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ROZPORZĄDZENIE
DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU
z dnia 1 października 2009r.
w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej "Siedlice" dla miasta Gorzowa
Wielkopolskiego
Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca
2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239,
poz. 2019 ze zm.1), zarządza się, co następuje:

§ 3. 1. Na terenie ochrony pośredniej ujęcia wody zabronione jest:
1) składowanie i przechowywanie odpadów promieniotwórczych;

§ 1. 1. Ustanawia się strefę ochronną ujęcia wody podziemnej „SIEDLICE” dla m. Gorzowa Wlkp.,
w Województwie Lubuskim, na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp., ul. Kosynierów Gdyńskich 47,
66-400 Gorzów Wlkp.

2) lokalizowanie składowisk odpadów komunalnych, niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne
i obojętne oraz obojętnych;
3) lokalizowanie oczyszczalni ścieków;

2. Strefę ochronną dzieli się na tereny ochrony:

4) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;

2

1) bezpośredniej, o powierzchni 0,62km , przedstawiony na mapie stanowiącej załącznik Nr 1
do rozporządzenia, obejmujący działki wyszczególnione w załączniku Nr 2 do niniejszego
rozporządzenia;

5) lokalizowanie cmentarzy oraz grzebanie zwłok
zwierzęcych;

2) pośredniej, o powierzchni 9,51km2, przedstawiony na mapie stanowiącej załącznik Nr 1 do
rozporządzenia oraz opisany w załączniku Nr 3
do niniejszego rozporządzenia.

7) budowa autostrad, dróg publicznych i torów
kolejowych;

§ 2. 1. Na terenie ochrony bezpośredniej zabronione jest użytkowanie gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody.

9) lokalizowanie ferm chowu lub hodowli zwierząt;

6) składowanie środków ochrony roślin i opakowań po tych środkach;

8) lokalizowanie nowych ujęć wody, poza służącymi zwykłemu korzystaniu z wód;

10) lokalizowanie magazynów produktów ropopochodnych.

2. Na terenie ochrony bezpośredniej należy:
1) odprowadzać wody opadowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody;

2. Na terenie ochrony pośredniej ujęcia wody
wprowadza się następujące ograniczenia:
1) urządzania parkingów, obozowisk i kąpielisk
oraz lokalizowania budownictwa turystycznego
bez wyposażenia ich w system gromadzenia
lub oczyszczania ścieków;

2) zagospodarować teren zielenią;
3) odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych, przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych przy
obsłudze urządzeń służących do poboru wody;
4) ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie
osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń
służących do poboru wody.
3. Teren ochrony bezpośredniej należy ogrodzić,
a na ogrodzeniu umieścić tablice zawierające informacje o ujęciu wody i zakazie wstępu osób nieupoważnionych.

2) wydobywania kopalin bez zasięgnięcia opinii
właściciela ujęcia.
______________________________
1

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005r.
Nr 267, poz. 2255, Dz. U. z 2006r. Nr 170, poz. 1217,
Nr 227, poz. 1659, Dz. U. z 2007r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427,
Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 147, poz. 1033,
Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286, Nr 231, poz. 1704, Dz. U.
z 2008r. Nr 199, poz. 1227, Nr 227, poz. 1505.
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3. Granice strefy ochronnej należy oznaczyć
przez umieszczenie tablic informacyjnych, rozmieszczonych zgodnie z lokalizacją przedstawioną w załączniku Nr 1.
§ 4. Znosi się strefę ochronną ujęcia wody podziemnej w Siedlicach ustanowioną dla miasta Go-

Poz. 1415

rzowa Wlkp. decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia
9 sierpnia 1999r. znak: OŚ.II.DLal.6216-01/99.
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia.
Dyrektor RZGW Poznań
Bogdan Płuciennik
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Poz. 1415
Załącznik Nr 1
do rozporządzenia
Dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Poznaniu
z dnia 1 października 2009r.
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Poz. 1415,1416
Załącznik Nr 2
do rozporządzenia
Dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Poznaniu
z dnia 1 października 2009r.

Wykaz działek znajdujących się w obrębie terenu ochrony bezpośredniej:
Nr działki
424/2 (część), 424/1, 45/3, 44/3, 44/4, 45/2, 45/1, 44/12,
44/10, 44/8, 44/14, 348/1
390/2, 390/4, 1/1,1/2, 2 (zachodnia część, od przedłużenia
wschodniej granicy działki 567), 4/1 (droga), 5/1, 8/1, 563,
14/1, 16/1, 18/1, 20/1, 564, 32/1, 34/1, 36/1, 38/1, 40/1, 42/1,
44/1, 565, 62/1, 566, 68/1, 567.

Obręb mapy ewidencyjnej 1 : 5 000
Miasto Gorzów Wlkp.
Santok, Deszczno

Załącznik Nr 3
do rozporządzenia
Dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Poznaniu
z dnia 1 października 2009r.

Opis przebiegu granicy terenu ochrony pośredniej:
terenu ochrony pośredniej rozpoczyna się w północno - zachodniej części strefy (obręb Gorzów), w północno
- wschodnim narożniku działki 426, skąd granica kieruje się na południe i biegnąc wschodnią granicą działki
426 dochodzi do północnej granicy działki 423/1 (wał przeciwpowodziowy). Tutaj skręca na południowy
wschód i biegnie północnymi granicami działek (wał przeciwpowodziowy) 423/1, 423/2, 423/3, 240 (obr. Santok, Deszczno), 293, 98, do południowo - wschodniego narożnika działki 250/4, gdzie granica przybiera kierunek północny i biegnąc zachodnimi granicami działek 251 i 225 dochodzi do południowego brzegu Warty,
skąd kieruje się na zachód i biegnąc południowym brzegiem rzeki Warty (działki 306, 179, 405 i 347) dochodzi do północno - wschodniego narożnika działki 426 osiągając tym samym początkowy punkt opisu granicy
strefy ochronnej.
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UCHWAŁA NR XXXVIII/270/09
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia 20 sierpnia 2009r.
w sprawie uznania za pomnik przyrody skupiska drzew z gatunku modrzew rosnących na terenie
Nadleśnictwa Smolarz
Na podstawie art. 44 ust. 1, 2 i art. 45 ust. 1 pkt 1, 3,
6, 7, 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.) uchwala się,
co następuje:
§ 1. 1. Uznaje się za pomnik przyrody skupisko
26 drzew z gatunku modrzew o obwodzie pnia (cm):
160, 205, 194, 220, 178, 200, 242, 223, 221, 242, 276,
205, 300,186, 223, 226, 212, 232, 230, 258, 290, 280,
238, 208, 240, 190 rosnące na działce numer: 08-06025-0003-483, położonych w Gminie Drezdenko,
miejscowość Klesno, Nadleśnictwo Smolarz, leśnictwo Czarny Las, obręb Smolarz w oddziale 10-28-103-301-b, c, d obrębu leśnego.

2. Nadaje się nazwę pomnikowi przyrody: „Aleja
modrzewiowa”.
3. Lokalizację pomnika przyrody określa załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Celem ochrony przedmiotowego pomnika
przyrody jest zachowanie szczególnej wartości przyrodniczej i krajobrazowej sędziwych drzew, coraz
rzadziej występujących w skali naszego regionu.
§ 3. W stosunku do pomnika przyrody wprowadza się następujące zakazy:

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 106
1) niszczenia, uszkadzania
obiektu lub obszaru;

lub

– 5510 –
przekształcania

2) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;

Poz. 1416

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drezdenko.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

3) wylewania gnojowicy;
4) zmiany sposobu użytkowania ziemi;

Przewodniczący Rady
Jerzy Skrzypczyński

5) umieszczania tablic reklamowych.
§ 4. Sprawującym nadzór nad pomnikiem przyrody będzie Nadleśnictwo Smolarz.

Załącznik
do uchwały Nr XXXVIII/270/09
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 20 sierpnia 2009r.
MAPA LEŚNICTWA „CZARNY LAS”
SKALA 1:10000

Lokalizacja obiektu
14 16
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UCHWAŁA NR XXXVIII/271/09
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia 20 sierpnia 2009r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/127/03 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 listopada 2003r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej i zasad jej poboru
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)
na podstawie art. 15 oraz art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U z 2006r. Nr 121,
poz. 844 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zmienia się treść § 3 punkt 2 lit. b uchwały
Nr XVII/127/03 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia
28 listopada 2003r. w sprawie ustalenia wysokości
stawek opłaty targowej i zasad jej poboru, który
otrzymuje brzmienie:

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXVI/308/05 Rady
Miejskiej w Drezdenku z dnia 31 maja 2005r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/127/03 Rady
Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 listopada 2003r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej i zasad jej poboru.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drezdenko.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 października
2009r.

„2. Na inkasentów opłaty targowej wyznacza się:
b)

Przewodniczący Rady
Jerzy Skrzypczyński

Danutę Powroźnik”.
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UCHWAŁA NR XXXVIII/276/09
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia 20 sierpnia 2009r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół
o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Drezdenko oraz trybu i zakresu
kontroli prawidłowości ich wykorzystania
Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze
zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Niniejsza uchwała reguluje tryb udzielania
i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli ich
wykorzystania przekazywanych z budżetu Gminy
Drezdenko dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych,
prowadzonych na terenie Gminy Drezdenko.

uchwały.
§ 2. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest
mowa o:
1) ustawie (bez dalszego określenia) - należy przez
to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572 ze zm.);

3. Wzór miesięcznej informacji o liczbie uczniów
objętych dotacjami stanowiący załącznik Nr 2 do
niniejszej uchwały.

2) dotacji - należy przez to rozumieć udzielaną
z budżetu Gminy Drezdenko, na zasadach wynikających z art. 90 ustawy o systemie oświaty
i niniejszej uchwały, „dotację podmiotową”
w rozumieniu art. 106 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), która przeznaczona jest na dofinansowanie działalności bieżącej z tytułu prowadzenia szkoły lub przedszkola z § 1;

4. Wzór rocznego rozliczenia dotacji stanowiący
załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

3) uczniu - należy przez to rozumieć również wychowanka w przedszkolu;

5. Wzór wykazu uczniów spoza terenu Gminy
Drezdenko stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej

4) rozliczeniu dotacji - należy przez to rozumieć
przedstawienie Gminie Drezdenko, informacji

2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowiący
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
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niezbędnych do ustalenia dotacji należnej dla
szkoły lub przedszkola, informacji o pokryciu ze
środków dotacji wydatków poniesionych na
działalność szkoły lub przedszkola oraz ustalenie wysokości zobowiązania Gminy Drezdenko
z tytułu dopłaty na rzecz szkoły lub przedszkola,
albo ustalenie kwoty pieniężnej należnej Gminie Drezdenko.
§ 3. 1. Uprawnionymi do otrzymania dotacji są
prowadzone na obszarze Gminy Drezdenko niepubliczne przedszkola i niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych, które uzyskały wpis do
ewidencji prowadzonej przez Gminę Drezdenko oraz
osoby prowadzące inne formy wychowania przedszkolnego.
2. Szkoły, przedszkola i osoby prowadzące inne
formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w ust. 1, mogą otrzymać dotacje pod warunkiem, że organ, który je prowadzi poda organowi
dotującemu, planowaną liczbę uczniów nie później
niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
§ 4. 1. Udzielenie dotacji następuje na podstawie
wniosku o dotację złożonego do dnia 30 września
roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.
2. Informacje, jakie powinny być zawarte we
wniosku o udzielenie dotacji są zawarte we wzorze
wniosku, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej
uchwały.
3. Wniosek o dotację winien być podpisany
przez osoby upoważnione do składania oświadczeń
majątkowych i reprezentowania na zewnątrz, zgodnie z zapisami w aktualnym i właściwym dla organu
prowadzącego rejestrze.
§ 5. 1. Organowi dotującemu lub innej upoważnionej przez organ dotujący jednostce przysługuje
prawo kontroli.
2. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1
kontrolujący może badać dokumenty i inne nośniki
informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla
oceny prawidłowości wykorzystania dotacji, w tym
dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania.
3. Osoba prowadząca szkołę lub przedszkole na
żądanie kontrolującego jest zobowiązana dostarczyć
lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji
oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego.

Poz. 1418

na podstawie miesięcznej stawki dotacji ustalonej
na jednego ucznia.
2. Miesięczną stawkę dotacji określa się corocznie na podstawie wydatków bieżących ustalonych
na ten rok w uchwale budżetowej Gminy z uwzględnieniem wydatków w poszczególnych typach i rodzajach szkół oraz na podstawie części oświatowej
subwencji otrzymywanej przez Gminę Drezdenko
określonej w metryczce subwencji oświatowej na
dany rok.
3. Do czasu wyliczenia miesięcznych stawek dotacji, na podstawie danych określonych w ust. 1,
dotacje przekazywane są zaliczkowo w wysokości
stawek z roku poprzedniego.
4. Po ustaleniu stawek dotacji przypadającej na
ucznia w roku bieżącym następuje wyrównanie kwot
dotacji przekazanych zaliczkowo. W przypadku przekazania zaliczkowych kwot dotacji w wysokości wyższej od należnej - kwota nadpłaty zostaje zaliczona
na poczet dotacji należnej na następny miesiąc.
5. Dotacja ustalona dla przedszkola lub szkoły
przekazywana jest na rachunek bankowy szkoły lub
przedszkola w dwunastu ratach w terminie do
10 - go każdego miesiąca.
§ 8. 1. Organ prowadzący szkołę lub przedszkole
w celu rocznego rozliczenia otrzymanej dotacji zobowiązany jest do przedłożenia na piśmie informacji
do dnia 15 stycznia roku następnego według wzoru
stanowiącego załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Wynikająca z rocznego rozliczenia:
1) nadwyżka pomiędzy kwotą dotacji należnej za
dany rok, a kwotą dotacji wypłaconej, zostaje
po rozliczeniu przekazana przez organ dotujący
na rachunek bankowy szkoły/placówki w terminie do 31 stycznia;
2) kwota nadpłaconej dotacji, wynikająca z rozliczenia dotacji za rok ubiegły, zostaje zaliczona
na poczet należnej dotacji za najbliższy miesiąc
roku, w którym dokonano rozliczenia dotacji.
3. Podmiot, który zakończył działalność w zakresie
prowadzenia szkoły lub przedszkola w nowym roku
budżetowym, przekazuje zwrot dotacji na rachunek
Gminy Drezdenko, albo otrzymuje ewentualną dopłatę do dotacji za rok poprzedni na wskazany przez
siebie rachunek.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drezdenko.

§ 6. 1. Niepubliczne przedszkola i niepubliczne
szkoły o uprawnieniach szkół publicznych otrzymują
na każdego ucznia dotację w wysokości i na zasadach określonych w ustawie.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2009r.

§ 7. 1. Kwotę należnej dotacji w danym miesiącu
wylicza się na podstawie comiesięcznej informacji
o faktycznej liczbie uczniów przedszkola i szkoły oraz

Przewodniczący Rady
Jerzy Skrzypczyński

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 106
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVIII/276/09
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 20 sierpnia 2009r.

………………………………………
pieczątka placówki

Drezdenko, dnia ………..……

Wniosek o udzielenie dotacji
na rok budżetowy ...............
1. Pełna nazwa i adres szkoły, przedszkola, placówki: ……………………………………………………………….......
………………………………………………………………………………………………………………………………….......
………………………………………………………………………………………………………………………………….......
2. Pełna nazwa i adres organu prowadzącego:
………………………………………………………………………………………………………………………………….......
………………………………………………………………………………………………………………………………….......
.……………………………………………………………………………………………………………………………….........
3. Imię, nazwisko i telefon kontaktowy osoby sporządzającej miesięczne informacje o liczbie uczniów
i wychowanków oraz roczne rozlicznie wykorzystania dotacji:
imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………........
telefon kontaktowy: .………………………………………......………………………………………………………….........
4. Data wydania i numer zaświadczenia o wpisie do ewidencji niepublicznych przedszkoli, szkół, placówek:
data wydania zaświadczenia: …….……………………...……………...……………………………………………….......
numer zaświadczenia o wpisie: ………………………………..……………………………………………………….........
5. Data wydania oraz numer decyzji o uprawnieniach szkoły publicznej:
data wydania decyzji o uprawnieniach: ……………………..……………………………………….……………….........
numer wydanej decyzji: …………………………………………............………………………………………………........
6. Data rozpoczęcia działalności przedszkola, szkoły, placówki: …………………....………………….......................
7. Planowana miesięczna liczba uczniów:

Uczniowie/Wychowankowie
1.

2.

w przedszkolu
w tym:
a) spoza Gminy Drezdenko
b) liczba dzieci niepełnosprawnych
w gimnazjum
w tym:
a) w oddziałach ogólnodostępnych
b) w oddziałach sportowych
c) w oddziałach mistrzostwa sportowego
d) w oddziałach dwujęzycznych

w okresie
od stycznia do
sierpnia roku
budżetowego

w okresie
od września do
grudnia roku
budżetowego

Dziennik Urzędowy
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8. Nazwa banku oraz numer rachunku bankowego właściwego do przekazania dotacji:
nazwa banku: .……………………………....……………………………………………………………………………..........
numer rachunku: ..………………....…………..…………………………………………………………………………........

Sporządził: ………………………………………...................
Podpis, Nr telefonu
……………………………………………………
Pieczątka i podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania organu prowadzącego

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXVIII/276/09
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 20 sierpnia 2009r.

………………………………………
pieczątka placówki

Drezdenko, dnia ………..……

Miesięczna informacja o liczbie uczniów
(miesiąc) ………………………….…… r.
1. Pełna nazwa i adres szkoły, przedszkola, placówki: ………………………………..................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………..........
………………………………………………………………………………………………………………………………..........
2. Pełna nazwa i adres organu prowadzącego: ……………………………………………………………………...........
………………………………………………………………………………………………………………………………..........
………………………………………………………………………………………………………………………………..........
3. Numer rachunku bankowego właściwego do przekazania dotacji:
………………………………………………………………………………………………………………………………..........

Uczniowie/wychowankowie
1.

2.

miesięczna liczba
uczniów

w przedszkolu
w tym:
a) spoza gminy Drezdenko
b) liczba dzieci niepełnosprawnych
w gimnazjum
w tym:
a) w oddziałach ogólnodostępnych
b) w oddziałach sportowych
c) w oddziałach mistrzostwa sportowego
d) w oddziałach dwujęzycznych

Sporządził: ………………………...................
Podpis, Nr telefonu

……………………………………………………
Pieczątka i podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania organu prowadzącego
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXVIII/276/09
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 20 sierpnia 2009r.

………………………………………
pieczątka placówki

Drezdenko, dnia ………..……

Rozliczenie roczne
dotacji otrzymanej w ………….…….. r.
1. Pełna nazwa i adres szkoły, przedszkola, placówki: ………………………………..................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………..........
………………………………………………………………………………………………………………………………..........
2. Pełna nazwa i adres organu prowadzącego: …………………………………………….......…………………...........
……………………………………………………………………………………………………………………………..........…
………………………………………………………………………………………………………………………………..........

Miesiąc
1
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Razem:

Rzeczywista
liczba uczniów/
wychowanków
2

Stawka dotacji
na 1 ucznia
(w zł)
3

Sporządził: ………………………...................
Podpis, Nr telefonu

Kwota dotacji należnej
(w zł)
4

Kwota otrzymanej dotacji (w zł)

Różnica
(w zł)

5

6

……………………………………………………
Pieczątka i podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania organu prowadzącego
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Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXVIII/276/09
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 20 sierpnia 2009r.

………………………………………
pieczątka placówki

Drezdenko, dnia ………..……

Wykaz
uczniów spoza terenu Gminy Drezdenko
uczęszczających do przedszkola w miesiącu …………… ………... r.
1. Nazwa i adres przedszkola:
…………………...…….…………………………………………………………..........................................……………........
………………………………………………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………….........................................................

Imię i nazwisko ucznia

Data urodzenia

Adres zamieszkania (ulica, numer domu,
numer mieszkania, miejscowość)

Uwagi:
………………………………………………………………………………………………………………………………….......
………………………………………………………………………………………………………………………………….......
………………………………………………………………………………………………………………………………….......

Sporządził: ………………………...................
Podpis, Nr telefonu

14 18

……………………………………………………
Pieczątka i podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania organu prowadzącego
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UCHWAŁA NR XXXVIII/277/09
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia 20 sierpnia 2009r.
w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska
kierownicze w przedszkolach, szkołach dla których Gmina Drezdenko jest organem prowadzącym
Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 2 w związku z art. 91d
pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)
oraz art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572
z późn. zm.) po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny uchwala się, co następuje:

Lp.
1
1.

2.

Stanowiska kierownicze
2
Dyrektor przedszkola
a) do 5 oddziałów
b) 6 i więcej oddziałów
Wicedyrektor przedszkola
a) 11 i więcej oddziałów
Dyrektor szkoły, zespołu szkół:
a) do 4 oddziałów
b) 7 - 11 oddziałów
c) 12 i więcej
Wicedyrektor szkoły:
a) 12 - 16 oddziałów
b) 17 i więcej oddziałów

§ 2. Burmistrz Miasta i Gminy Drezdenko w uzasadnionych przypadkach może zwolnić dyrektora
szkoły, zespołu lub przedszkola od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć określonego w § 1 uchwały, jeżeli warunki funkcjonowania
szkoły powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora lub uniemożliwiają realizację zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
§ 3. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 1 - 3 niniejszej uchwały odnosi się również do nauczyciela
zajmującego stanowiska kierownicze w zastępstwie
nauczyciela, któremu powierzono to stanowisko
z tym, że obowiązuje on tego nauczyciela od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu w którym zlecono
nauczycielowi zastępstwo chyba, że zlecenie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.

14 19

§ 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar
godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych, określony w art. 42 ust. 3 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982r. Karta nauczyciela (Dz. U.
z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) do wysokości
określonej w poniższej tabeli:
Tygodniowy wymiar
godzin zajęć
3
8
3
18
12 - 14
5
3
9
7
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drezdenko.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XXVII/180/08 Rady
Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 września 2008r.
w sprawie określenia zasad udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych dla których Rada Miejska jest organem prowadzącym.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2009r.
Przewodniczący Rady
Jerzy Skrzypczyński
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UCHWAŁA NR LX/958/09
RADY MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 26 sierpnia 2009r.
w sprawie zmiany miejsca prowadzenia i włączenia V Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Okólnej 35
w Gorzowie Wlkp. do Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. 30 stycznia 29 w Gorzowie Wlkp.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j.
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 62
ust. 5 w związku z art. 58 ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U z 2004r. Nr 256,
poz. 2572 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Z dniem 1 września 2010r. zmienia się miejsce prowadzenia i przenosi się V Liceum Ogólnokształcące z budynku przy ul. Okólnej 35 w Gorzowie
Wlkp. do budynku przy ul. 30 stycznia 29 w Gorzowie Wlkp.

§ 2. Szkoła wchodzi w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych w Gorzowie Wlkp.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od
1 września 2010r.
Przewodnicząca Rady
Krystyna Sibińska
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UCHWAŁA NR LX/959/09
RADY MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 26 sierpnia 2009r.
w sprawie zmiany miejsca prowadzenia Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Kosynierów
Gdyńskich 22 w Gorzowie Wlkp.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j.
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 58
ust. 1 i 6 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia
7 września 1991r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U.
z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Z dniem 1 września 2010r. zmienia się miejsce prowadzenia i przenosi się siedzibę Zespołu
Szkół Gastronomicznych przy ul. Kosynierów Gdyńskich 22 w Gorzowie Wlkp. do budynku przy ul. Okólnej 35 w Gorzowie Wlkp.
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§ 2. Szkoła zachowuje dotychczasową nazwę:
Zespół Szkół Gastronomicznych im. Febronii Karamać.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od
1 września 2010r.
Przewodnicząca Rady
Krystyna Sibińska
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UCHWAŁA NR XXX/211/09
RADY GMINY ŻAGAŃ
z dnia 26 sierpnia 2009r.
w sprawie zmiany w Uchwale Nr XXV/128/05 Rady Gminy Żagań z dnia 22 marca 2005r. w sprawie
ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Żagań
Na podstawie art. 90f Ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572, poz. 273, Nr 281 poz. 2781, Dz. U. z 2006r.
Nr 139 poz. 992 ze zm.) uchwala się, co następuje:

1) grupa A - 100zł
2) grupa B - 90zł
3) grupa C - 80zł

§ 1. W Uchwale Nr XXV/128/05 Rady Gminy Żagań z dnia 22 marca 2005r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie Gminy Żagań § 6 otrzymuje brzmienie:

a) Decyzja przyznająca stypendium określa
całkowitą wysokość stypendium przyznaną
w danym roku szkolnym.

1. Wysokość stypendium szkolnego ustala się
w zależności od zakwalifikowania ucznia do danej
grupy dochodowej oraz innych okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1 Ustawy.

b) Długość okresu, na jaki przyznaje się stypendium, może być zróżnicowana ze względu na zakwalifikowanie ucznia do danej grupy dochodowej.

4.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XVIII/134/08 Rady
Gminy Żagań z dnia 9 września 2008 roku.

2. Ustala się trzy grupy dochodowe:
1) grupa A – dochód miesięczny na członka rodziny do 100zł włącznie;
2) grupa B – dochód miesięczny na członka rodziny powyżej 100zł – do kwoty 200zł włącznie;
3) grupa C – dochód miesięczny na członka rodziny powyżej 200zł – do kwoty, o której mowa
w art. 90d ust. 7 Ustawy (tj. 351zł).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Żagań.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dni ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Żagań:
Bolesław Galent

3. Stypendium szkolne w zależności od grupy
dochodowej wynosi miesięcznie:
142 2
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UCHWAŁA NR XXXII/254/09
RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE
z dnia 10 września 2009r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity
tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), po stwierdzeniu zgodności planu
z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Skwierzyna uchwalonego uchwałą Nr XII/130/99
Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 29 grudnia
1999r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy

Skwierzyna, zmienionego uchwałą Nr XXI/168/08
Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 8 lipca 2008r.
w sprawie zmiany Nr 1 studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Skwierzyna Rada Miejska w Skwierzynie
uchwala, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Przedmiotem ustaleń niniejszej uchwały są
obszary miasta Skwierzyna obejmujące tereny
w rejonie ul. Międzyrzeckiej i ul. Pola Międzyrzeckie.

Dziennik Urzędowy
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2. Granice obszaru objętego uchwałą oznaczono
na rysunku planu w skali 1:2000.
3. Integralną częścią uchwały jest:
1) rysunek planu w skali 1:2000 zwany dalej rysunkiem, stanowiący załączniki Nr 1 składający się
z arkusza Nr 1 - część północna i arkusza Nr 2
- część południowa;
2) rozstrzygnięcie w sprawie sposobu rozpatrzenia
uwag do projektu planu, stanowiące załącznik
Nr 2;
3) rozstrzygnięcie w sprawie realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich
finansowania zapisanych w planie, stanowiące
załącznik Nr 3.
§ 2. Uchwała niniejsza jest zgodna z:
1) uchwałą Nr XIII/122/07 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 10 grudnia 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego
miasta
Skwierzyna w rejonie ul. Międzyrzeckiej i ul. Pola Międzyrzeckie;
2) ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
miasta
i gminy Skwierzyna uchwalonego uchwałą
Nr XII/130/99 Rady Miejskiej w Skwierzynie
z dnia 29 grudnia 1999r. w sprawie studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Skwierzyna,
zmienionego uchwałą Nr XXI/168/08 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 8 lipca 2008r.
w sprawie zmiany Nr 1 studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Skwierzyna.
§ 3. 1. Plan, o którym mowa w § 1 ust. 1, ustala
przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów
oraz zasady kształtowania zabudowy i obsługi
w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej.
2. Zakres planu jest zgodny z wymogami zawartymi w art. 15 ust. 2 obowiązującej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
3. Z uwagi na niewystępowanie problematyki,
plan nie określa:
1) granic i sposobów zagospodarowania terenów
podlegających specjalnej ochronie ustalonych
na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych
osuwaniem się mas ziemnych;
2) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.
§ 4. Ilekroć w ustaleniach niniejszej uchwały jest
mowa o:
1) planie - należy przez to rozumieć miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego, o którym
mowa w § 1 ust.1;
2) rysunku planu - należy przez to rozumieć graficzny zapis planu przedstawiony na mapie
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w skali 1:2000, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

3) terenie - należy przez to rozumieć obszar
w granicach planu, ograniczony liniami rozgraniczającymi i symbolem sposobu użytkowania,
zgodnie z rysunkiem planu, będącym załącznikiem do niniejszej uchwały;
4) terenie jednostki planu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem;
5) tymczasowym sposobie zagospodarowania,
urządzenia lub użytkowania terenu - należy
przez to rozumieć dotychczasowe użytkowanie
terenu do czasu zagospodarowania zgodnie
z przeznaczeniem ustalonym planem;
6) uciążliwości - należy przez to rozumieć przekroczenie standardów jakości środowiska, w tym
zjawiska lub stany utrudniające życie albo dokuczliwe dla otaczającego terenu, a zwłaszcza
hałas, wibracje, zanieczyszczenia powietrza
i zanieczyszczenia odpadami, przekraczające
obowiązujące wielkości normowe;
7) usługach - należy przez to rozumieć takie usługi, które nie wytwarzają dóbr materialnych,
nieuciążliwe dla zabudowy mieszkaniowej
i oświatowej, które służą zaspokojeniu potrzeb
ludności tj.: usługi drobne np. fryzjerskie, szewskie itp., handel o powierzchni sprzedażowej do
400m2, gastronomia, kultura, oświata, administracja, opieka zdrowotna, usługi hotelarskie
i związane z rekreacją i sportem, z wykluczeniem usług obsługi komunikacji;
8) działalności produkcyjnej - należy przez to rozumieć działalność wytwarzającą i przetwarzającą
bezpośrednio dobra materialne;
9) terenie o niskiej intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć parametr efektywnego
wykorzystania terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej ustalony na podstawie proporcji: sumy powierzchni wszystkich kondygnacji
naziemnych, liczonej w zewnętrznym obrysie
murów do powierzchni terenu, który winien
zawierać się w granicach 0,5 - 0,75;
10) dachach stromych - należy rozumieć dachy
dwuspadowe, wielospadowe i łamane - polskie, przy czym dany rodzaj dachu należy stosować konsekwentnie dla grup budynków wyodrębnionych przestrzennie i wymaga zachowania symetrycznego kąta spadku połaci dachowych z dopuszczeniem występów, których
suma szerokości nie może przekraczać połowy
długości dachu;
11) ładzie przestrzennym - należy przez to rozumieć
takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy
harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania
i wymagania funkcjonalne, społeczno - gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno - estetyczne;
12) przepisach odrębnych - należy przez to rozu-
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mieć aktualne w momencie realizacji niniejszej
uchwały przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, normy branżowe oraz ograniczenia
w dysponowaniu terenem wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych.
Rozdział 2
Przeznaczenie terenów
§ 5. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
2) nieprzekraczalne linie zabudowy, linie ograniczające obszar, na którym dopuszcza się realizację obiektów kubaturowych, dotyczą głównych brył budynków, z dopuszczeniem zmniejszenia o 20% w stronę drogi w zakresie ryzalitów, wykuszy, ganków nie przekraczających
50% szerokości elewacji frontowej budynku;
3) symbole określające przeznaczenie terenów.
2. Pozostałe, nie wymienione w ust. 1 elementy
rysunku planu, jak np. treść podkładu mapowego,
orientacyjne linie podziałów wewnętrznych, mają
charakter informacyjny i nie są ustaleniami planu.
§ 6. 1. Na obszarze objętym planem wyznacza
się następujące tereny o różnym przeznaczeniu:
1) tereny zabudowy produkcyjno - usługowej,
oznaczone na rysunku symbolem - P, U;
2) tereny zabudowy usługowo - produkcyjnej,
oznaczone na rysunku symbolem - U, P;
3) tereny zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku symbolem - U;
4) tereny zabudowy usługowej: oświaty i kultury,
oznaczone na rysunku symbolem UO, UK;
5) tereny zabudowy usługowo - mieszkaniowej,
oznaczone na rysunku symbolem U, MN;
6) tereny zabudowy mieszkaniowej - jednorodzinnej z usługami, oznaczone na rysunku symbolem MN, U;
7) tereny zabudowy mieszkaniowej - jednorodzinnej, oznaczone na rysunku symbolem - MN;
8) tereny zabudowy mieszkaniowej - wielorodzinnej, oznaczone na rysunku symbolem - MW;
9) tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone na
rysunku symbolem - MR;
10) tereny zieleni izolacyjnej, oznaczone na rysunku
symbolem - ZI;
11) tereny upraw sadowniczych, oznaczone na rysunku symbolem - ZS;
12) tereny zieleni leśnej, oznaczone na rysunku
planu symbolem - ZL;
13) tereny rolne, oznaczone na rysunku planu
symbolem - RL;
14) teren obsługi produkcji rolniczej, oznaczony na
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rysunku symbolem - RU;

15) tereny lokalizacji infrastruktury technicznej,
oznaczone na rysunku planu symbolem - IT;
16) tereny lokalizacji elektroenergetycznych stacji
transformatorowych oznaczone na rysunku
planu symbolem - EE;
17) tereny lokalizacji głównego punktu zasilania
elektroenergetycznego oznaczony na rysunku
planu symbolem - GPZ;
18) teren ujęcia wody, oznaczony na rysunku symbolem - W;
19) tereny lokalizacji zbiorników do retencji wód
opadowych - WZ;
20) tereny komunikacji drogowej, oznaczone na rysunku symbolem - KL, KD, KDX i KS;
21) tereny komunikacji kolejowej, oznaczone na rysunku symbolem - KK.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala
się następujące funkcje stanowiące o ich przeznaczeniu:
1) teren zabudowy produkcyjno - usługowej P, U,
obejmuje projektowaną zabudowę funkcji
przemysłowej związanej z lokalizacją obiektów
produkcyjnych, składów, magazynów, centrów
logistycznych, baz ekspedycyjnych i transportowych, parków przemysłowych, ewentualna
uciążliwość funkcji produkcyjnej lub usługowej
musi ograniczać się do granic jednostki terenu
planu lub działki, jako uzupełnienie funkcji podstawowej dopuszcza się lokalizację: usług
w tym usług obsługi komunikacji, dróg wewnętrznych, zieleni urządzonej, urządzeń infrastruktury technicznej wg potrzeb oraz realizacji
lokali socjalnych i mieszkalnych o charakterze
służbowym pod warunkiem zapewnienia ochrony od uciążliwości funkcji podstawowej;
2) tereny zabudowy usługowo - produkcyjnej U, P
obejmują tereny niezabudowane o funkcji
usługowej i produkcyjnej z dopuszczeniem jednorodnej działalności usługowej lub produkcyjnej, ewentualna uciążliwość funkcji usługowej lub produkcyjnej musi ograniczać się do
granic jednostki terenu planu lub działki, jako
uzupełnienie funkcji podstawowej na terenie
dopuszcza się lokalizację: usług handlowych
o powierzchni sprzedaży do 2000m2, urządzeń
i obiektów rekreacyjno - sportowych, zieleni
urządzonej, dróg wewnętrznych, urządzeń infrastruktury technicznej wg potrzeb oraz realizacji
lokali socjalnych i mieszkalnych o charakterze
służbowym pod warunkiem zapewnienia
ochrony od uciążliwości funkcji podstawowej,
na terenie UP1 dopuszcza się lokalizację biogazowni, na terenie UP2 dopuszcza się lokalizację
usług obsługi komunikacji w tym warsztatów,
stacji paliw, na terenie UP3 dopuszcza się zagospodarowanie
miejscami parkingowymi
i placami manewrowymi;
3) tereny zabudowy usługowej U obejmują tereny
o funkcji usługowej, o uciążliwości ograniczo-
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nej do granic posiadanej działki, dopuszcza się
lokalizację: dróg wewnętrznych, zieleni urządzonej, urządzeń infrastruktury technicznej według potrzeb, na terenach U2 zakazuje się lokalizacji usług obsługi komunikacji, na terenach
U1 dopuszcza się realizację obiektów do
2000m2 oraz lokalizację usług obsługi komunikacji w tym warsztatów, stacji paliw;
4) tereny zabudowy usługowej: oświaty i kultury
UO, UK obejmuje teren o funkcji usług oświaty
i kultury, dopuszcza się lokalizację: dróg wewnętrznych, parkingów, boisk sportowych, zieleni urządzonej, urządzeń infrastruktury technicznej wg potrzeb, zakazuje się lokalizacji
usług handlu i usług obsługi komunikacji
w tym warsztatów, stacji paliw;
5) tereny zabudowy usługowo - mieszkaniowej
U, MN obejmują projektowaną zabudowę
o funkcji usługowej w tym rzemieślniczej z dopuszczeniem jednorodnej funkcji mieszkaniowej, pod warunkiem zapewnienia ochrony od
uciążliwości funkcji podstawowej, z wykluczeniem usług obsługi komunikacji;
6) tereny zabudowy mieszkaniowej - jednorodzinnej MN, U obejmują projektowaną zabudowę
o funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności
zabudowy z dopuszczeniem nieuciążliwych
usług wolnostojących lub wbudowanych nie
przekraczających 50% powierzchni budynku;
7) tereny zabudowy mieszkaniowej - jednorodzinnej MN obejmują zabudowę projektowaną
o funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności
zabudowy z dopuszczeniem nieuciążliwych
usług wbudowanych nie przekraczających
30% powierzchni budynku;
8) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej MW obejmują projektowaną zabudowę
średniowysoką tj. do 4 kondygnacji, na terenie
dopuszcza się: lokalizację usług wbudowanych
na poziomie pierwszej kondygnacji oraz zespołów garażowych stanowiących zamkniecie
wnętrz zabudowy mieszkaniowej, realizację zieleni urządzonej, dróg wewnętrznych, urządzeń
infrastruktury technicznej według potrzeb;
9) tereny zabudowy zagrodowej MR obejmujące
istniejąca i projektowaną zabudowę zagrodową
wraz z zabudowaniami gospodarczo - magazynowymi i inwentarskimi, dla których ustala się
utrzymanie dotychczasowej funkcji z dopuszczeniem ich przebudowy i zmiany sposobu
użytkowania na funkcje mieszkalne i agroturystyczne;
10) tereny zieleni izolacyjnej ZI obejmują tereny
przeznaczone na zieleń urządzoną o charakterze
izolacyjnym dla sąsiedniej funkcji terenu, na
którym dopuszcza się lokalizację ścieżek rowerowych, ciągów pieszych i dróg dojazdowych
oraz urządzeń infrastruktury technicznej i drogowej;
11) tereny upraw sadowniczych ZS obejmują tereny przeznaczone pod produkcję sadowniczą,
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dopuszcza się lokalizację: zieleni urządzonej,
dróg wewnętrznych, ciągów pieszych oraz
urządzeń infrastruktury technicznej wg potrzeb,
dopuszcza się włączenie:
a)

terenów ZS1 do przyległych terenów MN,

b)

terenów ZS2 do przyległych terenów KD,

c)

terenów ZS3 do terenów ZI,
zakazuje się lokalizacji obiektów związanych
z przetwórstwem owoców;

12) tereny rolne RL obejmują tereny użytkowane
rolniczo, z dopuszczeniem realizacji: dróg wewnętrznych, urządzeń infrastruktury technicznej:
a)

teren RL1 bez prawa zabudowy, z wyjątkiem
budowy urządzeń i sieci infrastruktury technicznej,

b)

teren RL2 dopuszcza się włączenie do przyległych terenów P, U i zagospodarowanie
zgodnie z ustaleniami określonymi dla tych
terenów,

c)

teren RL3 bez prawa zabudowy, z wyjątkiem
budowy: budowli, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej m. in. wieży ciśnień,

d)

teren RL4 bez prawa zabudowy, z wyjątkiem
budowy: budowli, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej m.in. zbiorników do retencji
wód opadowych;

13) teren obsługi produkcji rolniczej RU obejmuje
istniejąca zabudowę związaną z obsługą gospodarstw rolnych wraz z zabudowaniami gospodarczo - magazynowymi i inwentarskimi,
dla którego ustala się utrzymanie dotychczasowej funkcji z dopuszczeniem przebudowy
rozbudowy zabudowań a także zmianę w całości na funkcje zabudowy zagrodowej, dopuszcza się lokalizację: zieleni urządzonej, dróg wewnętrznych, ciągów pieszych oraz urządzeń infrastruktury technicznej według potrzeb;
14) tereny lokalizacji infrastruktury technicznej IT
obejmują tereny przeznaczone dla budowy
urządzeń i doziemnych sieci infrastruktury
technicznej z możliwością realizacji dróg, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo - jezdnych według potrzeb.
3. Na pozostałych terenach, o których mowa
w ust.1 pkt 16 do 21 obowiązuje funkcja zgodna
z przeznaczeniem.
Rozdział 3
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
§ 7. Na obszarze objętym planem kształtowanie
i ochronę ładu przestrzennego należy realizować
poprzez:
1) zachowanie linii zabudowy i gabarytów budynków w tym wysokości, formy dachu i układu
kalenicy;
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2) stosowanie zasady dotyczącej budynków, które
w ramach jednego przedsięwzięcia inwestycyjnego muszą być ujednolicone pod względem
formy;
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środowiska,
d)

przy ogrzewaniu budynków i pozyskiwaniu
ciepła dla celów technologicznych należy
wykorzystać energię ze źródeł odnawialnych, paliw płynnych, ciekłych i gazowych
lub innych nie powodujących przekroczenia
dopuszczalnych emisji do powietrza atmosferycznego, eksploatacja instalacji powodująca wprowadzenie gazów lub pyłów do
powietrza atmosferycznego nie powinna
powodować przekroczenia standardów jakości powietrza poza terenem do którego prowadzący emisję posiada tytuł prawny,

e)

poziom hałasu mierzony na granicy z zabudową mieszkaniową nie może przekraczać
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określonych w przepisach odrębnych;

3) zachowanie i ochronę istniejącego zadrzewienia również wzdłuż dróg o ile nie koliduje z planowanym zainwestowaniem;
4) zakaz lokalizacji wolnostojących obiektów tymczasowych w postaci obiektów blaszanych,
kontenerowych z wyjątkiem okresu budowy;
5) dopuszczenie lokalizacji obiektów towarzyszących funkcji podstawowej pod warunkiem zachowania ustaleń przypisanych dla danego terenu;
6) zakaz stosowania betonowych płotów oraz pełnego muru powyżej 1,2m z wyjątkiem ogrodzeń terenów P, U;
7) dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na terenach o innym przeznaczeniu, o ile nie zostaną zakłócone podstawowe funkcje tych terenów.

2) zakazuje się:
a)

likwidowania i oszpecania istniejących zadrzewień, o ile nie stanowią zagrożenia
zdrowia i życia ludzi oraz nie stanowią przeszkody w przeprowadzeniu infrastruktury
technicznej,

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego

b)

odprowadzania nieczyszczonych ścieków do
gruntu,

§ 8. 1. Ze względu na ochronę środowiska w tym
zdrowia ludzi, przyrody i krajobrazu:

c)

odprowadzenia ścieków technologicznych
o przekroczonych normach zanieczyszczeń
do zewnętrznego systemu kanalizacji bez ich
podczyszczenia w indywidualnych podczyszczalniach ścieków.

Rozdział 4

1) ustala się:
a)

przy budowie miejsc postojowych dla różnych środków transportu, urządzeń komunikacji wewnętrznej oraz w zakresie mycia pojazdów mechanicznych wymagane jest zastosowanie rozwiązań technicznych wykluczających możliwość migracji do środowiska
zanieczyszczonych wód z terenów parkowania pojazdów i innych tego typu urządzeń,

b)

ścieki deszczowe z powierzchni utwardzonych należy zagospodarować w granicach
własnych lokalizacji, a w przypadku zanieczyszczeń substancjami ropopochodnymi
- należy je odpowiednio oczyszczać, ścieków
wskazujących obecność szkodliwych dla
gleb i wód podziemnych składników nie
można odprowadzać do gruntu ani do rowów,

c)

w zakresie gromadzenia i usuwania odpadów podmiot wytwarzający odpady komunalne winien je wstępnie segregować i składować w odpowiednich do rodzaju odpadów pojemnikach:
-

na odpady wymieszane przeznaczone na
składowisko,

-

na surowce wtórne,

-

na odpady organiczne przeznaczone do
kompostowania,

-

na wydzielone odpady niebezpieczne, które należy utylizować lub wywozić
w uzgodnieniu z właściwą służbą ochrony

2. Poziom hałasu mierzony na granicy terenu
usług oświaty i zabudowy mieszkaniowej nie może
przekraczać dopuszczalnych poziomów hałasu
w środowisku, określonych dla terenów przeznaczonych pod budynki związane ze stałym lub czasowym
pobytem dzieci i młodzieży i pod zabudowę mieszkalną - określonych ustawą prawo ochrony środowiska.
Rozdział 5
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
§ 9. 1. Na terenach objętych planem ochrona zabytków obejmuje zobowiązanie osób prowadzących
roboty budowlane i ziemne w przypadku ujawnienia
w trakcie prac przedmiotu, który posiada cechy zabytku, do:
1) wstrzymania wszelkich prac, mogących uszkodzić lub zniszczyć znalezisko, do czasu wydania
przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
odpowiednich zarządzeń;
2) zabezpieczenia odkrytego przedmiotu;
3) niezwłocznego powiadomienia o tym Burmistrza Skwierzyny i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
2. Na obszarach, gdzie zlokalizowano stanowiska
archeologiczne oznaczonych w załączniku Nr 1 dla
wszystkich prac ziemnych należy zapewnić badania
archeologiczne i uzyskać na te badania decyzję po-
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zwalającą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków:

Rozdział 7

1) RL1 stanowisko archeologiczne Nr 8 (AZP
48-14) osada kultury przeworskiej;

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu

2) RL1 stanowisko archeologiczne Nr 12 (AZP
48-14) ślad osadniczy kultury przeworskiej;

§ 11. Wyznacza się tereny zabudowy produkcyjno
- usługowej, oznaczone na rysunku symbolami P, U,
dla których:

3) RL1 stanowisko archeologiczne Nr 13 (AZP
48-14) ślad osadniczy kultury przeworskiej;

1) ustala się następujące warunki:

4) RL1 stanowisko archeologiczne Nr 14 (AZP
48-14) ślad osadniczy kultury przeworskiej;

a)

teren zabudowy produkcyjnej lub usługowej, wolnostojącej lub zwartej,

5) RL1 stanowisko archeologiczne Nr 15 (AZP
48-14) ślad osadniczy kultury przeworskiej;

b)

maksymalna wysokość obiektów - nie większa niż 35m mierzone od poziomu terenu do
poziomu kalenicy, lub najwyższej połaci dachu, nie dotyczy kominów, masztów lub
urządzeń technicznych,

c)

nieprzekraczalne linie zabudowy, od linii
rozgraniczającej tereny o różnym sposobie
zagospodarowania i różnych funkcjach:

6) U2 stanowisko archeologiczne Nr 17 (AZP
48-14) osada z okresu późnego średniowiecza;
7) MN, U stanowisko archeologiczne Nr 18 (AZP
48-14) ślad osadniczy kultury przeworskiej;
8) UP1 stanowisko archeologiczne Nr 36 (AZP
48-14) ślad osadniczy kultury łużyckiej.
3. W przypadku sąsiedztwa terenów inwestycyjnych z historyczną zabudową kształtowanie nowej
zabudowy wymaga poszanowania charakterystycznych dla danego terenu form i parametrów przestrzennych. Skalę i charakter nowej zabudowy należy łączyć pod względem rozwiązań architektonicznych w sposób harmonijny z zabudową posiadająca
wartości historyczne, charakterystyczne dla danego
obszaru - z zachowaniem istniejącej linii zabudowy,
pokrycia dachowego materiałami historycznie występującymi na obszarze w tym dachówki ceramicznej lub cementowej w kolorze ceramiki naturalnej
lub łupku.
4. Stanowiska archeologiczne, obiekty wpisane
do rejestru i do ewidencji zabytków wymagają uzyskanie pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków na wszelkie działania na każdym etapie
inwestycyjno - budowlanym.

§ 10. 1. Na obszarze objętym planem przestrzenie publiczne stanowią drogi publiczne, oznaczone
na rysunku symbolem KL, KD, KS oraz tereny oznaczone na rysunku planu symbolem: U, GPZ
- w przypadku lokalizacji inwestycji celu publicznego, UO/UK oraz W i WZ.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, z wyjątkiem GPZ, dopuszcza się realizację chodników,
ścieżek rowerowych oraz elementów małej architektury w formie ławek.

5. Reklamy i szyldy umieszczane na ogrodzeniach nie mogą być wyższe niż te ogrodzenia.

-

min. 12m dla obiektów powyżej 15m od
linii rozgraniczającej oraz przylegających
terenów leśnych - granic opracowania,
dachy płaskie, jednospadowe lub wielopołaciowe o nachyleniu połaci do 35º,

e)

obsługa komunikacyjna od strony dróg KD
lub wydzielonych KDW bez możliwości zjazdów z S3 i dróg serwisowych,

f)

realizacja zabudowy na terenie P, U po zrealizowaniu: planowanej drogi KD wzdłuż
drogi krajowej KL oraz likwidacji zjazdu na
drogę serwisową na terenie S3,

g)

realizacja obsługi parkingowej na terenie
posiadanej działki,

h)

powierzchnia zabudowy kubaturowej do
80% powierzchni jednostki terenu planu,

i)

zagospodarowanie terenów niezabudowanych na urządzone tereny zielone, place
manewrowe, drogi wewnętrzne, miejsca postojowe, z zachowaniem 10% powierzchni
terenu jednostki planu użytkowanej jako biologicznie czynnej;

2) dopuszcza się:
a)

realizację wiat, składów, garaży, wysokość
obiektów do 15m, zwieńczonych dachami
płaskimi,

b)

lokalizowanie obiektów technicznych, w tym
stacji transformatorowych oraz technologicznych związanych z prowadzoną działalnością, w tym naziemnych lub podziemnych
obiektów p.poż., silosów, itp.,

c)

lokalizację pylonów o wysokości do 40m
i reklam,

d)

odstępstwo od linii zabudowy określonych
w pkt 1 lit. c w przypadku realizacji obiektów
i
urządzeń
infrastruktury
technicznej

3. Na wszystkich terenach publicznych ustala się
obowiązek lokalizacji reklam w formie zorganizowanej i ujednoliconej co do wielkości i jakości.
4. Reklamy na terenach przylegających do dróg
publicznych można umieszczać wyłącznie na budynkach i ogrodzeniach z wyjątkiem terenów oznaczonych symbolem P, U.

min. 5m dla obiektów do wysokości 15m
od linii rozgraniczającej,

d)

Rozdział 6
Zasady kształtowania przestrzeni publicznych

-
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i ochrony w tym portierni na granicy działki,
o wysokości max. do 10m liczonej od poziomu terenu,
e)

przyłączenie terenów RL2 pod warunkiem
zapewnienia dróg wewnętrznych dla wydzielanych działek budowlanych,

f)

lokalizację jednej wieży telefonii komórkowej obsługującej wszystkich operatorów,
zlokalizowanej nie bliżej niż 500m od najbliższej zabudowy mieszkaniowej,

g)

lokalizację zabudowy w pasie technologicznym planowanej linii elektroenergetycznej
110kV na warunkach operatora linii zgodnie
z zapisami § 35 niniejszej uchwały;

Poz. 1423
b)

lokalizowanie obiektów technicznych i technologicznych związanych z prowadzoną
działalnością, w tym naziemnych lub podziemnych obiektów ppoż., itp.,

c)

odstępstwo od linii zabudowy określonych
w pkt 1 lit. b w przypadku realizacji obiektów
i
urządzeń
infrastruktury
technicznej
i ochrony w tym portierni na granicy działki,
o wysokości max. do 10m liczonej od poziomu terenu z wyjątkiem terenów przylegających do KL;

3) zakazuje się:
a)

lokalizacji zabudowy mieszkaniowej,

b)

pokrycia dachów blachą lub papą dla obiektów kubaturowych od strony KL,

lokalizacji zabudowy mieszkaniowej,

c)

§ 12. Wyznacza się tereny zabudowy usługowo
- produkcyjnej, oznaczone na rysunku symbolami
U, P, dla których:

stosowania ogrodzeń z płotów betonowych
od strony drogi KL,

d)

lokalizacji wież telefonii komórkowej.

3) zakazuje się:
a)

1) ustala się następujące warunki:
a)

teren zabudowy usługowej, produkcyjnej
lub mieszanej, wolnostojącej lub zwartej,

b)

nieprzekraczalne linie zabudowy, oznaczone
na rysunku planu, w zwymiarowanych odległościach od linii rozgraniczającej teren inwestycji,

c)

tereny zabudowy usługowej, wolnostojącej
lub zwartej,

b)

nieprzekraczalne linie zabudowy, oznaczone
na rysunku planu, w zwymiarowanych odległościach od linii rozgraniczającej teren inwestycji,

c)

maksymalna wysokość obiektów (głównej
bryły budynku) - nie większa niż 15m mierzone od poziomu terenu do poziomu kalenicy
lub zwieńczenia dachów płaskich,

d)

na terenach U1 obiekty kubaturowe powinny być realizowane w oparciu o indywidualne projekty z zastosowaniem szlachetnych
materiałów wykończeniowych, np.: szkło,
metal, klinkier, kamień naturalny,

e)

dachy strome o nachyleniu połaci do 45º,

f)

obsługa komunikacyjna od strony dróg
KD bez możliwości wjazdów z KL,

obsługa komunikacyjna od strony ulic oznaczonych na rysunku planu symbolami KD,

g)

realizacja obsługi parkingowej na terenie
posiadanej działki,

realizacja obsługi parkingowej na terenie
posiadanej działki,

h)

powierzchna zabudowy kubaturowej do
60% powierzchni jednostki terenu planu,

powierzchnia zabudowy kubaturowej do
40% terenu jednostki planu,

i)

zagospodarowanie terenów niezabudowanych na urządzone tereny zielone w tym zieleń dekoracyjną, place manewrowe, drogi
wewnętrzne, miejsca postojowe, z zachowaniem min. 30% powierzchni terenu jednostki
planu użytkowanej jako biologicznie czynnej;

maksymalna wysokość obiektów (głównej
bryły budynku) - nie większa niż 20m mierzone od poziomu terenu do poziomu kalenicy lub zwieńczenia dachów płaskich, nie
dotyczy kominów, masztów lub urządzeń
technicznych,
obiekty kubaturowe na terenie UP2 od strony KL powinny być realizowane w oparciu
o indywidualne projekty z zastosowaniem
szlachetnych materiałów wykończeniowych,
np.: szkło, metal, klinkier, kamień naturalny,

e)

dachy: płaskie, jednospadowe lub wielopołaciowe o nachyleniu połaci do 35º,

g)
h)
i)

zagospodarowanie terenów niezabudowanych na urządzone tereny zielone, place
manewrowe, drogi wewnętrzne, miejsca postojowe, z zachowaniem 20% powierzchni
terenu jednostki planu użytkowanej jako biologicznie czynnej;

2) dopuszcza się:
a)

1) ustala się następujące warunki:
a)

d)

f)

§ 13. Wyznacza się tereny zabudowy usługowej,
oznaczone na rysunku symbolem U, dla których:

realizację wiat, składów, magazynów, garaży,
wysokość obiektów do 10m, zwieńczonych
dachami płaskimi,

2) dopuszcza się:
a)

dachy: płaskie, jednospadowe lub wielopołaciowe o nachyleniu połaci do 35º,

b)

lokalizowanie obiektów technicznych;

3) zakazuje się:
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a)

lokalizacji zabudowy mieszkaniowej,

b)

pokrycia dachu blachą lub papą,

c)

stosowania ogrodzeń z płotów betonowych,

d)

lokalizacji wież telefonii komórkowej.

Poz. 1423
b)

nieprzekraczalne linie zabudowy, oznaczone
na rysunku planu, w zwymiarowanych odległościach od linii rozgraniczającej teren inwestycji (granicy działki),

c)

maksymalna wysokość obiektów - dwie
kondygnacje, składająca się z parteru oraz
poddasza, tj. do 5m mierzone od poziomu
terenu do poziomu najwyższego okapu i nie
większa niż 12m mierzone od poziomu terenu do poziomu kalenicy,

d)

dachy strome, kryte dachówką, o kącie nachylenia połaci od 20o do 45o, nie dotyczy
balkonów lub tarasów,

e)

wjazd od strony ulic oznaczonych na rysunku planu symbolem KD lub KDW,

f)

realizacja obsługi parkingowej na terenie
posiadanej działki,

g)

zagospodarowanie terenów niezabudowanych na urządzone tereny zielone, miejsca
rekreacji,
z
zachowaniem
minimum
30% powierzchni działki użytkowanej jako
biologicznie czynnej;

§ 14. Wyznacza się teren zabudowy usługowej:
oświaty i kultury, oznaczony na rysunku symbolem
UO, UK dla którego:
1) ustala się następujące warunki:
a)

teren zabudowy usługowej, wolnostojącej
lub zwartej,

b)

nieprzekraczalne linie zabudowy, oznaczone
na rysunku planu, w zwymiarowanych odległościach od linii rozgraniczającej teren inwestycji,

c)

maksymalna wysokość obiektów (głównej
bryły budynku) - nie większa niż 18m mierzone od poziomu terenu do poziomu kalenicy
lub zwieńczenia dachów płaskich, nie dotyczy
kominów, masztów lub urządzeń technicznych,

d)

dachy: płaskie, jednospadowe lub wielopołaciowe o nachyleniu połaci do 35º,

e)

obsługa komunikacyjna od strony dróg KD,

f)

realizacja obsługi parkingowej na terenie
posiadanej działki,

g)

powierzchna zabudowy kubaturowej do
60% powierzchni jednostki terenu planu,

h)

zagospodarowanie terenów niezabudowanych na urządzone tereny zielone, place
manewrowe, drogi wewnętrzne, miejsca postojowe, z zachowaniem 20% powierzchni
terenu jednostki planu użytkowanej jako biologicznie czynnej;

2) dopuszcza się:
a)

b)

wykorzystanie
pod
boiska
zielone
części przyległego terenu ZI na warunkach
i w uzgodnieniu z operatorem istniejącej
sieci gazowej,
odstępstwo od linii zabudowy określonych
w pkt 1 lit. b w przypadku realizacji obiektów
i
urządzeń
infrastruktury
technicznej
i ochrony w tym portierni na granicy działki,
o wysokości max. do 10m liczonej od poziomu terenu;

2) dopuszcza się:
a)

zabudowę na granicy z działkami przyległymi od strony zachodniej w przypadku powiększenia tych działek,

b)

zastosowanie
innych
konstrukcji
do
20% powierzchni dachu każdego z budynków w inny sposób oraz zastosowanie materiałów imitujących tradycyjne pokrycia,

c)

realizację piwnic jako trzeciej kondygnacji,

d)

realizację parterowych obiektów towarzyszących
zabudowie
mieszkaniowej,
a w szczególności garaży, altan, zwieńczonych dachami stromymi lub płaskimi;

3) zakazuje się:
a)

§ 16. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu
symbolami MN, U, dla których:
1) ustala się następujące warunki:
a)

teren zabudowy wolnostojącej,

b)

nieprzekraczalne linie zabudowy, oznaczone
na rysunku planu, w zwymiarowanych odległościach od linii rozgraniczającej teren inwestycji (granicy działki),

c)

maksymalna wysokość obiektów - dwie
kondygnacje, składająca się z parteru oraz
poddasza, tj. 4m mierzone od poziomu terenu do poziomu najwyższego okapu i nie
większa niż 10m mierzone od poziomu terenu do poziomu kalenicy,

d)

dachy strome, kryte dachówką, o układzie
zwróconym kalenicą równolegle do ulicy dojazdowej, o kącie nachylenia połaci od
20o do 45o, nie dotyczy balkonów lub tara-

3) zakazuje się:
a)

lokalizacji zabudowy mieszkaniowej,

b)

pokrycia dachów blachą lub papą,

c)

lokalizacji wież telefonii komórkowej.

§ 15. Wyznacza się tereny zabudowy usługowo
- mieszkaniowej, oznaczone na rysunku planu symbolami U, MN, dla których:
1) ustala się następujące warunki:
a)

teren zabudowy wolnostojącej lub zwartej,

lokalizacji wież telefonii komórkowej.
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sów,

sów,

e)

wjazd od strony ulic oznaczonych na rysunku planu symbolem KD,

e)

wjazd od strony ulic oznaczonych na rysunku planu symbolem KD,

f)

realizacja obsługi parkingowej na terenie
posiadanej działki,

f)

realizacja obsługi parkingowej na terenie
posiadanej działki,

g)

zagospodarowanie terenów niezabudowanych na urządzone tereny zielone, miejsca
rekreacji,
z
zachowaniem
minimum
50% powierzchni działki użytkowanej jako
biologicznie czynnej;

g)

zagospodarowanie terenów niezabudowanych na urządzone tereny zielone, miejsca
rekreacji,
z
zachowaniem
minimum
50% powierzchni działki użytkowanej jako
biologicznie czynnej;

2) dopuszcza się:

2) dopuszcza się:

a)

zmianę układu kalenicy w stosunku do ulicy,
na działkach narożnych,

a)

zmianę układu kalenicy w stosunku do ulicy,
na działkach narożnych,

b)

budowę dachów kopertowych,

b)

budowę dachów kopertowych,

c)

zastosowanie
innych
konstrukcji
do
20% powierzchni dachu każdego z budynków w inny sposób oraz zastosowanie materiałów imitujących tradycyjne pokrycia,

c)

zastosowanie
innych
konstrukcji
do
20% powierzchni dachu każdego z budynków w inny sposób oraz zastosowanie materiałów imitujących tradycyjne pokrycia,

d)

realizację piwnic jako trzeciej kondygnacji,

d)

realizację piwnic jako trzeciej kondygnacji,

e)

realizację parterowych obiektów towarzyszących
zabudowie
mieszkaniowej,
a w szczególności garaży, altan, zwieńczonych dachami stromymi lub płaskimi, na
granicy działek z wyłączeniem granic od
strony terenów przestrzeni publicznych,
oznaczonych symbolami KD,

e)

realizację parterowych obiektów towarzyszących
zabudowie
mieszkaniowej,
a w szczególności garaży, altan, zwieńczonych dachami stromymi,

f)

realizację zabudowy kubaturowej w korytarzu infrastruktury elektroenergetycznej po
przebudowie elektroenergetycznych linii napowietrznych;

f)

realizację zabudowy kubaturowej w korytarzu infrastruktury elektroenergetycznej po
przebudowie elektroenergetycznych linii napowietrznych;

3) zakazuje się:
b) lokalizacji usług na działkach wydzielonych,
c) lokalizacji wież telefonii komórkowej.
§ 17. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu
symbolami MN, dla których:

3) zakazuje się:
a)

lokalizacji usług na działkach wydzielonych,

b)

lokalizacji wież telefonii komórkowej.

§ 18. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku planu
symbolem MW, dla których:
1) ustala się następujące warunki:
a)

teren zabudowy zwartej, zachowuje się istniejącą zabudowę wielorodzinną,

b)

wjazdy poprzez drogi wewnętrzne, od strony
ulic oznaczonych na rysunku planu symbolem KD,

c)

zagospodarowanie terenów niezabudowanych na urządzone tereny zielone, chodniki,
parkingi, miejsca rekreacji,

d)

zachowanie min. 50% powierzchni działki
użytkowanej jako biologicznie czynna,

e)

realizacja we wnętrzach zabudowy mieszkaniowej urządzeń rekreacji i placów zabaw
dla dzieci młodszych, o min. powierzchni
80m2 dla jednostki planu;

1) ustala się następujące warunki:
a)

tereny zabudowy wolnostojącej,

b)

nieprzekraczalne linie zabudowy, oznaczone
na rysunku planu, w zwymiarowanych odległościach od linii rozgraniczającej teren inwestycji (granicy działki), w przypadku braku
linii zabudowy na rysunku obowiązuje odległość 4m od granicy działki lub 3m dla ścian
bez otworów,

c)

d)

maksymalna wysokość obiektów - dwie
kondygnacje, składająca się z parteru oraz
poddasza, tj. 4m mierzone od poziomu terenu do poziomu najwyższego okapu i nie
większa niż 10m mierzone od poziomu terenu do poziomu kalenicy,
dachy strome, kryte dachówką, o układzie
zwróconym kalenicą równolegle do ulicy dojazdowej, o kącie nachylenia połaci od
25o do 45o, nie dotyczy balkonów lub tara-

2) dopuszcza się:
a)

realizację usług nieuciążliwych w parterach
budynków od strony ulic oznaczonych na
rysunku planu symbolem KD,

b)

wydzielenie dróg wewnętrznych o szeroko-
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ści w liniach rozgraniczających min. 8m,
c)

łączenie i podział działek, z zachowaniem dojazdu bezpośredniego z dróg oraz warunków
określonych dla niniejszej jednostki planu;

3) zakazuje się realizacji:
a)
b)

Poz. 1423

§ 20. Wyznacza się tereny zieleni izolacyjnej
oznaczone na rysunku planu symbolem ZI, dla których:
1) ustala się następujące warunki:
a)

garaży wolnostojących oraz zespołów parkingowych na działkach wydzielonych,

zagospodarowanie urządzoną zielenią, bez
prawa zabudowy,

b)

ogrodzeń, z wyłączeniem granic wzdłuż linii
rozgraniczającej teren jednostki,

nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych na
terenach ZI,

c)

teren ZI1 częściowo pokrywa się ze strefą
bezpieczeństwa
istniejącego
gazociągu
w/c DN500 relacji Skwierzyna - Barlinek, którego maksymalna odległość podstawowa lokalizacji obiektów budowlanych wynosi
65m na stronę od jego osi,

d)

teren ZI2 stanowi strefę bezpieczeństwa dalekosiężnych rurociągów naftowych i kabla
światłowodowego;

c)

budowli stanowiących dominanty urbanistyczne oraz stacji telefonii komórkowych,

d)

wolnostojących obiektów parterowych.

§ 19. Wyznacza się tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone na rysunku planu symbolami MR,
dla których:
1) ustala się następujące warunki:
a)
b)

c)

zachowuje się istniejącą zabudowę zagrodową,
nieprzekraczalne linie zabudowy, oznaczone
na rysunku planu, w zwymiarowanych odległościach od linii rozgraniczającej teren inwestycji (granicy działki),
maksymalna wysokość obiektów - dwie
kondygnacje, składająca się z parteru oraz
poddasza, tj. 4m mierzone od poziomu terenu do poziomu najwyższego okapu i nie
większa niż 10m mierzone od poziomu terenu do poziomu kalenicy,

d)

wjazd od strony ulic oznaczonych na rysunku planu symbolem KD,

e)

realizacja obsługi parkingowej na terenie
posiadanej działki,

f)

zagospodarowanie terenów niezabudowanych na urządzone tereny zielone, miejsca
rekreacji,
z
zachowaniem
minimum
40% powierzchni działki użytkowanej jako
biologicznie czynnej;

2) dopuszcza się:
a)

realizację urządzeń infrastruktury technicznej
w odległościach uzgodnionych z operatorami gazociągu w/c i dalekosiężnych rurociągów naftowych i kabla światłowodowego,

b)

na terenach ZI2 nasadzenia drzew w odległości nie mniejszej niż 5m od rurociągów
naftowych i kabla światłowodowego,

c)

realizację obiektów i urządzeń małej architektury na terenach ZI,

d)

na terenach ZI1 nasadzenia drzew w odległości nie mniejszej niż 3m od gazociągu
wysokiego ciśnienia;

3) zakazuje się:
a)

§ 21. Wyznacza się tereny upraw sadowniczych
oznaczone na rysunku planu symbolem ZS, dla których:
1) ustala się następujące warunki:
a)

2) dopuszcza się:
a)

b)

c)

zabudowę zagrodową bliźniaczą, szeregową
i wolnostojącą na działkach niezabudowanych,
realizację parterowych obiektów towarzyszących zabudowie zagrodowej, a w szczególności garaży, altan, budynków gospodarczych
i inwentarskich zwieńczonych dachami stromymi na granicach działek,
budowę jednego budynku na 2 - 3 działkach
należących do jednego właściciela;

3) zakazuje się:
a)

lokalizacji usług na działkach wydzielonych,

b)

lokalizacji wież telefonii komórkowej.

c)

lokalizacji silosów i innych urządzeń i budowli rolniczych.

lokalizacji wież telefonii komórkowej.

zagospodarowanie w kierunku rolnym – sadowniczym;

2) dopuszcza się włączenie:
a)

terenów ZS1 do przyległych terenów MN
i zagospodarowanie zgodnie z ustaleniami
określonymi dla terenów MN,

b)

terenów ZS2 do przyległych terenów KD
i zagospodarowanie zgodnie z ustaleniami
określonymi dla terenów KD,

c)

terenów ZS3 do terenów ZI i zagospodarowanie zgodnie z ustaleniami określonymi
dla terenów ZI;

3) zakazuje się:
a)

lokalizacji zabudowy rolniczej i przetwórczej,

b)

lokalizacji wież telefonii komórkowej.

§ 22. Wyznacza się tereny leśne oznaczone na
rysunku planu symbolem ZL, dla których ustala się
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zagospodarowanie w kierunku leśnym.

całej jednostki pod warunkiem zagospodarowania zgodnie z ustaleniami określonymi
dla terenów MN.

§ 23. Wyznacza się tereny rolne oznaczone na
rysunku planu symbolem RL, dla których:
1) ustala się następujące warunki:
a)

zagospodarowanie w kierunku rolnym,

b)

teren RL1 bez prawa zabudowy, z wyjątkiem
budowy urządzeń i sieci infrastruktury technicznej,

c)

d)

teren RL3 bez prawa zabudowy, z wyjątkiem
budowy: budowli, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej m.in. wieży ciśnień,
teren RL4 bez prawa zabudowy, z wyjątkiem
budowy: budowli, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej m.in. zbiorników do retencji
wód opadowych;

§ 25. Wyznacza się tereny lokalizacji infrastruktury technicznej oznaczone na rysunku planu symbolem IT, dla których:
1) ustala się następujące warunki:
a)

2) dopuszcza się:
a)

realizację naziemnych i poziemnych urządzeń infrastruktury technicznej oraz podziemnych sieci infrastruktury technicznej
według potrzeb,

b)

realizację ścieżek rowerowych i ciągów pieszych oraz przeznaczenia części terenu pod
budowę dróg,

c)

nasadzenia zieleni izolacyjnej;

2) dopuszcza się:
a)

b)

włączenie terenu RL2 do przyległych terenów P, U i zagospodarowanie zgodnie
z ustaleniami określonymi dla terenów P, U,
wydzielenie terenów komunikacji drogowej
z terenu RL2, które zostaną zagospodarowane zgodnie z ustaleniami określonymi dla terenów KD;

3) zakazuje się:
a)

lokalizacji wież telefonii komórkowej.

§ 24. Wyznacza się teren obsługi produkcji rolniczej oznaczony na rysunku planu symbolem RU, dla
którego:

zagospodarowanie zielenią urządzoną niską
lub średniowysoką;

3) zakazuje się:
a)

lokalizacji wież telefonii komórkowej.

§ 26. Wyznacza się tereny lokalizacji elektroenergetycznych stacji transformatorowych oznaczone na rysunku planu symbolami EE:
1) dopuszcza się włączenie niezabudowanego terenu oznaczonego symbolem EE do przyległego terenu, w przypadku odstąpienia od realizacji na tym terenie urządzeń elektroenergetycznych;

a)

zachowuje się istniejącą zabudowę z możliwością rozbudowy, przebudowy i budowy
nowych obiektów,

2) dopuszcza się wykorzystanie terenów EE jako
miejsca do selektywnej zbiórki odpadów, oraz
lokalizacji przepompowni ścieków w przypadku
odstąpienia od realizacji na tych terenach urządzeń elektroenergetycznych.

b)

maksymalna wysokość obiektów - trzy kondygnacje, tj. 9m mierzone od poziomu terenu do poziomu najwyższego okapu i nie
większa niż 13m mierzone od poziomu terenu do poziomu kalenicy,

§ 27. Wyznacza się teren lokalizacji głównego
punktu zasilania elektroenergetycznego 110/15kV
oznaczony na rysunku planu symbolem GPZ, na którym dopuszcza się budowę: budowli, urządzeń i sieci
elektroenergetycznych wg potrzeb.

c)

nieprzekraczalne linie zabudowy, oznaczone
na rysunku planu, w zwymiarowanych odległościach od linii rozgraniczającej teren inwestycji (granicy działki),

§ 28. Wyznacza się teren ujęcia wody oznaczony
na rysunku planu symbolem W, na którym dopuszcza się budowę: budowli, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej wg potrzeb.

d)

wjazd od strony istniejących dróg oraz projektowanych dróg wewnętrznych;

§ 29. Wyznacza się tereny lokalizacji zbiorników
do retencji wód opadowych oznaczone na rysunku
planu symbolem WZ, na których dopuszcza się budowę: budowli, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej wg potrzeb, tereny niezabudowane należy
zagospodarować zielenią urządzoną.

1) ustala się następujące warunki:

2) dopuszcza się realizację:
a)

dróg wewnętrznych, miejsc parkingowych
i zieleni,

a)

wolnostojących
urządzeń
infrastruktury
technicznej, budowli rolniczych,

b)

gospodarstw rolnych, obiektów inwentarskich, specjalistycznych działów produkcji
rolniczej,

c)

zabudowy agroturystycznej,

d)

jednorodnej zabudowy mieszkaniowej dla

Rozdział 8
Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy
§ 30. 1. Prace ziemne oraz postępowanie w trakcie kolizji z urządzeniami melioracji szczegółowych
i ewentualną ich przebudowę, należy przeprowadzić

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 106

– 5530 –

zgodnie z przepisami odrębnymi, w uzgodnieniu
z zarządcą sieci.
2. W przypadku kolizji planowanych obiektów
z siecią drenarską, sieć należy przebudować na warunkach zarządcy sieci.
3. Istniejące rowy należy zachować, dopuszcza
się ich modernizacje i przebudowę po uzgodnieniu
i na warunkach określonych przez zarządcę.
§ 31. 1. Przez tereny: RL1, MN, RU, ZI1, MN, ZS1,
ZS2, ZS3, KD, KL i KK przebiegają napowietrzne linie
energetyczne średniego napięcia SN 15kV.
2. Prace ziemne oraz postępowanie w trakcie kolizji z urządzeniami elektroenergetycznymi i ewentualną ich przebudowę, należy przeprowadzić zgodnie
z przepisami odrębnymi, w uzgodnieniu z zarządcą
sieci.
3. Dopuszcza się przebudowę i modernizację linii
elektroenergetycznych na warunkach zarządcy sieci.
§ 32. 1. Przez obszar objęty planem w jednostkach terenu: ZI2, RL1, KK, KD i KL ułożone są dalekosiężne rurociągi naftowe o średnicy Ø820 i Ø529
oraz kabel światłowodowy.
2. Wyznacza się strefę bezpieczeństwa - pas
o szerokości 40m, którego środek stanowią osie
rurociągów, lokalizacje strefy pokazano na rysunku
planu, stanowi ona obszar, w którym operator sieci
jest uprawniony do zapobiegania działalności mogącej mieć negatywny wpływ na jej trwałość i prawidłową eksploatację.
3. Ustala się obowiązek uzgodnienia z operatorem dalekosiężnych rurociągów lokalizacji obiektów
wzdłuż strefy bezpieczeństwa, przed wydaniem pozwolenia na budowę.
4. Dla w/w strefy bezpieczeństwa ustala się następujące zasady zagospodarowania:
1) zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy;
2) obowiązek zapewnienia swobodnego dojazdu
do sieci infrastruktury technicznej oraz swobodnego przemieszczania się wzdłuż gazociągu;
3) dopuszcza się lokalizację sieci podziemnego
uzbrojenia terenu technicznego po uzgodnieniu
i na warunkach określonych przez operatora
gazociągu;
4) zakaz sadzenia drzew i krzewów w pasie 5m od
rurociągów i kabla światłowodowego - zagospodarowanie terenu zielenią niską;
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wynikające z wyznaczenia tej strefy dotyczą pasa
130m wzdłuż całej długości gazociągu na obszarze
objętym projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Lokalizacja wszelkich
obiektów budowlanych względem istniejącej sieci
gazowej w/c w odległościach mniejszych niż 65,0m
od jego osi wymaga szczegółowego uzgodnienia
wszelkich zbliżeń, kolizji oraz ingerencji w w/w odległości u operatora sieci a także konieczność ścisłego
nadzoru przedstawiciela operatora nad pracami
budowlanymi w strefie odległości podstawowej.
W strefie ochronnej gazociągu dopuszcza się nasadzenia drzew w odległości nie mniejszej niż 3m na
stronę od jego osi.
§ 34. Obszar objęty planem graniczy z linią kolejową Nr 367 Zbąszynek - Gorzów Wlkp., na której
przewidywana prędkość dla pociągów pasażerskich
wynosić będzie po modernizacji 100 km/h. Planowane zagospodarowanie przyległych terenów powinno być zgodne z odrębnymi przepisami o transporcie kolejowym.
§ 35. 1. Przez obszar objęty planem w jednostce
terenu oznaczonego symbolem PU planowana jest
budowa napowietrznej linii energetycznej wysokiego
napięcia 110kV, której orientacyjny przebieg przedstawiono na rysunku planu, niezbędnej dla zasilania
stacji GPZ 110/15kV. Wzdłuż planowanej linii elektroenergetycznej 110kV wyznacza pas technologiczny o szerokości 30m (po 15m na stronę od osi linii),
dla którego obowiązują ograniczenia użytkowania.
Lokalizacja wszelkich obiektów budowlanych względem planowanej linii 110kV w odległościach mniejszych niż 15,0m od jej osi wymaga szczegółowego
uzgodnienia wszelkich zbliżeń, kolizji oraz ingerencji
w w/w odległości u operatora linii 110kV, a także
konieczność ścisłego nadzoru przedstawiciela operatora nad pracami budowlanymi w pasie technologicznym.
2. Ustala się obowiązek zachowania właściwej
skrajni pionowej, zgodnie z przepisami odrębnymi,
planowanej napowietrznej linii energetycznej wysokiego napięcia 110kV, szczególnie przy przekroczeniu pasa drogowego planowanej drogi ekspresowej
S3 - poza granicami opracowania.
Rozdział 9
Ustalenia dotyczące zasad i warunków scalania
i podziału nieruchomości
§ 36. 1. Ustala się następujące zasady podziału
działek dla terenów oznaczonych symbolem:

5. Dopuszcza się przebudowę i modernizację rurociągów i kabla światłowodowego.

1) U,P i P,U granice nowych podziałów geodezyjnych wymagają zachowania minimalnej powierzchni 5.000m2 dla U, P i 10000m2 dla P, U,
z wyjątkiem sytuacji kiedy wydzielenie działki
służy polepszeniu warunków zagospodarowania działki przyległej posiadającej dostęp do
drogi;

§ 33. Przez obszar objęty planem w jednostkach
terenu: ZI1, KL2, KD, KK i RL1 przebiega gazociąg
wysokiego ciśnienia DN500 relacji Skwierzyna - Barlinek o strefie odległości podstawowej wynoszącej
130m (65m na stronę od osi gazociągu). Obostrzenia

2) MN, MN,U, U,MN granice nowych podziałów
geodezyjnych wymagają zachowania ustaleń
szczegółowych jednostek planu oraz minimalnej szerokości frontu działki budowlanej
w zabudowie mieszkaniowej wolnostojącej

5) zakaz prowadzenia działalności mogącej zagrozić trwałości rurociągów i kabla światłowodowego podczas eksploatacji.
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- 25m z wyjątkiem działek narożnych oraz powierzchni min. 1000m2 lub są zgodne z liniami
podziału wewnętrznego uwidocznionymi na rysunku planu, minimalna szerokość działki budowlanej w zabudowie zwartej - 12m;
3) dopuszcza się odstępstwo od wymogów określonych w pkt 1 i 2 w przypadku konieczności
wydzielenia działek, na których realizowane byłyby urządzenia infrastruktury technicznej lub
dodatkowe wewnętrzne układy komunikacyjne
o szerokości w liniach rozgraniczających
min. 8m albo o szerokości min. 5m w przypadku dojazdu do maksymalnie 2 działek lub terenów użytkowanych rolniczo;
4) zakazuje się wydzielania działek nie posiadających dostępu do drogi z wyjątkiem sytuacji kiedy wydzielenie działki służy polepszeniu warunków zagospodarowania działki przyległej
posiadającej dostęp do drogi.
2. Ustala się obowiązek scalenia działek terenu
oznaczonego na rysunku planu i podziały zgodnie
z ustaleniami i rysunkiem planu, dopuszcza się objęcie scaleniem min. 3 działek ewidencyjnych sąsiadujących ze sobą.
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d)

lokalizację zatok parkingowych wzdłuż jezdni
na warunkach zarządcy drogi,

e)

budowę kładki nad jezdnią w miejscu wskazanym orientacyjnie na rysunku planu,

f)

budowę infrastruktury technicznej na warunkach zarządcy drogi.

§ 39. 1. Wyznacza się tereny komunikacyjne,
oznaczone na rysunku planu symbolem KD - drogi
publiczne dojazdowe, dla których:
1) ustala się następujące warunki:
a)

szerokości 10m do 15m w liniach rozgraniczających, nie dotyczy placów manewrowych i dróg istniejących,

b)

jezdnie o szerokości 5m - 8m,

c)

jednostronne ciągi piesze,

d)

przejścia piesze należy projektować w poziomie jezdni, z różnicami poziomów niwelowanymi pochylniami,

e)

lokalizacja planowanych dróg nad gazociągiem wysokiego ciśnienia DN500 relacji
Skwierzyna - Barlinek wymaga ich uzgodnienia z operatorem sieci gazowej;

Rozdział 10
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
§ 37. Wyznacza się tereny komunikacyjne, oznaczone na rysunku planu symbolem KS - tereny
skrzyżowań czterowlotowych:
1) ustala się budowę skrzyżowań czterowlotowych dla obustronnego skomunikowania terenów przyległych, z wlotami dróg podporządkowanych KD usytuowanymi naprzeciw siebie;
2) dopuszcza się:
a)

rozbudowę skrzyżowań na terenach przyległych,

b)

budowę infrastruktury technicznej na warunkach zarządcy drogi.

§ 38. Wyznacza się tereny komunikacyjne, oznaczone na rysunku planu symbolem KL - drogi publiczne kategorii krajowej, dla których:
1) ustala się następujące warunki:
a)

szerokości wg stanu istniejącego w liniach
rozgraniczających,

b)

dostępność poprzez skrzyżowania w uzgodnieniu z zarządcą drogi;

2) dopuszcza się:
a)
b)

c)

przebudowę w liniach rozgraniczających
oraz rozbudowę na terenach przyległych,
zmianę kategorii jednostki KL1 po wybudowaniu obwodnicy Skwierzyny lub jej włączenie do węzła „Skwierzyna 2”,
obustronne poszerzenie terenu KL1 i KL2
według potrzeb,

2) dopuszcza się:
a)

realizację dwustronnych wydzielonych ciągów pieszych,

b)

wjazdy na działki przyległe,

c)

wydzielenie ścieżek rowerowych,

d)

realizację organizacji ruchu jednokierunkowego,

e)

nasadzenia drzew i krzewów,

f)

lokalizację zatok parkingowych wzdłuż jezdni,

g)

lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej w tym przepompowni w uzgodnieniu
z zarządcą drogi,

h)

realizację nawierzchni
pieszo - jezdnej.

jednoprzestrzennej

2. Ustala się realizację inwestycji przy zapewnieniu dróg pożarowych wynikających z przepisów
odrębnych.
§ 40. 1. Wyznacza się tereny komunikacyjne,
oznaczone na rysunku planu symbolem KDX - tereny ciągów pieszo - jezdnych, dla których:
1) ustala się szerokość 4m do 8m w liniach rozgraniczających, nie dotyczy placów manewrowych;
2) dopuszcza się:
a)

wjazdy na działki przyległe,

b)

realizację organizacji ruchu jednokierunkowego,

c)

nasadzenia drzew i krzewów,
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d)

lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej w tym przepompowni w uzgodnieniu
z zarządcą ciągu pieszo - jezdnego,

e)

realizację nawierzchni
pieszo - jezdnej,

f)

włączenie do terenów przyległych, oznaczonych symbolami MN i realizację zagospodarowania terenu zgodnie ustaleniami określonymi w niniejszej uchwale dla tej jednostki.

jednoprzestrzennej

Poz. 1423

4. W zakresie odprowadzenia ścieków opadowych ustala się:
1) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych
do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej;
2) objęcie systemami odprowadzającymi ścieki
opadowe i roztopowe wszystkich terenów zabudowanych i utwardzonych;
3) dopuszcza się:
a)

odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rowów melioracyjnych i sąsiednich
retencyjnych zbiorników wodnych po ich
wstępnym podczyszczeniu,

b)

odprowadzenia wód opadowych z połaci
dachowych i z dróg o nawierzchni przepuszczalnej na nieutwardzony własny teren inwestora,

c)

odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do studni chłonnych,

d)

gromadzenie wody deszczowej na działkach
w zbiornikach retencyjnych.

§ 41. 1. Ustala się następujące ogólne zasady
uzbrojenia terenów:
1) sieci uzbrojenia technicznego terenu należy
prowadzić w obrębie linii rozgraniczających ulic
i ciągów komunikacji;
2) wszelkie inwestycje i zmiany w zakresie zaopatrzenia w ciepło, wodę, gaz, energię elektryczną, odprowadzenia ścieków wymagają uzyskania warunków technicznych od właściwych
dysponentów sieci;
3) przy projektowaniu nowych inwestycji należy
unikać kolizji z istniejącymi elementami infrastruktury technicznej; w przypadku kolizji projektowanego zagospodarowania należy istniejącą sieć przenieść zgodnie z warunkami określonymi w przepisach szczególnych po uzgodnieniu z właściwym operatorem sieci;
4) dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na innych niż wymienione
w ust. 1, terenach, o ile nie zostaną zakłócone
podstawowe funkcje tych terenów;
5) zabrania się projektowania naziemnych sieci
uzbrojenia technicznego z wyjątkiem niezbędnych urządzeń i przyłączy o charakterze czasowym.
2. W zakresie zaopatrzenia w wodę:
1) ustala się:
a)

budowę sieci wodociągowej z zaleceniem
układu pierścieniowego, zapewniającego
ciągłość dostawy wody dla odbiorców a także zaopatrzenia wodnego do zewnętrznego
gaszenia pożarów,

b)

dostawę wody z miejskiej sieci wodociągowej,

c)

rozbudowę, modernizację istniejących sieci
na terenach zainwestowanych,

2) dopuszcza się budowę ujęć własnych zgodnie
z przepisami odrębnymi.
3. W zakresie odprowadzenia ścieków bytowych
i komunalnych:
1) ustala się budowę rozdzielczej sieci kanalizacji;
2) w okresie przejściowym dopuszcza się budowę
zbiorników bezodpływowych;
3) docelowo po wybudowaniu sieci kanalizacyjnej
ustala się obowiązek podłączenia do niej
wszystkich terenów zabudowanych.

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz:
1) ustala się budowę sieci rozdzielczej średniego
lub niskiego ciśnienia na tereny zabudowy wyznaczonej planem;
2) dopuszcza się wykorzystanie gazu do celów
grzewczych zgodnie z warunkami operatora
sieci.
6. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:
1) ustala się zasilanie terenów objętych planem,
z istniejących sieci elektroenergetycznych średniego napięcia poprzez jej rozbudowę i z projektowanych sieci niskiego i średniego napięcia, w tym również z istniejących i z projektowanych słupowych stacji transformatorowych;
2) kablowe linie elektroenergetyczne należy lokalizować w liniach rozgraniczenia dróg i terenach
IT, dopuszcza się także budowę linii na terenach inwestycyjnych z zaleceniem ich budowy
przy granicach działek przed nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;
3) zaleca się budowę stacji transformatorowych
typu kioskowego na wydzielonych działkach
5,0 x 6,0m z zapewnieniem dojazdu na terenach
wskazanych na rysunku lub na terenie inwestora wg potrzeb i budowę linii kablowych;
4) zachowuje się linie napowietrzne 15kV wraz
z korytarzem technicznym wolnym od zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, z możliwością
ich przebudowy na warunkach operatora na
koszt inwestora;
5) rozwiązania techniczne sposobu zasilania
obiektów określone zostaną w warunkach przyłączenia do sieci elektroenergetycznej właściwego operatora;
6) realizacja przyłączenia wymaga zniwelowania
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terenu do rzędnych docelowych na trasie przebiegu sieci elektroenergetycznych oraz skoordynowania działań całkowitego uzbrojenia terenu w urządzenia infrastruktury technicznej
w tym sieci kanalizacyjnych i wodociągowych.
7. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się:
1) wykorzystanie paliw proekologicznych w tym
np.: gazu, oleju, energii elektrycznej i odnawialnej do celów grzewczych;
2) dopuszcza się wykorzystanie paliw stałych: węgiel, drewno.
8. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów
ustala się:
1) lokalizację pergoli i placów na pojemniki do
odpadów stałych i pojemników do selektywnej
zbiórki odpadów w granicach działek z dopuszczeniem lokalizacji w ogrodzeniach działek
przyległych do dróg KD;
2) miejsce lokalizacji pojemników do selektywnej
zbiórki odpadów należy w miarę możliwości
realizować w pergolach lub żywopłotach.
9. W zakresie budowy sieci telekomunikacyjnych
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ustala się realizację systemu kablowej sieci telefonicznej.
Rozdział 11
Przepisy końcowe
§ 42. Na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995r.
o ochronie gruntów rolnych i leśnych (j. t. Dz. U.
z 2004r. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.) przeznacza
się na cele nieleśne grunty leśne.
§ 43. Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla terenów przeznaczonych do zagospodarowania ustala się 30% stawkę procentową
służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości
nieruchomości.
§ 44. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Skwierzyny.
§ 45. Uchwała wchodzi w życie po upływie
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Stanisław Kretkiewicz
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXII/254/09
Rady Miejskiej w Skwierzynie
z dnia 10 września 2009r.
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Rady Miejskiej w Skwierzynie
z dnia 10 września 2009r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXII/254/09
Rady Miejskiej w Skwierzynie
z dnia 10 września 2009r.
Rozstrzygnięcie
dotyczy sposobu rozpatrzenia uwag do projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skwierzyna
Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz w nawiązaniu do informacji Burmistrza
Miasta Skwierzyny stwierdza się, że do wymienionego wyżej projektu planu miejscowego osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej nie wniosły żadnych
uwag.
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXII/254/09
Rady Miejskiej w Skwierzynie
z dnia 10 września 2009r.
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art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
oraz art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca
2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,
poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska
w Skwierzynie rozstrzyga, co następuje:
1. z ustaleń zawartych w uchwale w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skwierzyna oraz z przeprowadzonej analizy prognozy skutków finansowych
uchwalenia tego planu wynika, że realizacja zapisanych w nim zadań z zakresu infrastruktury
technicznej może pociągnąć za sobą wydatki
z budżetu gminy;
2. inwestycje i nakłady wynikające z realizacji zapisów przedmiotowej uchwały, w tym inwestycje
w zakresie infrastruktury technicznej, które są
niezbędne dla prawidłowego i uporządkowanego zagospodarowania terenu objętego planem, będą finansowane ze środków budżetowych gminy kredytów, obligacji oraz środków
pomocowych, przy czym:

Rozstrzygnięcie
dotyczy sposobu realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania,
zapisanych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skwierzyna
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 późniejszymi zmianami),

a)

limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne będą ujęte każdorazowo w budżecie gminy na każdy rok,

b)

istnieją możliwości ubiegania się o dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w zakresie uzbrojenia pozostającego w gestii
gminy i/lub współfinansowania tych inwestycji z zainteresowanymi inwestorami.

142 3

===================================================================================

1424
142 4

WYROK
WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
SYGN. AKT I SA/GO 247/09
z dnia 21 lipca 2009r.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym:
Przewodniczący - Sędzia WSA Krystyna Skowrońska
- Pastuszko (spr.)
Sędziowie -

Sędzia WSA Jacek Jaśkiewicz
Sędzia WSA Alina Rzepecka

Protokolant -

Sekretarz sądowy Anna Głowacka

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 lipca 2009r.
sprawy ze skargi Prokuratora Okręgowego w Zielonej Górze na uchwałę nr XX/144/2008 Rady Gminy
Siedlisko z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
stwierdza nieważność § 2 tiret 2 zaskarżonej uchwały.

UZASADNIENIE
Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze wniósł do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim skargę na uchwałę Nr XX/144/08
Rady Gminy Siedlisko z dnia 28 listopada 2008r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 127, poz.1914), wnosząc na podstawie art. 147 § 1 ustawy z dnia
30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze
zm. – zwanej P.ps.a.) o stwierdzenie nieważności tej
uchwały w części, to jest § 2 lit. b (w obrębie § 2
uchwały brak podziału na litery – uwaga Sądu) wymienionego aktu. Skarżący zarzucił rażące naruszenie prawa, to jest art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) przez ustanowienie
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w § 2 lit. b (tiret dwa) zaskarżonej uchwały zwolnień
w podatku od nieruchomości dla Ochotniczych Straży Pożarnych i Rad Sołeckich, pomimo braku po
stronie rady gminy kompetencji do ustanawiania
zwolnień podatkowych o charakterze podmiotowym.
W uzasadnieniu skargi Prokurator podał, że jako
podstawę prawną uchwały wskazano art. 18 ust. 2
pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) oraz art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych. Podał też, że w § 2 uchwały Rada
Gminy postanowiła, że zwalnia się z podatku od
nieruchomości: a) nieruchomości lub ich części
związane z dostawą wody i oczyszczaniem ścieków;
b) nieruchomości lub ich części , będące w posiadaniu OSP i Rad Sołeckich; c) grunty, budynki i obiekty
budowlane związane z funkcjonowaniem cmentarzy.
Według Prokuratora analiza uchwały Rady Gminy
Siedlisko z dnia 28 listopada 2008r. pozwala na
stwierdzenie, iż w § 2 pkt b rażąco narusza ona
przepisy art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych. W swojej argumentacji skarżący wskazał,
że zgodnie z art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków,
określonych w ustawie. Natomiast art. 217 Konstytucji stanowi, że nakładanie podatków, innych danin
publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów
opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad
przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze
ustawy. Wskazał również art. 40 ust. 1 ustawy
o samorządzie gminnym, zgodnie z którym odpowiednio gminie przysługuje prawo stanowienia, na
podstawie upoważnień ustawowych, aktów prawa
miejscowego obowiązujących na obszarze gminy,
przy czym art. 18 ust. 2 cyt. ustawy określa, że podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat,
w granicach określonych w odrębnych ustawach
– do czego upoważnia jednostki samorządu terytorialnego art. 168 Konstytucji RP - należy do wyłącznej właściwości rady gminy. Regulacje rangi ustawowej określające kompetencje organów gminy
w sprawach z zakresu podatku od nieruchomości
zawiera ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych. Prokurator podkreślił, że
wymieniona ustawa podatkowa w art. 7 ust. 3,
w brzmieniu obowiązującym na dzień podjęcia zakwestionowanej uchwały, stanowiła, że rada gminy,
w drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe, niż określone w art. 7 ust. 1 oraz
w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 października 2003r.
o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw.
Zdaniem skarżącego z przytoczonych przepisów
wynika jednoznacznie, iż rada gminy nie ma uprawnień do wprowadzania zwolnień podmiotowych
w podatku od nieruchomości. Jak wskazał Prokurator, zwolnienie podmiotów to wyłączenie z zakresu
podmiotowego danego podatku, a więc spośród
podatników, pewnej kategorii podmiotów, zaś zwol-
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nienie przedmiotowe to wyłączenie z przedmiotu
danego podatku pewnych kategorii sytuacji faktycznych lub prawnych. Twierdził, że zwolnienie z podatku od nieruchomości wszelkich nieruchomości
lub ich części będących w posiadaniu Ochotniczych
Straży Pożarnych działających na terenie gminy oraz
będących w posiadaniu Rad Sołeckich stanowi typowy przykład zwolnień o charakterze podmiotowym, to jest takich, w których fakt zwolnienia powiązany jest nie z cechami przedmiotu opodatkowania (takimi jak rodzaj nieruchomości, ich przeznaczenie bądź usytuowanie), lecz wyłącznie z osoba
podatnika. Wskazał, że zakwestionowanym w skardze zwolnieniem objęte są wszystkie przedmioty
opodatkowania podatkiem od nieruchomości określone w art. 2 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych, a jedyną przesłanką udzielonych zwolnień
jest osoba podatnika. Zwolnienie to ma przy tym
oczywisty charakter podmiotowy, gdyż uchwałodawcza w sposób wyraźny określił podmiotach, do
których zwolnienie jest adresowane – to jest nie
posiadające osobowości prawnej jednostki organizacyjne w postaci Ochotniczych Straży Pożarnych
i Rad Sołeckich działających na terenie gminy.
W ocenie skarżącego uznać należy, że § 2 tiret dwa
zaskarżonej uchwały jest sprzeczny z powołanymi
wcześniej w skardze regulacjami ustawowymi,
a sprzeczność ta ma charakter rażącego naruszenia
prawa. Przepis art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej w sposób oczywisty i wyraźny zastrzega
bowiem, iż zwolnienia podmiotowe mogą być ustanawiane wyłącznie w drodze ustawy, a co za tym
idzie, ustanowienie przez radę gminy takowego
zwolnienia stanowi oczywistą i rażącą obrazę prawa.
Dodatkowo Prokurator podał, że analogiczne stanowisko wyrażane jest również w orzecznictwie
sądów administracyjnych i wskazał w tym zakresie
szereg przykładów, w tym także wyroki tut. Sądu.
Podał jeszcze, że szczególnie znamienna dla utrwalonej linii orzeczniczej, jest teza wyrażona w wyroku
NSA z dnia 5 stycznia 2005r., FSK 961/04, gdzie
wprost wskazano, że wprowadzając na podstawie
art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
„inne zwolnienia przedmiotowe”, rada gminy nie
może odnieść tych zwolnień do niektórych tylko
podatników wymienionych w art. 3 ust. 1 tej ustawy.
Na tej podstawie Prokurator wnosił o stwierdzenie
nieważności § 2 tiret dwa zaskarżonej uchwały jako
rażąco naruszającego art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Wójt Gminy Siedlisko w odpowiedzi na skargę zawartej w piśmie procesowym z dnia 15 maja 2009r.
wniósł o oddalenie skargi. Uzasadniając ten wniosek
przyznał też, że literalne brzmienie uchwały może
sugerować, iż intencją Rady Gminy było zwolnienie
OSP czy też Rad Sołeckich od płacenia podatku od
nieruchomości, gdy w rzeczywistości intencją i celem uchwały było zwolnienie przedmiotowe, to jest
zwolnienie od podatku tych nieruchomości, które
służą statutowym celom wymienionych podmiotów
i wykorzystywane są na cele związane np. z ochroną
przeciwpożarową (remizy strażackie). W końcu or-
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gan Gminy Siedlisko wskazał, że od lat w gminach
województwa lubuskiego funkcjonują tego typu
zwolnienia od podatków i nadzór Wojewody trafnie
odczytywał intencje uchwałodawczy, nie dopatrując
się naruszenia prawa.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
W myśl art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002r.
Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U.
Nr 153, poz. 1269), sąd administracyjny sprawuje
wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności
administracji publicznej, a kryterium tej kontroli jest
legalność zaskarżonego aktu, to znaczy jego zgodność z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej.
Stosownie z kolei do art. 3 § 1 ustawy z dnia
30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze
zm.), zwanej P.p.s.a , sądy administracyjne sprawując kontrolę działalności administracji publicznej
stosują środki określone ustawą, w szczególności
przepisami art. 145 - 150 cyt. ustawy.
Zgodnie natomiast z art. 168 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej jednostki samorządu terytorialnego
uprawnione są do uchwalania wysokości podatków
i opłat lokalnych, w zakresie ustalonym ustawą. Dalsze kompetencje samorządu terytorialnego w tym
zakresie regulują ustawy dotyczące poszczególnych
samorządów. W odniesieniu do gminy wskazać należy art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.), który określa prawo gminy do
stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązującego na obszarze gminy, przy czym w myśl art. 18
ust. 2 pkt 8 tej ustawy podejmowanie uchwał
w sprawach podatków i opłat należy do wyłącznej
właściwości rady gminy, lecz tylko w granicach
określonych w odrębnych ustawach. Upoważnienie
do uchwałodawczej działalności gminy w przedmiocie podatku od nieruchomości zawiera art. 5 oraz
art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121,
poz. 844 ze zm.). Pierwszy z wymienionych przepisów w ust. 1 przyznaje kompetencje radzie gminy
do określenia przez nią, w drodze uchwały, wysokości stawek podatku od nieruchomości. Natomiast
w art. 7 ust. 3 radzie gminy zostało przyznane
uprawnienie do wprowadzenia, w drodze uchwały,
innych zwolnień przedmiotowych niż określone
w ust. 1 tego artykułu ustawy podatkowej oraz
w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 października 2003r.
o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw.
Jak z powyższego wynika ustawa o podatkach
i opłatach lokalnych przewiduje kompetencje rady
gminy w przedmiocie zwolnień od podatku od nieruchomości jedynie w zakresie zwolnień o charakterze przedmiotowym. Treść upoważnienia zawartego
w art. 7 ust. 3 tej ustawy jest przy tym jednoznaczna.
Podejmując uchwały podatkowe rada gminy nie
może pominąć nie tylko wyżej wskazanych przepisów ustawowych, ale także przepisów Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej. W art. 84 Konstytucji zostało określone, iż każdy jest obowiązany do pono-
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szenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym
podatków, określonych w ustawie, co odnosi się
także do danin publicznych, o których mowa
w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Z kolei
art. 217 Konstytucji wskazuje, że nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń
oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków
następuje w drodze ustawy.
Jak słusznie zatem zarzucił skarżący, Rada Gminy
Siedlisko nie miała kompetencji do wprowadzenia
zwolnień podmiotowych w podatku od nieruchomości, ponieważ art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych, o czym była wyżej mowa, dopuszcza możliwość wprowadzania zwolnień od podatku od nieruchomości jedynie o charakterze
przedmiotowym. Należy także zgodzić się z Prokuratorem, iż zwolnienie wprowadzone w § 2 tiret dwa
zaskarżonej uchwały ma właściwie wyłącznie charakter zwolnienia podmiotowego, jeżeli zważyć, że
przymiot ten ma takie zwolnienie, które wyłącza
obowiązki podatkowe ze względu na kryterium
podmiotowe, to jest dotyczy pewnej kategorii podmiotów spośród podatników.
Adresatami zwolnienia podatkowego, które zostało
wprowadzone w § 2 tiret dwa zaskarżonej uchwały
Rady Gminy Siedlisko z dnia 28 listopada 2008r., są
konkretnie wskazane przez Radę Gminy kategorie
podmiotów. Wprawdzie w gramatycznym ujęciu
tego zwolnienia w pierwszej kolejności użyto sformułowania „nieruchomości lub ich części”, wskazując zatem przedmiot opodatkowania objęty zwolnieniem, ale taka konstrukcja redakcyjna postanowienia o zwolnieniu nie powoduje, iż wprowadzone
zwolnienie można traktować jako zwolnienie o charakterze wyłącznie przedmiotowym. Zwolnieniem,
o którym mowa nie zostały objęte bowiem wszystkie w danej kategorii przedmioty opodatkowania
(np. budynki gospodarcze, domki letniskowe) lecz
tylko te, które są w posiadaniu OSP i Rad Sołeckich.
W pełni zatem należy zgodzić się ze stanowiskiem
skarżącego, iż w takiej sytuacji mamy do czynienia
z przywilejem podatkowym o charakterze podmiotowym, w którym mimo wysunięcia w redakcyjnym
sformułowaniu na pierwszy plan elementów przedmiotowych, decydujące, a właściwie jedyne, znaczenie należy przypisać wyróżnikom podmiotowym,
skoro fakt zwolnienia nieruchomości lub ich części
został połączony ściśle z nazwą objętych zwolnieniem jednostek organizacyjnych (OSP) czy ze statusem organu jednostki pomocniczej gminy – sołectwa (Rada Sołecka).
W tak określonym zwolnieniu, kryterium podmiotowe jest niewątpliwie decydującym jego warunkiem.
ocenie Sądu, § 2 tiret dwa zaskarżonej uchwały
obejmuje zakresem zastosowania wyraźnie wskazaną kategorię podatników, której ustalenie nastąpiło
według kryteriów indywidualizujących tych podatników, a więc podmiotowych. To zaś oznacza kolizję
z ustrojowym zakresem rozdziału kompetencji pomiędzy organami państwa a samorządu terytorialnego, wyznaczonym m.in. przez art. 217 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 7 ust. 3 ustawy
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o podatkach i opłatach lokalnych. Słusznie więc Prokurator dopatrzył się obrazy prawa w zwolnieniu od
podatku od nieruchomości uchwalonym przez Radę
Gminy Siedlisko w § 2 tiret dwa uchwały
Nr XX/144/08 z dnia 28 listopada 2008r., a dotyczącym w istocie zwolnienia wskazanych tam podmiotów.
Na marginesie niniejszej sprawy należy jeszcze zauważyć, że z zapisu dotyczącego Rad Sołeckich zdaje się wynikać, że rada sołecka w imieniu sołectwa
może wykonywać funkcje związane m.in. z zarządzaniem i korzystaniem z mienia komunalnego,
w zakresie określonym statutem sołectwa (art. 48
ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym). Niemniej
trzeba pamiętać, że stosownie do art. 36 ust. 1
cyt. ustawy organem uchwałodawczym w sołectwie
jest zebranie wiejskie, a wykonawczym – sołtys.
Rada sołecka nie ma natomiast samodzielnych
kompetencji i jest podmiotem doradczym oraz opi142 4
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niodawczym, wspomagającym sołtysa, nie jest zatem uprawniona do reprezentowania sołectwa na
zewnątrz.
Reasumując Sąd stwierdza, że § 2 tiret dwa zaskarżonej uchwały jest sprzeczny z art. 217 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 7 ust. 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm.).
W myśl art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym uchwała organu gminy sprzeczna z prawem
jest nieważna.
Z tych względów, na podstawie art. 147 § 1 P.p.s.a.,
należało orzec jak w sentencji.
Krystyna Skowrońska – Pastuszko
Jacek Jaśkiewicz
Alina Rzepecka
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