamówionej mocy cieplnej przez odbiorców przyłączonych do tej sieci, po uwzględnieniu strat
mocy cieplnej podczas przesyłania ciepła tą
siecią oraz niejednoczesności występowania
szczytowego poboru mocy cieplnej u odbiorców,
15) warunki obliczeniowe:
a) obliczeniową temperaturę powietrza atmosferycznego określoną dla strefy klimatycznej,
w której są zlokalizowane obiekty, do których
jest dostarczane ciepło,
b) normatywną temperaturę ciepłej wody.
16) sezon grzewczy – okres w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego
dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów.
III. Podział odbiorców na grupy taryfowe
3.1 Podział odbiorców na grupy taryfowe dokonany
został wg następujących kryteriów:
-

rodzaju nośnika

-

sieci ciepłowniczych,

-

miejsca dostarczania ciepła.
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Tabela 3.1

Grupy odbiorców
Lp.

Grupa
taryfowa

1.

C1A

2.

C1B

3.

C2

4.

C3

Charakterystyka odbiorców

Odbiorcy zasilani z wodnej sieci ciepłowniczej, poprzez węzły cieplne
eksploatowane przez odbiorców. Miejscem dostarczania ciepła są
węzły cieplne i przyłącza sieci cieplnych eksploatowane przez odbiorców.
Odbiorcy zasilani z wodnej sieci ciepłowniczej poprzez grupowe węzły cieplne i zewnętrzne instalacje odbiorcze eksploatowane przez
sprzedawcę. Miejscem dostarczania ciepła są instalacje odbiorcze
w obiektach odbiorców.
Odbiorcy zasilani parą o temperaturze 180°C i ciśnieniu 0,4MPa,
poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność sprzedawcy i eksploatowaną przez sprzedawcę. Miejscem dostarczania ciepła są węzły cieplne stanowiące własność odbiorcy i eksploatowane przez
odbiorcę.
Odbiorcy zasilani parą o temperaturze 210°C i ciśnieniu 1,2MPa, poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność sprzedawcy i eksploatowaną przez sprzedawcę. Miejscem dostarczania ciepła są węzły
cieplne stanowiące własność odbiorcy i eksploatowane przez odbiorcę.

IV. Rodzaje oraz wysokość stawek opłat
4.1.

Stawki opłat dla poszczególnych grup odbiorców
4.1.1.
Lp.

1.

2.

Grupa taryfowa C1A
Wyszczególnienie

Stała stawka opłaty za usługi przesyłowe
Zmienna stawka opłaty za usługi
przesyłowe

Jedn. miary

Stawki opłat
netto

brutto*

zł/MW/rok

2 661,42

3 246,93

rata - zł/MW/m-c

221,79

270,58

zł/GJ

0,88

1,07

*stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22%.

W rozliczeniach z odbiorcami ciepła sprzedawca
oprócz stawek opłat zawartych w taryfie stosuje
4.1.2.
Lp.

1.
2.

ceny i stawki opłat ustalone przez wytwórcę ciepła
tj. Elektrociepłownię Gorzów S.A.

Grupa taryfowa C1B
Wyszczególnienie

Stała stawka opłaty za usługi przesyłowe
Zmienna stawka opłaty za usługi
przesyłowe

Jedn. miary

Stawki opłat
netto

brutto*

zł/MW/rok

7 245,30

8 839,27

rata - zł/MW/m-c

603,78

736,61

zł/GJ

2,77

3,38

*stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22%.

W rozliczeniach z odbiorcami ciepła sprzedawca
oprócz stawek opłat zawartych w taryfie stosuje

ceny i stawki opłat ustalone przez wytwórcę ciepła
tj. Elektrociepłownię Gorzów S.A.
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Grupa taryfowa C2

Lp.

1.
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Wyszczególnienie

Stała stawka opłaty za usługi przesyłowe
Zmienna stawka opłaty za usługi
przesyłowe

Jedn. miary

Stawki opłat
netto

brutto*

zł/MW/rok

17 321,98

21 132,82

rata - zł/MW/m-c

1 443,50

1 761,07

zł/GJ

2,93

3,57

*Stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22%.

W rozliczeniach z odbiorcami ciepła sprzedawca
oprócz stawek opłat zawartych w taryfie stosuje
4.1.4.

ceny i stawki opłat ustalone przez wytwórcę ciepła
tj. Elektrociepłownię Gorzów S.A.

Grupa taryfowa C3

Lp.

Wyszczególnienie

Jedn. miary

Stawki opłat
netto

1.
2.

Stała stawka opłaty za usługi przesyłowe
Zmienna stawka opłaty za usługi
przesyłowe

zł/MW/rok
rata - zł/MW/m-c
zł/GJ

brutto*

5 636,50

6 876,53

469,71

573,05

2,02

2,46

*Stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22%.

W rozliczeniach z odbiorcami ciepła sprzedawca
oprócz stawek opłat zawartych w taryfie stosuje
ceny i stawki opłat ustalone przez wytwórcę ciepła
tj. Elektrociepłownię Gorzów S.A.
V. Zasady obliczania opłat
W rozliczeniu z odbiorcami ciepła, sprzedawca stosuje zasady określone w rozdziale 4 rozporządzenia
taryfowego dla dystrybutora ciepła.
VI. Warunki stosowania stawek opłat
6.1.

Standardy jakościowe obsługi odbiorców

Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są
stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, które zostały określone w
rozdziale 6 rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych.
6.2.

W przypadkach:
-
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uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo –rozlicze
niowego,

-

niedotrzymania przez strony
umowy sprzedaşy ciepła,

warunków

-

udzielania bonifikat przysługujących odbiorcy,

-

nielegalnego poboru ciepła

stosuje się odpowiednio postanowienia określone
w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.
VII. Zasady wprowadzania zmian cen i stawek
opłat
7.1. Sposób i terminy zawiadamiania odbiorców
o wprowadzeniu zmiany cen i stawek opłat
7.1.1. O kaşdej zmianie stawek opłat sprzedawcy
oraz o zmianie cen i stawek opłat wytwórcy ciepła,
tj. Elektrociepłowni Gorzów S.A. odbiorcy zostaną
powiadomieni pisemnie, co najmniej na 14 dni
przed wprowadzeniem nowych cen i stawek opłat.
7.1.2. Sprzedawca wprowadza taryfę do stosowania
nie wcześniej niş po upływie 14 dni i nie póŝniej niş
do 45-go dnia jej opublikowania w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.
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OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 21 września 2009r.
o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Brody przeprowadzonych w dniu 20 września 2009r.
Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
16 lipca 1998r. – ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw (Dz. U.
z 2003r. Nr 159, poz. 1547 z póŝn. zm.1) Komisarz
Wyborczy w Zielonej Górze podaje do publicznej
wiadomości wyniki wyborów uzupełniających do
Rady Gminy Brody przeprowadzonych w dniu
20 września 2009r.

B. Głosowanie przeprowadzono.
C. W wyborach wzięło udział (liczba kart waşnych)
70.
D. Głosów waşnych oddano 70.
E. Radnym został wybrany:
z listy Nr 2 KWW „ZGODA”

I
A. Wybory przeprowadzono w 4 okręgach wyborczych.
B. Wybierano 5 radnych spośród 10 kandydatów
zgłoszonych na 8 listach kandydatów.
C. Wybrano 5 radnych.
D. Uprawnionych do głosowania było 1.426 osób.
E. Wydano kart do głosowania 246 wyborcom.

1) Bejnarowicz Zbigniew Zygmunt
F. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Okręg wyborczy Nr 3, w którym wybierano 1 radnego.
A. Wybory odbyły się.
B. Głosowanie przeprowadzono.
C. W wyborach wzięło udział (liczba kart waşnych)
35.

F. W wyborach wzięło udział (liczba kart waşnych
wyjętych z urny) 246 osób, to jest 17,25% uprawnionych do głosowania.

D. Głosów waşnych oddano 34.

G. Głosów waşnych oddano 240, to jest 97,56%
ogólnej liczby głosów oddanych.

z listy Nr 2 KWW „ZGODA”

H. Głosów niewaşnych oddano 6, to jest 2,44%
ogólnej liczby głosów oddanych.

F. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

II

E. Radną została wybrana:

1) Falkiewicz Jadwiga Kazimiera
Okręg wyborczy Nr 4, w którym wybierano 1 radnego.

Wyniki wyborów:

A. Wybory odbyły się.

Okręg wyborczy Nr 1, w którym wybierano 2 radnych.

B. Głosowanie przeprowadzono.

A. Wybory odbyły się.

C. W wyborach wzięło udział (liczba kart waşnych)
70.

B. Głosowanie przeprowadzono.

D. Głosów waşnych oddano 70.

C. W wyborach wzięło udział (liczba kart waşnych)
102.

E. Radnym został wybrany:

D. Głosów waşnych oddano 98.
E. Radnymi zostali wybrani:
z listy Nr 1 KWW NASZA GMINA NASZ DOM

z listy Nr 1 KWW NASZA GMINA NASZ DOM
1) Kowalczuk Ryszard Stanisław
F. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Komisarz Wyborczy
w Zielonej Górze
Bogumił Hoszowski

1) Gargalis Andreas
z listy Nr 2 KWW „ZGODA”
1) Schleinig Władysława
F. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Okręg wyborczy Nr 2, w którym wybierano 1 radnego.
A. Wybory odbyły się.
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_____________________________________
1

Zmiany teksty jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167,
poz. 1760, z 2005r. Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128,
Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218,
poz. 1592 oraz z 2007r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327 i Nr 112,
poz. 766 oraz z 2008r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111.
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OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 21 września 2009r.
o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Maszewo przeprowadzonych w dniu 20 września
2009r.
Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
16 lipca 1998r. – ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw (Dz. U.
z 2003r. Nr 159, poz. 1547 z póŝn. zm.1) Komisarz
Wyborczy w Zielonej Górze podaje do publicznej
wiadomości wyniki wyborów uzupełniających do
Rady Gminy Maszewo przeprowadzonych w dniu 20
września 2009r.

Okręg wyborczy Nr 3, w którym wybierano 1 radnego.
A. Wybory odbyły się.
B. Głosowanie przeprowadzono.
C. Radnym został wybrany:
z listy Nr 1 KWW KWIATKOWSKI

I

1) Kwiatkowski Adam

A. Wybory przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym.

D. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

B. Wybierano 1 radnego spośród 1 kandydata zgłoszonego na 1 liście kandydatów.

Komisarz Wyborczy
w Zielonej Górze
Bogumił Hoszowski

C. Wybrano 1 radnego.

_____________________________________________

II

1

A. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym tj. okręgu Nr 3, w którym liczba zarejestrowanych kandydatów była równa liczbie mandatów
w okręgu.

Zmiany teksty jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167,
poz. 1760, z 2005r. Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128,
Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218,
poz. 1592 oraz z 2007r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327 i Nr 112,
poz. 766 oraz z 2008r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111.

III
Wyniki wyborów:
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OBWIESZCZENIE
WOJEWODY LUBUSKIEGO
z dnia 1 paŝdziernika 2009r.
w sprawie ustalenia wskaźnika przeliczeniowego 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych
w IV kwartale 2009 roku i I kwartale 2010 roku na terenie Województwa Lubuskiego
Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 12a i b ustawy z dnia
21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego (Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 266, z 2006r.
Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657, Nr 167, poz. 1193,
Nr 249, poz. 1833, z 2007r. Nr 128, poz. 902, Nr 173,
poz. 1218) obwieszcza się, co następuje:
§ 1. Ustala się wysokość wskaŝnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni uşytkowej budynków mieszkalnych, określającego przeciętny koszt budowy 1m2 powierzchni uşytkowej
budynków mieszkalnych na okres od 1 paŝdziernika
2009r. do 31 marca 2010r.:
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-

dla województwa lubuskiego z wyłączeniem
Miasta Gorzowa Wlkp. będącego siedzibą wojewody oraz Miasta Zielona Góra będącego
siedzibą sejmiku województwa – 2.870zł,

-

dla Miasta Gorzowa Wlkp. będącego siedzibą
wojewody oraz dla Miasta Zielona Góra będącego siedzibą sejmiku województwa – 3.357zł.

§ 2. Traci moc obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 1 kwietnia 2009r.
Wicewojewoda Lubuski
Jan Świrepo
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POROZUMIENIE NR 29/DG/2009
z dnia 28 sierpnia 2009r.

Powiat Świebodziński, zwany dalej „Powiatem”,
reprezentowany przez Zarząd Powiatu Świebodzińskiego, w imieniu którego działają:
1. Starosta – Zbigniew Szumski,
2. Wicestarosta – Jolanta Starzewska
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Doroty
Karbowiak
oraz
Gmina Zbąszynek, zwana dalej „Gminą”, w imieniu
której działa:
Burmistrz – Wiesław Czyczerski
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Anety Nawracały
działając na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z póŝn. zm.) oraz art. 19
ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2086, z póŝn.
zm.) zawierają porozumienie następującej treści:
§ 1. 1. Powiat powierza Gminie wykonanie zadania pn. „Budowa ścieşki rowerowej wzdłuş drogi
1213F Rogoziniec - cmentarz”.
2. Gmina, pełniąc rolę inwestora, zobowiązuje
się do:
1) opracowania dokumentacji technicznej,
2) wykupu i nieodpłatnego przekazania Powiatowi
gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji,

315.000,00 zł brutto (słownie: trzysta piętnaście tysięcy zł).
2. Przekazanie kwoty, stanowiącej całkowity
koszt inwestycji, nastąpi na konto Gminy Zbąszynek,
po zakończeniu zadania, na podstawie rozliczenia,
wystawionego przez Gminę w ciągu 7 dni od daty
odbioru końcowego robót.
§ 3. Termin wykonania prac ustala się na
15 grudnia 2009r.
§ 4. Powiat w sprawach dotyczących realizacji
porozumienia reprezentuje Naczelnik Wydziału Dróg
w Starostwie Powiatowym.
§ 5. W imieniu Gminy nadzór nad całością
spraw związanych z realizacją zadania objętego porozumieniem sprawuje z-ca Kierownika Referatu
Infrastruktury Technicznej Urzędu Miejskiego
w Zbąszynku.
§ 6. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają
formy pisemnej, pod rygorem niewaşności.
§ 7. W sprawach nieunormowanych w niniejszym porozumieniu mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
§ 8. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
§ 9. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla kaşdej ze
stron.
Powiat:
Starosta:
Zbigniew Szumski

3) wyłonienia wykonawcy zadania, zgodnie
z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych,

Wicestarosta:
Jolanta Starzewska

4) poprowadzenia procesu inwestycyjnego, zgodnie z wymogami Prawa budowlanego i ustawy
o drogach publicznych,
5) rozliczenia finansowego i księgowego zadania
oraz nieodpłatnego przekazania na rzecz Powiatu wartości zakończonej inwestycji (PT).
z
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§ 2. 1. Przewidywany łączny koszt zadania, wraz
kosztami nadzoru inwestorskiego, wyniesie

Skarbnik Powiatu:
Dorota Karbowiak
Gmina:
Burmistrz:
mgr inż. Wiesław Czyczerski
z up. Skarbnika Gminy Główny Księgowy:
Dorota Chłopowiec
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POROZUMIENIE NR 509/09
z dnia 21 września 2009r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 19 ust. 4
ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zmianami), uchwały Rady Miejskiej w Nowej Soli
Nr L/298/09 z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie przejęcia od Powiatu Nowosolskiego zadania zarządzania publiczną drogą powiatową oraz uchwały Rady
Powiatu Nowosolskiego Nr XXXV/182/09 z dnia
28 sierpnia 2009r. w sprawie przekazania Gminie
Nowa Sól – Miasto spraw związanych z zarządzaniem drogą powiatową,

1985r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2007r.
Nr 19, poz. 115 ze zmianami).

Powiat Nowosolski reprezentowany przez Zarząd
Powiatu, w imieniu którego działają:

2. Właściwe organy gminy w celu realizacji zadań
będą podejmowały odpowiednie czynności, tj. uchwały, decyzje administracyjne, umowy, postanowienia,
czynności egzekucyjne itd.

Małgorzata Lachowicz – Murawska – Starosta Nowosolski
Józef Suszyński – Wicestarosta,
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Ewy Matyla
oraz
Gmina Nowa Sól – Miasto reprezentowana przez:
Wadima Tyszkiewicza – prezydenta Miasta Nowa
Sól,
przy kontrasygnacie Bolesławy Korczyk – Giza –
Skarbnika Miasta
zawierają porozumienie następującej treści:
§ 1. Zarząd Powiatu Nowosolskiego, działając jako zarządca dróg powiatowych Powiatu Nowosolskiego, przekazuje, a Prezydent Miasta Nowa Sól
działając jako zarządca dróg gminnych Gminy Nowa
Sól – Miasto, przejmuje prowadzenie zadania zarządzania droga powiatową Powiatu Nowosolskiego
– ulicą 1 Maja, numer drogi 3427F w zakresie szczegółowo określonym w § 2 porozumienia.
§ 2. Gmina Nowa Sól – Miasto przyjmuje do realizacji i finansowania zadanie określone w § 1
w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 marca
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§ 3. Powiat Nowosolski upowaşnia Gminę Nowa
Sól – Miasto, jako zarządzającą droga powiatową
Powiatu Nowosolskiego – ulica 1 Maja, numer drogi
3427F do złoşenia wniosku o dofinansowanie przebudowy ww. drogi w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011.
§ 4. 1. Zadania przekazane niniejszym porozumieniem Gmina Nowa Sól – Miasto będzie wykonywała za pośrednictwem właściwych organów
w formach przewidzianych prawem.

§ 5. Powiat Nowosolski zastrzega sobie prawo
nadzorowania, kontrolowania i dokonywania oceny
prowadzenia zadań wynikających z niniejszego porozumienia według kryteriów legalności, celowości
i gospodarności.
§ 6. Gmina Nowa Sól – Miasto z tytułu realizacji
zadań objętych porozumieniem ponosi odpowiedzialność wobec Powiatu Nowosolskiego i osób
trzecich.
§ 7. Kaşdej ze stron porozumienia przysługuje
prawo rozwiązania niniejszego porozumienia z zachowaniem 6 miesięcznego okresu wypowiedzenia.
Okres wypowiedzenia upływa z ostatnim dniem
miesiąca kalendarzowego.
§ 8. Zmiany niniejszego porozumienia wymagają
formy pisemnej pod rygorem niewaşności.
§ 9. Porozumienie sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 dla kaşdej ze stron.
§ 10. Porozumienie wchodzi w şycie z dniem
podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.
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POROZUMIENIE NR 510/09
z dnia 21 września 2009r.

pomiędzy Powiatem Nowosolskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:

d)

przeprowadzenia postępowań przetargowych i wybrania wykonawców zadania inwestycyjnego,

Małgorzata Lachowicz – Murawska – Starosta Nowosolski

e)

zrealizowania w latach 2009 – 2010 procesu
inwestycyjnego obejmującego cały zakres
rzeczowy zadania inwestycyjnego,

f)

zapewnienia w budşecie środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego.

Józef Suszyński – Wicestarosta
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Ewy Matyla
a Gminą Nowa Sól – Miasto, w imieniu której działa:
Wadima Tyszkiewicza – prezydenta Miasta Nowa
Sól,

2. Powiat Nowosolski zobowiązuje się do:
a)

udzielenia Gminie Nowa Sól – Miasto dotacji celowej na sfinansowanie kosztów wykonania części zadania inwestycyjnego, o którym mowa w § 1, w wysokości 50% wartości
przebudowy ulicy 1 Maja na odcinku od ulicy Matejki do ulicy Staszica i wynikającej
z rozstrzygniętych postępowań przetargowych. W przypadku zmiany wartości części
zadania, wynikającej z zaakceptowanych
przez obie strony powodów, w szczególności z powodu wystąpienia robót dodatkowych, wysokość dotacji zostanie odpowiednio zmieniona o wysokość uzasadnionego
zwiększenia lub zmniejszenia kosztów,

b)

przekazywania środków dotacji celowej na
konto Gminy Nowa Sól – Miasto w terminie
14 dni od dnia złoşenia przez Gminę Nowa
Sól – Miasto wniosku o przekazanie dotacji
celowej wraz z potwierdzoną kopia faktury
wykonawcy za określoną część robót budowlanych, wynikającą z protokołu odbioru
robót,

c)

zapewnienia w budşecie środków finansowych na udzielenie dotacji celowej w wysokości 500.000,00zł wynikającej z 50% wartości kosztorysu inwestorskiego zadania inwestycyjnego,

d)

udzielenia Gminie Nowa Sól - Miasto lub
Prezydentowi Nowej Soli prawa do dysponowania nieruchomościami w celu wykonania zadania.

przy kontrasygnacie Bolesławy Korczyk – Giza –
Skarbnika Miasta
w sprawie wzajemnej współpracy i współdziałania
oraz udzielenia przez Powiat Nowosolski Gminie
Nowa Sól – Miasto dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ulicy Staszica i Wojska Polskiego (od ronda Solidarności do
węzła Nowa Sól) oraz ul. 1 Maja (od ul. Matejki do
ul. Kosmonautów)”.
§ 1. Strony porozumienia uznają za celową wzajemną współpracę i współdziałanie w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ulicy Staszica i Wojska Polskiego (od ronda Solidarności do węzła Nowa Sól) oraz ul. 1 Maja (od ul. Matejki do ul. Kosmonautów) – I Etap”, który obejmuje
wykonanie przebudowy ulicy Staszica (od ronda
Solidarności do skrzyşowania z ulicą Wojska Polskiego) uraz ulicy 1 Maja (od ulicy Matejki do
ul. Kosmonautów).
§ 2. W celu realizacji zadania inwestycyjnego
określonego w § 1, strony zgodnie ustalają następujące zasady postępowania:
1. Gmina Nowa Sól – Miasto zobowiązuje się do:
a)

opracowania dokumentacji projektowej oraz
uzyskania wszystkich niezbędnych i wymaganych pozwoleń oraz zezwoleń umoşliwiających wykonanie zadania inwestycyjnego
określonego w § 1,

b)

opracowania i złoşenia w 2009r. w wymaganym terminie wniosku o dofinansowanie
zadania w ramach Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011
w zakresie zgodnym z jego warunkami,

c)

przekazania Powiatowi Nowosolskiemu do
zaakceptowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędnych w postępowaniach przetargowych,

3. Strony porozumienia zobowiązują się do
współpracy w celu jak najlepszego zrealizowania
przedmiotu porozumienia.
§ 3. 1. Kaşda zmiana warunków porozumienia
wymaga formy pisemnej, pod rygorem niewaşności.
2. W sprawach nie unormowanych w porozumieniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o finansach publicznych.
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§ 4. Porozumienie wchodzi w şycie z dniem podpisania.
§ 5. Mogące wyniknąć ze stosunku objętego niniejszym porozumieniem spory, strony poddadzą
pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby
Gminy Nowa Sól – Miasto.
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§ 6. Niniejsze porozumienie sporządzono
w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 egzemplarze dla kaşdej ze stron.
§ 7. Niniejsze porozumienie zostanie skierowane
do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Egzemplarze bieşące i z lat ubiegłych, w miarę posiadanych rezerw, moşna nabywać: - na podstawie nadesłanego zamówienia: w Zakładzie Obsługi
Administracji Lubuskiego Urzędu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. (0-95) 7111-210 - w punkcie sprzedaşy Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul Jagiellończyka 8, codziennie w godz. 730 - 1530, Dzienniki Urzędowe wraz ze skorowidzami
wyłoşone są do powszechnego wglądu redakcji Dziennika Urzędowego, w bibliotece Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. oraz Delegaturze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze – codziennie w godzinach pracy urzędu.
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