DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
Gorzów Wielkopolski, dnia 30 października 2009r.
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Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie Nr 7/2009 z dnia 28 października 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obwodów rybackich
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ZARZĄDZENIA
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–

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Małomice Nr 178/09 z dnia
29 września 2009r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1m 2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
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Uchwała Rady Gminy Nowa Sól Nr XXXIII/178/09 z dnia 24 czerwca
2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu położonego w obrębie Lubieszowa, gmina
Nowa Sól obejmującego działki Nr ewid. 96, 97, 100 oraz część działki
Nr 255
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Uchwała Rady Gminy w Deszcznie Nr XXXIV/252/09 z dnia 2 września
2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w gminie Deszczno - obręb Kiełpin
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Uchwała Rady Miasta i Gminy Ośno Lubuskie Nr XXVI/182/09 z dnia
15 września 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Ośnie Lubuskim przy ul. Radachowskiej
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Uchwała Rady Gminy Przytoczna Nr XXXV/196/2009 z dnia 15 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/128/2008 z dnia
26 sierpnia 2008r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie gminy Przytoczna (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 93, poz. 1402
z dnia 15 września 2008r.)

6312

Uchwała Rady Gminy Żagań Nr XXXI/215/09 z dnia 28 września
2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miejscowości Tomaszowo, gmina Żagań
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Uchwała Rady Miejskiej w Łęknicy Nr XXXIV/184/2009 z dnia 16 października 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na terenie miasta Łęknica.
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Uchwała Rady Miejskiej w Łęknicy Nr XXXIV/185/2009 z dnia 16 października 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na
terenie miasta Łęknica na 2010 rok.
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Uchwała Rady Miejskiej w Łęknicy Nr XXXIV/186/2009 z dnia 16 października 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych na terenie miasta Łęknica na 2010 rok.
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Poz. 1526

INFORMACJE
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–

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr WCC/1199/
14725/W/OSZ/2009/BO, PCC/1170/14725/W/OSZ/2009/BO z dnia
21 października 2009r.
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OGŁOSZENIA
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–

Ogłoszenie Starosty Zielonogórskiego z dnia 23 października 2009r.
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–

Porozumienie Nr Gm/I/2009 z dnia 1 września 2009r.
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–

Porozumienie Nr Gm/II/2009 z dnia 1 września 2009r.
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1540

–

Porozumienie Nr Gm/III/2009 z dnia 1 września 2009r.
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–

Porozumienie Nr Gm/IV/2009 z dnia 1 września 2009r.

6338
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–

Porozumienie z dnia 22 października 2009r.
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ROZPORZĄDZENIE NR 7/2009
DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE
z dnia 28 października 2009r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obwodów rybackich
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia
1985r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1999r.
Nr 66, poz. 750, z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Nr 7/06 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie
z dnia 13 grudnia 2006r. w sprawie ustanowienia
obwodów rybackich (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 114, poz. 2035, Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 136, poz. 2803,
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 121, poz. 2528, Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2008r. Nr 133, poz. 2069,
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
z 2008r. Nr 136, poz. 3473, Dzienniki Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2008r. Nr 108,
poz. 2603) wprowadza się następujące zmiany
w załączniku do rozporządzenia:
1) w poz. I.12.6. po pkt 2 dodaje się pkt 3
w brzmieniu:
„3) Jeziora Strzeleckie wraz z ciekiem bez nazwy
łączącym to jezioro z Jeziorem Święte.”;

Strumienia Pstrowicki (Dopływ z Pstrowic) Nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1)

Jeziora Wołczyno (Połczyno) wraz z wodami
jego dopływów;

2)

cieku bez nazwy uchodzącego do Strumienia
Pstrowicki (Dopływ z Pstrowic).”;

3) po poz. I.18.33. dodaje się poz. I.18.33a.
w brzmieniu:
„I.18.33a. Obwód rybacki Jeziora Strażno na
cieku bez nazwy uchodzącym do rzeki Krąpiel –
Nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1)

Jeziora Strażno wraz z wodami jego dopływów;

2)

cieku bez nazwy uchodzącego do rzeki Krąpiel.”;

4) poz. III.4.2. otrzymuje brzmienie:

I.14.3a.

„III.4.2. Obwód rybacki Jeziora Kiełpino (Koknia) na rzece Gęsia – Nr 1

„I.14.3a. Obwód rybacki Jeziora Wołczyno (Połczyno) na cieku bez nazwy uchodzącym do

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Kiełpino
(Koknia) wraz z wodami rzeki Gęsia na odcinku
od wpływu z Jeziora Kiełpino do zbiornika

2) po poz. I.14.3.
w brzmieniu:

dodaje

się

poz.
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wodnego zlokalizowanego w rejonie miejscowości Bądki Trzemno.”;
5) po poz. III.4.2.
w brzmieniu:

dodaje

się

poz.

III.4.2a.

„III.4.2a. Obwód rybacki Jeziora Trzebiechowo
(Lutowo) na Kanale Trzebiechowo uchodzącym
do rzeki Perznica – Nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1)

Kanału Trzebiechowo na odcinku od źródeł
do linii prostopadłej do osi kanału, łączącej
punkty brzegu oddalone o 50 metrów od
wypływu z Jeziora Trzebiechowo (Lutowo).”;

6) po poz. III.4.2a.
w brzmieniu:

dodaje

się

12) uchyla się poz. III.4.19.;
13) uchyla się poz. III.4.21.;
14) po poz. III.6.7.
w brzmieniu:

dodaje

się

poz.

III.6.7a.

„III.6.7a. Obwód rybacki Jeziora Gomolskie
Wielkie na cieku bez nazwy uchodzącym do Jeziora Gomolskie Małe – Nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody:

Jeziora Trzebiechowo (Lutowo), Jeziora
Martwe, Jeziora Kople (Szmałc), Jeziora Jeziorki (Trzebiechówko);

- wraz z wodami ich dopływów nie stanowiących oddzielnych obwodów;
2)

Poz. 1526

poz.

III.4.2b.

1)

Jeziora Gomolskie Wielkie wraz z wodami
jego dopływów;

2)

Jeziora Gomolskie Małe;

3)

cieku bez nazwy łączącego Jezioro Gomolskie Wielkie z Jeziorem Gomolskie Małe.”;

15) po poz.III.6.12.
w brzmieniu:

dodaje

się

poz.

III.6.12a.

„III.6.12a. Obwód rybacki Jeziora Skąpe na cieku bez nazwy uchodzącym do Jeziora Obierowo – Nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody:

„III.4.2b. Obwód rybacki Jeziora Wielatowo
(Brzeźno) na cieku bez nazwy uchodzącym do
Jeziora Trzebiechowo (Lutowo) - Nr 1

1)

Jeziora Skąpe wraz z wodami jego dopływów;

Obwód rybacki obejmuje wody:

2)

cieku bez nazwy łączącego Jezioro Skąpe
z Jeziorem Obierowo.”;

1)

Jeziora Wielatowo (Brzeźno) wraz z wodami
jego dopływów nie stanowiących oddzielnych obwodów;

16) po poz. III.6.18. dodaje się poz. III.6.18a.
w brzmieniu:

2)

cieku bez nazwy uchodzącego do Jeziora
Trzebiechowo (Lutowo).”;

„III.6.18a. Obwód rybacki Jeziora Lipkowo (Płaskie) na rzece Kątnik uchodzącym do rzeki Studnica - Nr 1

7) uchyla się poz. III.4.3.;
8) uchyla się poz. III.4.4.;
9) uchyla się poz. III.4.5.;
10) uchyla się poz. III.4.6.;
11) poz. III.4.14. otrzymuje brzmienie:
„III.4.14. Obwód rybacki Jeziora (zbiornika zaporowego) Rosnowo na rzece Radew – Nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1)

2)

Jeziora Kwiecko (Dolne, Żydowskie), Jeziora
(zbiornika zaporowego) Rosnowo, Jeziora
(zbiornika zaporowego) Hajka, Jeziora
Szczawno (Szczawne, Łęczeńsko, Szczewne),
Jeziora Kamienne (Górne, Drobno, Kamin,
Drobko), Jeziora Drzewiany I (Mydłowskie),
Jeziora Wielkie (Cetuń), Jeziora Czarne;
rzeki Radew na odcinku od źródeł do końca
zasięgu oddziaływania cofki zbiornika Bardzlino w km 32+930;
- wraz z wodami ich dopływów nie stanowiących oddzielnych obwodów;

3)

wszystkich starorzeczy oraz zbiorników wodnych ciągle bądź okresowo naturalnie połączonych z głównym nurtem rzeki Radew;

Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Lipkowo
(Płaskie) wraz z wodami rzeki Kątnik na całej jej
długości.”;
17) po poz. III.6.19. dodaje się poz. III.6.19a.
w brzmieniu:
„III.6.19.a Obwód rybacki Jeziora Bobięcińskie
Wielkie (Bobęcino Wielkie) na cieku Odpływ Południowy z Jeziora Bobięcińskie Wielkie (Bobęcino Wielkie) uchodzącym do Jeziora Przyradź Nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1)

Jeziora Bobięcińskie Wielkie (Bobęcino
Wielkie), Jeziora Bobęcino Małe, Jeziora
Czarne;

2)

Kanału ulgi na odcinku 50 metrów od wypływu z Jeziora Bobęcino Małe.”;

18) po poz. III.6.19a. dodaje się poz. III.6.19b.
w brzmieniu:
„III.19b. Obwód rybacki Jeziora Oblica na cieku
Odpływ Południowy z Jeziora Bobięcińskie
Wielkie (Bobęcino Wielkie) uchodzącym do Jeziora Przyradź - Nr 2
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Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Oblica
wraz z wodami cieku Odpływ Południowy z Jeziora Bobięcińskie Wielkie (Bobęcino Wielkie)
na odcinku od wypływu z Jeziora Bobięcińskie
Wielkie (Bobęcino Wielkie) do Jeziora Oblica.”;

Poz. 1526, 1527
„III.6.29. Obwód rybacki Jeziora Żeliborskie
(Żelberskie) na rzece Grabowa - Nr 2
Obwód rybacki obejmuje wody:
1)

Jeziora Żeliborskie (Żelberskie) wraz z wodami rzeki Grabowa na odcinku od Jeziora
Żeliborskie (Żelberskie) do połączenia z dopływem z Jeziora Grabowiec;

2)

Jeziora Rączy Dół (Raczydół) wraz z wodami
cieku łączącego to jezioro z rzeką Grabowa;

3)

Jeziora Grabowiec wraz z wodami cieku bez
nazwy łączącego to jezioro z rzeką Grabowa,
na odcinku 50 metrów od wypływu z Jeziora
Grabowiec.”;

19) po poz. III.6.19b. dodaje się poz. III.6.19c.
w brzmieniu:
„III.9.19c. Obwód rybacki Jeziora Kołtki (Kątnica) na cieku Odpływ Południowy z Jeziora Bobięcińskie Wielkie (Bobęcino Wielkie) uchodzącym do Jeziora Przyradź - Nr 3
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Kołtki
(Kątnica) wraz z wodami cieku Odpływ Południowy z Jeziora Bobięcińskie Wielkie (Bobęcino Wielkie) na odcinku od Jeziora Oblica do Jeziora Kołtki (Kątnica).”;
20) po poz. III.6.19c. dodaje się poz. III.6.19d.
w brzmieniu:
„III.6.19d. Obwód rybacki Jeziora Przyradź na
cieku Odpływ Południowy z Jeziora Bobięcińskie Wielkie (Bobęcino Wielkie) uchodzącym do
Jeziora Przyradź - Nr 4
Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Przyradź wraz z wodami cieku Odpływ Południowy
z Jeziora Bobięcińskie Wielkie (Bobęcino Wielkie) na odcinku od Jeziora Kołtki (Kątnica) do
Jeziora Przyradź.”;

26) uchyla się poz. III.6.31.;
27) uchyla się poz. III.6.32.;
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem
1 grudnia 2009r.
§
3.
Rozporządzenie
podlega
publikacji
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego,
Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
i Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
Dyrektor
Andrzej Kreft
___________________________________
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000r. Nr 120, poz. 1268, z 2001r. Nr 81, poz. 875,
Nr 110, poz. 1189 i Nr 115, poz. 1229, z 2004r. Nr 92, poz. 880,
z 2005r. Nr 130, poz. 1087 i Nr 175, poz. 1462 z 2007r. Nr 21,
poz. 125 oraz z 2009r. Nr 92, poz. 753.

21) uchyla się poz. III.6.20.”;
22) uchyla się poz. III.6.21.”;
23) uchyla się poz. III.6.22.”;
24) uchyla się poz. III.6.23.”;
25) poz. III.6.29. otrzymuje brzmienie:
15 2 6
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1527
15 2 7

ZARZĄDZENIE NR 178/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MAŁOMICE
z dnia 29 września 2009r.
w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu gminy
Na podstawie art. 8 i 8a ustawy z dnia 21 czerwca
2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U.
Nr 71, poz. 733 z późn zm.)
§ 1. Dla lokali mieszkalnych wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu gminy, ustala się
stawkę bazową czynszu w wysokości 3,30zł/m2.
§ 2. Dla lokali socjalnych ustala się stawkę czynszu w wysokości 50% najniższej stawki dla lokali
mieszkalnych obowiązującej na terenie Gminy Małomice.

§ 3. Stawka czynszu określona w § 1 ulega przeliczeniu zgodnie z załącznikiem do uchwały Nr V/36/94
Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 28 grudnia
1994r. w sprawie czynszów regulowanych obowiązujących na terenie Gminy i Miasta Małomice z późniejszymi zmianami. Stawka czynszu obejmuje podatki lokalne oraz opłaty za punkt świetlny.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Małomicach.
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§ 5. Traci moc zarządzenie Nr 103/08 Burmistrza
Małomic z dnia 9 września 2008r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej
lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Poz. 1527, 1528

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od 1 lutego 2010r.
Burmistrz
Małgorzata Janina Sendecka

15 2 7

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

1528
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UCHWAŁA NR XXXIII/178/09
RADY GMINY NOWA SÓL
z dnia 24 czerwca 2009r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego
w obrębie Lubieszowa, gmina Nowa Sól obejmującego działki Nr ewid. 96, 97, 100 oraz część działki
Nr 255
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.), po stwierdzeniu zgodności z zapisami
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Sól” uchwala
się, co następuje:
Dział I
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Sól w obrębie
wsi Lubieszów, zwany dalej planem.
2. Plan obejmuje obszar o łącznej powierzchni
ok. 3,07ha, składający się z działek Nr 96, 97 i 100
oraz części działki Nr 255, która stanowi drogę gruntową, w granicach określonych na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
3. Obszar objęty planem ograniczony jest:
a)

od północnego - zachodu - istniejącą drogą
dojazdową,

b)

od zachodu i wschodu - terenami rolniczymi,

c)

od południa - istniejącym rowem melioracyjnym.

4. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są
następujące załączniki:
1) Nr 1 - rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1: 1000, zawierający wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Nowa Sól;
2) Nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań
własnych gminy oraz zasadach ich finansowa-

nia.
5. Załącznik Nr 2, o którym mowa w ust. 4 pkt 2
nie stanowi ustaleń planu.
6. Niniejsza uchwała jest zgodna z uchwałą
Nr XXIV/111/08 Rady Gminy Nowa Sól z dnia
27 czerwca 2008r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Nowa Sól obejmującego
działkę Nr 96, 97, 100 i część działki 255 w obrębie
wsi Lubieszów.
§ 2. Ilekroć w dalszej części uchwały stosuje się
określenia:
1) plan - należy przez to rozumieć komplet ustaleń
będących przedmiotem niniejszej uchwały, dotyczących obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu
zabudowy mieszkaniowej w obrębie wsi Lubieszów;
2) przepisy odrębne - należy przez to rozumieć
obowiązujące ustawy, wraz z aktami wykonawczymi oraz pozostałymi przepisami, związanymi
z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, w tym ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst
jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn.
zm.);
3) funkcja towarzysząca - należy przez to rozumieć
funkcję towarzyszącą podstawowemu przeznaczeniu terenu, nie wymagającą wydzielenia odrębnego terenu;
4) nieprzekraczalna linia zabudowy - należy przez
to rozumieć linię, która wyznacza obszar przeznaczony pod realizację zabudowy kubaturowej.
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Dział II
Ustalenia planu
Rozdział 1
Przeznaczenie terenów

Poz. 1528
niniejszej uchwały;

2) lokalizację usług nieuciążliwych, jako funkcji
towarzyszącej podstawowemu przeznaczeniu,
przy uwzględnieniu następujących zasad:
a)

dla pojedynczych pomieszczeń usługowych,
stanowiących część lokalu mieszkalnego,
bez osobnego wejścia, nie określa się proporcji między częścią mieszkalną i przeznaczoną na cele usługowe,

b)

usługi dostępne bezpośrednio z zewnątrz
budynku należy traktować jako usługi towarzyszące wydzielone, powierzchnia całkowita
tych usług nie może przekraczać 30% powierzchni całkowitej domu mieszkalnego;

c)

wykonanie miejsc postojowych dla samochodów osobowych, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz zieleni izolacyjnej,
jako funkcji towarzyszących podstawowemu
przeznaczeniu.

§ 3. 1. Przedmiotem ustaleń planu są tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz komunikacji i infrastruktury technicznej, wydzielone liniami rozgraniczającymi.
2. W obszarze objętym planem wyznacza się tereny o przeznaczeniu podstawowym, oznaczone
symbolami literowymi:
1) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) EE - tereny stacji transformatorowej;
3) KD - teren istniejącej drogi dojazdowej;
4) KDW - tereny dróg wewnętrznych.
3. Na rysunku planu obowiązują następujące
oznaczenia graficzne:
1) granica obszaru objętego planem;
2) obowiązujące linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

Rozdział 2
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
§ 5. Nakazuje się:
1) zachowanie:
a)

kąta położenia postulowanych linii podziału
wewnętrznego w stosunku do pasa drogowego,

5) istniejąca linia podziału na działki przeznaczona
do likwidacji;

b)

linii zabudowy i gabarytów budynków, określonych w uchwale,

6) symbole literowe, określające podstawowe
przeznaczenie terenów i numery wyróżniające
je spośród innych terenów.

c)

ustaleń dla danego terenu, w przypadku lokalizacji obiektów towarzyszących przeznaczeniu podstawowemu;

3) postulowane linie podziału wewnętrznego;
4) nieprzekraczalne linie zabudowy;

§ 4. 1. Ustala się teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z przynależnym zagospodarowaniem
terenu, oznaczony w planie symbolem MN.
2. Nakazuje się zagospodarowanie wydzielonych
działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:
1) z zastosowaniem zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej wolnostojącej, zgodnie z ustaleniami określonymi w zapisach niniejszej
uchwały;
2) lokalizując jeden dom mieszkalny jednorodzinny i opcjonalnie jeden budynek gospodarczo garażowy na pojedynczej działce budowlanej
wydzielonej postulowanymi liniami podziału
wewnętrznego.
3. Zakazuje się zagospodarowania terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w formie
zabudowy szeregowej.
4. Dopuszcza się:
1) zagospodarowanie działek budowlanych, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, wydzielonych liniami podziału
wewnętrznego, z zastosowaniem zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
bliźniaczej,
zgodnie z ustaleniami określonymi w zapisach

2) parkowanie pojazdów w obrębie własnej nieruchomości.
§ 6. Dopuszcza się:
1) rozbudowę obiektów, przy zachowaniu warunków określonych przepisami prawa;
2) podpiwniczanie budynków.
Rozdział 3
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego
§ 7. Nakazuje się:
1) przed podjęciem robót budowlanych, na terenach wyznaczonych w planie, zdjęcie warstwy
próchniczej z części przeznaczonej pod obiekty
budowlane oraz powierzchnie utwardzone,
a następnie zagospodarowanie jej zgodne
z przepisami odrębnymi;
2) w przypadku dokonania odkrycia kopalnianych
szczątków roślin lub zwierząt, powiadomienie
właściwych służb, zgodnie z przepisami odrębnymi.
§ 8. Zakazuje się:
1) odprowadzania ścieków do wód gruntowych,
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powierzchniowych oraz do gruntu;
2) lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wskazanych
w przepisach odrębnych, z wyłączeniem przedsięwzięć służących obsłudze ruchu komunikacyjnego oraz infrastruktury technicznej;
3) lokalizowania stacji bazowych telefonii;
4) stosowania jako źródła energii paliw i urządzeń
do ich spalania, które nie spełniają wymogów
prawa o ochronie środowiska naturalnego.

Poz. 1528

2) powierzchnia działki przeznaczonej pod lokalizację stacji transformatorowej:
a)

kompaktowej - min. 30m2,

b)

słupowej - min. 9m2;

3) powierzchnia zabudowy działki budowlanej dla
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:
a)

wolnostojącej - max. 30% powierzchni tej
działki,

b)

bliźniaczej - max. 35% powierzchni tej działki;

Rozdział 4
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

§ 13. 1. Wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudowy:

§ 9. Nakazuje się:
1) kształtowanie nowej zabudowy uwzględniające
walory kulturowe obszaru;
2) osobom prowadzącym roboty budowlane
i ziemne, w przypadku ujawnienia w trakcie
prac, przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem:
a)
b)
c)

4) powierzchnia biologicznie czynna działki budowlanej - min. 30% powierzchni tej działki.

wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot,
zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,
niezwłoczne zawiadomić o tym Lubuskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
a jeśli nie jest to możliwe, Wójta Gminy Nowa Sól, który jest obowiązany niezwłocznie,
nie dłużej niż w terminie 3 dni, przekazać Lubuskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi
Zabytków przyjęte zawiadomienie.
Rozdział 5
Kształtowanie przestrzeni publicznej

§ 10. Wyznacza się na cele publiczne:
1) tereny dróg wewnętrznych;
2) teren drogi dojazdowej;
3) tereny przeznaczone na cele infrastruktury
technicznej.
§ 11. Dopuszcza się realizację elementów małej
architektury, w tym stanowisk pojemników na odpady oraz grodzenie w liniach rozgraniczających
tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania.
Rozdział 6
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu
§ 12. Wyznacza się parametry zagospodarowania terenu nowo wydzielanej działki:
1) powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:
a)

wolnostojącej - min. 900m2,

b)

bliźniaczej - min. 750m2;

a)

od granicy pasa drogowego gminnej drogi
dojazdowej - w odległości 6m,

b)

od granicy pasa drogowego drogi wewnętrznej - w odległości 5m.

2. Linie nie wykazane muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami odrębnymi.
3. Nie dopuszcza się lokalizacji zabudowy na
granicy działek sąsiednich, z wyjątkiem:
a)

sąsiednich budynków mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej,

b)

budynków garażowych i gospodarczych,

c)

elementów małej architektury, w tym stanowisk pojemników na odpady oraz ogrodzeń.

§ 14. Wyznacza się postulowane linie podziału
wewnętrznego oraz kąty położenia granic działek,
w stosunku do pasa drogowego, zgodne z rysunkiem planu.
§ 15. Wykończenie zewnętrzne:
1) pokrycie dachów wszystkich projektowanych
obiektów budowlanych - należy stosować dachówkę ceramiczną, lub inne materiały drobnowymiarowe, wyłącznie w odcieniach brązu
i czerwieni;
2) wykończenie elewacji - kolorystyka pastelowa,
zakazuje się stosowania sidingu i paneli PVC;
3) ogrodzenia działek budowlanych od strony terenów publicznych - muszą być wykonane jako
ażurowe z prześwitem minimum 30%, wysokość ogrodzenia nie może przekraczać 1,50m,
jako pełne ogrodzenia dopuszcza się jedynie
żywopłoty, oraz inne ogrodzenia roślinne.
§ 16. Wyznacza się parametry kształtowania zabudowy:
1) maksymalną wysokość zabudowy:
a)

5m - od najniżej położonego narożnika budynku do najwyższego gzymsu/okapu,

b)

11m - od najniżej położonego narożnika budynku do kalenicy dachu;
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2) geometria dachu:

tym planem, zgodnie z rysunkiem planu,

a)

dachy strome dwuspadowe lub wielospadowe,

b)

spadki 30 - 45 ,

c)

nie narzuca się kierunku kalenicy,

d)

dopuszcza się lukarny i wystawki.

b)

2) dróg wewnętrznych, oznaczonych symbolem
1KDW i 2KDW, dla których:
a)

Rozdział 7
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegających ochronie
§ 17. 1. Obszar objęty planem położony jest w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 302,
który stanowi bazę zaopatrzenia w wodę do celów
komunalnych wszystkich jednostek osadniczych
w tym rejonie.
2. Nakazuje się, odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej, a do czasu jej realizacji, gromadzenie ścieków w zbiornikach bezodpływowych.

dopuszcza się budowę chodników jednostronnych;

b)

ustala się szerokość:
-

8m - w liniach rozgraniczających pasa
drogowego,

-

minimum 5m - jezdnia,
dopuszcza się budowę chodników jednostronnych.

2. Dopuszcza się budowę urządzeń związanych
z bezpieczeństwem ruchu drogowego i urządzeń
obsługi komunikacji zbiorowej, w liniach rozgraniczających tereny układu komunikacyjnego.
§ 20. Dla wszystkich sieci infrastruktury technicznej obowiązują następujące ustalenia ogólne:

Rozdział 8
Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości
§ 18. 1. Nakazuje się:
1) wydzielenie, przed podziałem poszczególnych
terenów na działki budowlane, niezbędnych terenów dla realizacji urządzeń infrastruktury
technicznej oraz komunikacji, zgodnie z przebiegiem linii rozgraniczających:
a)

tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych
zasadach zagospodarowania,

b)

istniejącą drogę dojazdową, oznaczoną
symbolem KD oraz drogi wewnętrzne, oznaczone symbolami 1KDW i 2KDW;

2) zachowanie minimalnej szerokości nowo wydzielanej działki, w przypadku innego, niż na
rysunku planu, podziału terenu na działki budowlane:
a)

24m - dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej,

b)

20m - dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej.

2) skrzyżowania z urządzeniami infrastruktury
technicznej naziemnej i podziemnej należy wykonać na warunkach i w uzgodnieniu z zarządcami poszczególnych sieci;
3) w trakcie realizacji zamierzeń inwestycyjnych
należy zachować odległości podstawowe projektowanych obiektów od istniejących sieci infrastruktury elektroenergetycznej, gazowej,
wodnej, kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej
i innej - zgodnie z obowiązującymi przepisami;
4) dopuszcza się, za zgodą zarządcy sieci zmniejszenie odległości, o których mowa w pkt 3;
5) wyznaczone na rysunku planu trasy przebiegu
projektowanych linii infrastruktury technicznej
oraz lokalizacje urządzeń stanowią ideogram
i nie stanowią przesądzeń lokalizacyjnych.
§ 21. Ustala się następujące zasady remontu,
budowy i rozbudowy sieci energetycznej:

2. Dopuszcza się:
1) inny podział terenów na działki budowlane,
wydzielonych postulowanymi liniami podziału,
zgodny z ustaleniami planu i przepisami szczególnymi;
2) wtórny podział działek zgodny z ustaleniami
planu i przepisami szczególnymi.
Rozdział 9
Systemy komunikacji i infrastruktury technicznej
§ 19. 1. Wyznacza się tereny układu komunikacyjnego, na który składają się tereny:
1) istniejącej drogi dojazdowej, oznaczonej symbolem KD, dla której:
a)

1) projektowane sieci infrastruktury technicznej
należy prowadzić w liniach rozgraniczających
teren drogi dojazdowej, oznaczony w planie
symbolem KD oraz tereny dróg wewnętrznych,
oznaczone w planie symbolami 1KDW i 2KDW;

ustala się jej poszerzenie w obszarze obję-

1) zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci elektroenergetycznej;
2) dla zasilania nowoprojektowanych obiektów
wyznacza się teren pod lokalizację stacji transformatorowej 15/0,4kV, oznaczony symbolem
EE;
3) dopuszcza się budowę stacji transformatorowych na terenie własnym inwestora, stosownie
do potrzeb oraz wydzielenie terenu pod stacją
na zasadach obowiązujących dla terenu stacji
transformatorowych;
4) projektowane elektroenergetyczne linie kablowe 15kV i 0,4kV należy prowadzić w chodnikach
projektowanych dróg oraz po terenie komuni-
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kacji pieszej;
5) pod projektowane stacje transformatorowe
15/0,4kV należy wydzielić działki o wymiarach
określonych w niniejszej uchwale, przylegające
do drogi, z zapewnionym dojazdem do obiektu
drogą utwardzoną o szerokości minimum 3,5m;
6) rozwiązania techniczne sposobu zasilania
obiektów objętych planem, w tym szczegółowe
rozwiązania techniczne dotyczące typu i mocy
stacji transformatorowych, zakresu ich wyposażenia, mocy transformatora, określą warunki
przyłączenia do sieci elektroenergetycznej;
7) obowiązuje zakaz zabudowy i nasadzeń drzew
i krzewów na trasach przebiegu projektowanych elektroenergetycznych linii kablowych;
8) oświetlenie zewnętrzne dróg dojazdowych
i dróg wewnętrznych należy przewidzieć w systemie kablowym z zastosowaniem typowych
słupów i opraw oświetleniowych.

Poz. 1528
ciągowego, budowę indywidualnych ujęć wody
na poszczególnych działkach.

§ 25. Ustala się następujące zasady remontu,
budowy i rozbudowy sieci kanalizacyjnej:
1) odprowadzenie ścieków poprzez projektowany
system kanalizacji sanitarnej do kanalizacji sanitarnej, budowanej według odrębnego projektu budowlanego;
2) system kanalizacji należy rozwiązać jako grawitacyjny, składający się z kanałów oznaczonych
na rysunku planu symbolami KS – 1 i KS – 2;
3) nakazuje się odprowadzenie wód opadowych
z dachów i terenów działek do gruntu na własną działkę, bez spływu na tereny sąsiednie;
4) zakazuje się odprowadzania ścieków do gruntu;
5) dopuszcza się:
a)

budowę szczelnych indywidualnych zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowe, do
czasu wybudowania systemu kanalizacji sanitarnej oraz wywożenie zgromadzonych
ścieków taborem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków wskazanej przez Gminę Nowa
Sól,

b)

odprowadzenie wód opadowych do rowu
melioracyjnego, po uzyskaniu zgody od jego
zarządcy.

§ 22. 1. Ustala się następujące zasady gospodarki odpadami:
1) wywóz odpadów na wysypisko śmieci wskazane przez organ gminy;
2) docelowo wprowadzenie segregacji odpadów
stałych w celu zastosowania recyklingu.
2. Dopuszcza się:
1) krótkotrwałe gromadzenie odpadów stałych
w pojemnikach na każdej posesji;

§ 26. Ustala się następujące zasady remontu,
budowy i rozbudowy sieci gazowej:

2) lokalizowanie stanowisk na pojemniki na odpady stałe bezpośrednio przy granicy sąsiednich
nieruchomości;

1) dostawa gazu, z istniejącej sieci, na warunkach
ustalonych przez jej zarządcę;

3) lokalizowanie pojemników na odpady z możliwością ich segregacji na terenach komunikacji
kołowej.
3. Zakazuje się:

2) przyłącza gazowe będą realizowane do granic
działek budowlanych, gdzie zostanie umieszczona skrzynka przyłączeniowa z gazomierzem
i ewentualnie reduktorem gazu.
Rozdział 10

1) składowania i utylizacji odpadów, na terenie
objętym planem;

Tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu

2) prowadzenia gospodarki odpadami, mogącej
mieć ujemny wpływ na wody podziemne i powierzchniowe.

§ 27. 1. Obszary, dla których plan ustala inne
przeznaczenie niż istniejące, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy, do czasu ich zagospodarowania zgodnie z ustaleniami niniejszej
uchwały.

§ 23. Sieć telekomunikacyjną - należy prowadzić
jako linie kablowe wzdłuż ciągów komunikacji kołowej, na warunkach ustalonych przez jej zarządcę.
§ 24. Ustala się następujące zasady remontu,
budowy i rozbudowy sieci wodociągowej:
1) dostawa wody z istniejącego systemu wodociągowego w miejscowości Lubieszów;
2) projektuje się budowę sieci wodociągowej,
oznaczonej na rysunku planu symbolami W - 1
i W - 2;
3) nakazuje się instalowanie na sieci wodociągowej
hydrantów przeciwpożarowych naziemnych,
zgodnie z odrębnymi przepisami;
4) dopuszcza się, w okresie przejściowym do czasu realizacji projektowanego systemu wodo-

2. Na terenach, dla których plan przewiduje inne
niż dotychczasowe użytkowanie mogą być budowane obiekty tymczasowe, jeżeli ich realizacja jest niezbędna do prawidłowego wykorzystania gruntów
lub obiekty, które będą mogły być adaptowane,
zgodnego z planem, do przyszłego użytkowania,
przy czym lokalizacja tych obiektów winna odbywać
się zgodnie z niniejszymi ustaleniami.
Dział III
Przepisy końcowe
§ 28. Ustala się stawkę procentową, wynikające
ze wzrostu wartości nieruchomości w wysokości
10% - dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem MN oraz 5% - dla pozostałych terenów.
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§ 29. Wejście w życie uchwały powoduje utratę
mocy części obowiązującej zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu
przeznaczonego na cele zabudowy mieszkaniowo usługowej, uchwalonej uchwałą Nr XXX/213/01 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 stycznia 2001r., opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego Nr 93, poz. 671 z dnia 5 października
2001r., odnoszącej się do objętego nią terenu.

Poz. 1528

§ 30. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Nowa Sól.
§ 31. Uchwała wchodzi w życie po upływie
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Marek Matusewicz
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Załączniki Nr 1
do uchwały Nr XXXIII/178/09
Rady Gminy Nowa Sól
z dnia 24 czerwca 2009r.
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Załączniki Nr 2
do uchwały Nr XXXIII/178/09
Rady Gminy Nowa Sól
z dnia 24 czerwca 2009r.
Rozstrzygniecie
o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą
do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrze
nnym (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 167,
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.
o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U.
z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy
Nowa Sól rozstrzyga, co następuje:
1. Zapisane w planie inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań
własnych gminy, to:
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-

budowa sieci energetycznej,

-

budowa sieci telekomunikacyjnej.

2. Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, należących do zadań własnych
gminy i finansowanych przez Gminę Nowa Sól,
wymienionych w ppkt a, odbywać się będzie
zgodnie z obowiązującymi przepisami, z terminem realizacji po 2010r. Wcześniejsza realizacja
będzie możliwa jedynie w przypadku jej sfinansowania, za odrębnym porozumieniem, przez
inwestora zewnętrznego. Porozumienie musi
określać wzajemne obowiązki stron porozumienia, jego przedmiot i sposób rozliczeń finansowych.
3. Określa się zasady finansowania wymienionych
inwestycji, należących do zadań własnych gminy, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, z możliwością wykorzystania następujących środków:
a)

utwardzenie oraz poszerzenie istniejącej
gminnej drogi dojazdowej,

budżetowych gminy, według harmonogramu planowanych do realizacji inwestycji
oraz zadań wprowadzanych w kolejnych latach do budżetu przez Radę Gminy Nowa
Sól,

b)

kredytów i pożyczek,

-

rozbudowa gminnej sieci wodociągowej,

c)

obligacji komunalnych,

-

rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej,

d)

udziału inwestorów zewnętrznych, w oparciu o odrębne porozumienia.

a)

finansowane z budżetu gminy:
-

b) finansowane przez inwestora zewnętrznego:
-

budowa sieci gazowej,
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UCHWAŁA NR XXXIV/252/09
RADY GMINY W DESZCZNIE
z dnia 2 września 2009r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno - obręb
Kiełpin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz w związku
z uchwałą Nr XXI/171/2008 z dnia 30 października
2008r. Rady Gminy Deszczno w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno – obręb
Kiełpin uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno – obręb
Kiełpin, zwany dalej planem, stwierdzając jednocześnie jego zgodność ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Deszczno – wg załączonego w rysunku planu wyrysu.
2. Plan, o którym mowa w ust. 1 składa się
z części tekstowej zawartej w § 2, 3 i 4, rysunku planu w skali 1:1000 – stanowiącego załącznik Nr 1 do
niniejszej uchwały, rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zadań własnych gminy w zakresie infrastruktury technicznej – stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały oraz rozstrzygnięcia o sposobie
rozpatrzenia zgłoszonych uwag do planu – stanowiącego załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
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USTALENIA OGÓLNE PLANU
§ 2. 1. Przedmiotem ustaleń planu są:
1) teren usług związanych z obsługą turystyki,
w tym stacji paliw – oznaczony symbolem UT,
2) teren planowanego poszerzenia istniejącej drogi gminnej – oznaczony symbolem KD,
2. Ilekroć w ustaleniach niniejszej uchwały jest
mowa o:
1) przeznaczeniu terenów – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym terenie, wyznaczonym liniami
rozgraniczającymi w sposób określony ustaleniami planu,
2) terenie – należy przez to rozumieć teren wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem a ponadto numerem porządkowym, ułatwiającym jego identyfikację,
3) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez
to rozumieć linię ograniczającą obszar, na którym przewiduje się realizację obiektów kubaturowych; bez prawa jej przekraczania oraz z dopuszczeniem tolerancji 1,5m przy występowaniu ryzalitów, wykuszy, pilastrów, słupów oraz
stref wejściowych stanowiących nie więcej niż
30% powierzchni ściany zewnętrznej budynku,
4) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć aktualne w momencie realizacji niniejszej
uchwały przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, normy branżowe oraz ograniczenia
w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych,
5) dachach wysokich – należy przez to rozumieć
dachy dwuspadowe, wielospadowe i łamane,
z zachowaniem symetrycznego kąta spadku połaci dachowych oraz z dopuszczeniem występów, których suma szerokości nie może przekraczać połowy długości dachu,
6) innych usługach turystycznych – należy przez to
rozumieć usługi związane z szeroko pojętą obsługą turystów, w tym również z rekreacją turystyczną (jak np. baseny) oraz środków transportu turystycznego (jak np. naprawa i diagnostyka
samochodów),
7) drogach publicznych – należy przez to rozumieć
drogi kategorii gminnej o szerokości nie mniejszej niż 10,0m w liniach rozgraniczenia oraz
o znaczeniu lokalnym, z których może korzystać
każdy, a których realizacja i utrzymanie należą
do zadań własnych gminy,
8) drodze wewnętrznej – należy przez to rozumieć
drogę nie zaliczaną do żadnej kategorii dróg
publicznych, której budowa, zarządzanie i oznakowanie należy do właściciela lub zarządcy terenu,
3. Następujące oznaczenia graficzne w rysunku
planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) granice obszaru objętego planem,
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2) linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie
użytkowania i przeznaczenia,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) podstawowe przeznaczenia poszczególnych terenów oznaczone odpowiednim symbolem,
5) wielkości wymiarowe,
4. Ustalenia funkcjonalno-przestrzenne w zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu
kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz zasad kształtowania przestrzeni publicznych.
Ustala się:
1) przeznaczenie poszczególnych terenów, linie
rozgraniczające tereny o różnych funkcjach oraz
nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie
z oznaczeniami w rysunku planu,
2) obowiązek:
a) każdorazowego zawiadamiania Wojewody
Lubuskiego w przypadkach odkrycia w trakcie prowadzenia robót ziemnych kopalnych
szczątków roślin lub zwierząt,
b) każdorazowego zawiadamiania Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Wójta Gminy
Deszczno o przypadkach odkrycia w trakcie
prowadzenia robót ziemnych przedmiotu
mogącego być zabytkiem, po uprzednim
wstrzymaniu wszelkich prac mogących
uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot
oraz zabezpieczeniu go i miejsca jego odkrycia przy użyciu dostępnych środków,
c) objęcia ochroną konserwatorską oznaczonego w rysunku planu stanowiska archeologicznego (stanowisko Nr 1 AZP 47–12/7) poprzez zapewnienie ratowniczych badań archeologicznych w miejscu jego występowania w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
d) ochrony rosnącego w obrębie strefy „a” wartościowego dębu – wg oznaczenia w rysunku
planu,
e) zastosowania w obrębie terenu 1UT:
-

rozwiązań technologicznych gwarantujących
wymagany stopień oczyszczenia wód opadowych i popłucznych przed ich rozsączeniem w gruncie, z jednoczesnym wykluczeniem możliwości bezpośredniego (przed
oczyszczeniem) przenikania ich do gruntu,

-

wymaganych zabezpieczeń przed przedostawaniem się produktów naftowych do gruntu
oraz niezbędnych instalacji do monitorowania urządzeń zabezpieczających i pomiarowych,

3) zakaz:
a) lokalizacji w obszarze objętym planem wież
telefonii komórkowej oraz elektrowni wiatrowych,
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b) lokalizacji ogrodzeń wzdłuż granic z terenami
przylegających od wschodu i południa dróg
publicznych,
5. Ustalenia dotyczące sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających
ochronie na podstawie odrębnych przepisów.
W obszarze objętym planem obowiązuje ochrona
konserwatorska
stanowiska
archeologicznego,
o którym mowa w ust. 4 pkt 2c.
6. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad
i warunków scalania i podziału nieruchomości.
1) dopuszcza się możliwość łączenia i podziału
nieruchomości, z wyłączeniem pkt 2,
2) ustala się zakaz podziału terenu o symbolu 2KD,
7. Ustalenia dotyczące sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów. Ustala się możliwość utrzymania
dotychczasowego lub wprowadzenia innego, nie
kolidującego z docelowym przeznaczeniem terenów,
sposobu użytkowania i zagospodarowania poszczególnych terenów, jako ich tymczasowego zagospodarowania do czasu osiągnięcia docelowych ustaleń
planu przewidzianych do etapowej realizacji.
8. Ustalenia w zakresie komunikacji. Ustala się:
1) obsługę komunikacyjną obszaru objętego planem poprzez:
a) drogę gminną graniczącą z obszarem objętym planem od strony południowej, podlegającą poszerzeniu do parametrów drogi publicznej, dojazdowej o pas terenu zawarty
w terenie 2KD,
b) postulowany przebieg drogi wewnętrznej
w obrębie terenu 1UT – wg oznaczenia graficznego w rysunku planu, o szerokości w liniach rozgraniczenia nie mniejszej niż 6,0m
oraz jezdni nie mniejszej niż 4,0m,
2) szerokość (w liniach rozgraniczenia) istniejącej
drogi gminnej po poszerzeniu o teren 2KD –
10,0m,
3) obowiązek zapewnienia w obrębie terenu 1UT
przewidywanej ilości miejsc parkingowych na
samochody osobowe, w tym w obrębie strefy
funkcjonalnej „b”, z zastosowaniem wskaźnika:
1 miejsce na 1 pokój motelowy,
1 miejsce na każde 15,0m2 powierzchni usługowej lub na każde 10,0m2 konsumpcyjnej
powierzchni gastronomicznej,
4) obowiązek przebudowy skrzyżowania drogi
gminnej 2KD z drogą krajową Nr 22, z jednoczesnym wprowadzeniem dodatkowego pasa
ruchu dla pojazdów skręcających w lewo na
drodze krajowej Nr 22, z uwzględnieniem
ewentualnej konieczności przesunięcia zatok
autobusowych i chodnika.
9. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej. Ustala się:
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1) zaopatrzenie w wodę – z własnego, lokalnego
ujęcia oraz docelowo z ogólnowiejskiego systemu wodociągowego na warunkach jego zarządcy,
2) odprowadzanie ścieków sanitarnych – do zbiorników bezodpływowych oraz docelowo do
ogólnowiejskiego systemu kanalizacji sanitarnej na warunkach zarządcy tego systemu,
3) odprowadzanie wód deszczowych – rozsączająco do gruntu, z warunkiem zastosowania systemu podczyszczającego wód, szczególnie
w obrębie strefy funkcjonalnej „a”,
4) zaopatrzenie w gaz – w oparciu o gaz butlowy
oraz docelowo z systemu gazyfikacji przewodowej na warunkach zarządcy tego systemu,
5) zaopatrzenie w energię elektryczną (dla zapotrzebowanej orientacyjnej mocy ok. 200kW) –
z istniejącego systemu sieci elektroenergetycznej poprzez planowaną dodatkową stację transformatorową słupową 15/0,4kV wg wyznaczonego w rysunku planu rejonu jej lokalizacji – na
warunkach zarządcy tego systemu,
6) zaopatrzenie w energię cieplną – z własnych,
lokalnych źródeł z zaleceniem wykorzystania
energii elektrycznej lub gazu,
7) obsługę w zakresie telekomunikacji – na warunkach operatora wybranego systemu telefonii
przewodowej lub komórkowej, z jednoczesną
przebudową istniejącej, napowietrznej linii teletechnicznej,
8) gospodarkę odpadami komunalnymi – w ramach wiejskiego systemu za pomocą specjalistycznego transportu.
USTALENIA DLA POSZCZEGÓLNYCH TERENÓW
§ 3. 1. Teren 1UT – teren usług związanych
z obsługą turystyki, w tym stacji paliw. Ustala się:
1) linie rozgraniczenia terenu oraz nieprzekraczalne linie zabudowy – wg oznaczenia graficznego
w rysunku planu,
2) trzy strefy funkcjonalne terenu:
a) strefa lokalizacji stacji paliw – oznaczona
w rysunku planu symbolem „a”, w obrębie
której ustala się:
obowiązki, o których mowa w § 2 ust. 4
pkt 2,
zakazy, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 3,
wysokość zabudowy – do dwóch kondygnacji oraz do 10,0m od poziomu terenu do
najwyższego elementu konstrukcji,
możliwość przebiegu drogi dojazdowej, wewnętrznej wzdłuż granicy zachodniej tej strefy w celu obsługi komunikacyjnej stref „b”
i „c” – wg oznaczenia graficznego w rysunku
planu,
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dopuszczenie możliwości sytuowania masztów i pylonów reklamowych w pasach przylegających do dróg publicznych,

zakazy, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 3,
z wyłączeniem południowej granicy strefy
przylegającej do terenu 2KD,

dojazd – z przyległej od strony południowej
drogi gminnej,

wysokość zabudowy – do dwóch kondygnacji nadziemnych oraz do 10,0m od poziomu
terenu do najwyższego elementu konstrukcji
zabudowy,

obsługę w zakresie infrastruktury technicznej
– wg ustaleń zawartych w § 2 ust. 9,
b) strefa lokalizacji motelu – oznaczona w rysunku planu symbolem „b”, w obrębie której
ustala się:
obowiązki, o których mowa w § 2 ust. 4
pkt od 2a do 2c,
zakaz, o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt 3a,
wysokość zabudowy – do trzech kondygnacji
nadziemnych, w tym trzecia kondygnacja
w części poddaszowej oraz do 13,0m od poziomu terenu do najwyższego elementu konstrukcji zabudowy,
zastosowanie konstrukcji dachu wysokiego
o układzie dwupołaciowym lub wielopołaciowym i nachyleniach połaci od 250 do 450
krytego dachówką lub materiałem dachówkopodobnym w kolorze czerwonym lub brązowym,
dopuszczenie doświetlenia poddaszy lukarnami, wystawkami lub oknami połaciowymi,
zapewnienie w obrębie strefy właściwej ilości miejsc parkingowych na samochody osobowe – wg ustaleń zawartych w § 2 ust. 8
pkt 3,
zapewnienie powierzchni biologicznie czynnej w obrębie strefy w wymiarze nie mniejszym niż 30%,
dopuszczenie lokalizacji elementów małej architektury oraz urządzeń związanych z funkcją terenu,
dopuszczenie grodzenia po obrysie granic terenu 1UT ogrodzeniem typu ażurowego, do
wysokości 1,8m, z możliwością zastosowania
ogrodzenia do wysokości 1,5m wzdłuż granic
między strefami, wykluczając jednocześnie
ogrodzenie z elementów prefabrykowanych,
betonowych lub żelbetowych oraz kamiennych,
dojazd – z drogi wewnętrznej połączonej
z przyległą od strony południowej drogą
gminną,
obsługę w zakresie infrastruktury technicznej
– wg ustaleń zawartych w § 2 ust. 9,
c) strefa lokalizacji innych usług turystycznych –
oznaczona w rysunku planu symbolem „c”,
w obrębie której ustala się:
obowiązki, o których mowa w § 2 ust. 4
pkt od 2a do 2c,

możliwość podziału strefy na mniejsze tereny
funkcjonalne,
dostępne
komunikacyjnie
z drogi wewnętrznej,
zapewnienie w obrębie strefy właściwej ilości miejsc parkingowych na samochody osobowe – wg ustaleń zawartych w § 2 ust. 8
tiret drugi,
zapewnienie powierzchni biologicznie czynnej w obrębie strefy lub jej mniejszych terenów funkcjonalnych w wymiarze nie mniejszym niż 10%,
dopuszczenie grodzenia po obrysie granic terenu 1UT ogrodzeniem typu ażurowego, do
wysokości 1,8m, z możliwością zastosowania
ogrodzenia do wysokości 1,5m wzdłuż granic
między strefami, wykluczając jednocześnie
ogrodzenie z elementów prefabrykowanych,
betonowych lub żelbetowych oraz kamiennych,
zapewnienie lokalizacji w północnej części
strefy planowanej słupowej stacji transformatorowej – wg oznaczonego w rysunku
planu rejonu jej lokalizacji oraz ustaleń,
o których mowa w § 2 ust. 9 pkt 5,
dojazd – z drogi wewnętrznej połączonej
z przyległą od strony południowej drogą
gminną,
obsługę w zakresie infrastruktury technicznej
– wg ustaleń zawartych w § 2 ust. 9,
3) dopuszczenie stosowania współczesnych form
architektonicznych w zabudowie.
2. Teren 2KD – teren planowanego poszerzenia
istniejącej drogi gminnej Ustala się:
1) linie rozgraniczenia terenu – wg oznaczenia graficznego w rysunku planu,
2) szerokość terenu – wg oznaczenia graficznego
w rysunku planu jako wynikowa z poszerzenia
istniejącej drogi do szerokości w liniach rozgraniczenia 10,0 m,
3) obowiązek, o którym mowa w §2 ust. 8 pkt 4,
4) dopuszczenie sytuowania podziemnych sieciowych systemów infrastruktury technicznej,
5) zakaz podziału terenu.
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§ 4. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, ustala się jednorazową opłatę od
wzrostu wartości nieruchomości w wysokości:
30% – dla terenu 1UT,
1% – dla terenu: 2KD.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Deszczno.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jerzy Łochowicz
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXIV/252/09
Rady Gminy w Deszcznie
z dnia 2 września 2009r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXIV/252/09
Rady Gminy w Deszcznie
z dnia 2 września 2009r.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXIV/252/09
Rady Gminy w Deszcznie
z dnia 2 września 2009r.

ROZSTRZYGNIĘCIE DOTYCZĄCE SPOSOBU
REALIZACJI I FINANSOWANIA ZADAŃ
WŁASNYCH GMINY Z ZAKRESU
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W OBSZARZE
OBJĘTYM MIEJSCOWYM PLANEM
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
W GMINIE DESZCZNO – OBRĘB KIEŁPIN

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA
UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
W GMINIE DESZCZNO – OBRĘB KIEŁPIN
Uwag nie wniesiono.

W obszarze objętym planem nie występują
zadania własne gminy z zakresu infrastruktury
technicznej.
15 2 9
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UCHWAŁA NR XXVI/182/09
RADY MIASTA I GMINY OŚNO LUBUSKIE
z dnia 15 września 2009r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego
w Ośnie Lubuskim przy ul. Radachowskiej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz w związku
z uchwałą Nr XI/88/07 z dnia 28 grudnia 2007r. Rady
Miejskiej w Ośnie Lubuskim w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Ośnie Lubuskim przy ul. Radachowskiej,
uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Ośnie Lubuskim przy ul. Radachowskiej,
zwaną dalej planem, stwierdzając jednocześnie jego
zgodność ze studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Ośno Lubuskie – wg załączonego w rysunku planu
wyrysu.
2. Plan, o którym mowa w ust. 1 składa się z części tekstowej zawartej w § 2 i 3, rysunku planu
w skali 1:1000 – stanowiącego załącznik Nr 1 do
niniejszej uchwały, rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zadań własnych gminy w zakresie infrastruktury technicznej – stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały oraz rozstrzygnięcia o sposobie
rozpatrzenia zgłoszonych uwag do planu – stanowiącego załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
USTALENIA PLANU
§ 2. 1. Przedmiotem ustaleń planu jest teren
usług rzemieślniczych i transportu – oznaczony
symbolem U.

2. Ilekroć w ustaleniach niniejszej uchwały jest
mowa o:
1) przeznaczeniu terenów – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym terenie, wyznaczonym liniami
rozgraniczającymi w sposób określony ustaleniami planu,
2) nieprzekraczalnej linii krawędzi korony oskarpowań w pracach ziemnych – należy przez to
rozumieć linię ograniczającą obszar, na którym
dopuszcza się prace ziemne związane z wyrównaniem i uformowaniem istniejących oskarpowań powyrobiskowych, bez prawa ich przekroczenia.
3. Następujące oznaczenia graficzne w rysunku
planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) granice obszaru objętego planem,
2) linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie
użytkowania i przeznaczenia,
3) nieprzekraczalne linie krawędzi korony oskarpowań w pracach ziemnych,
4) podstawowe przeznaczenie terenu oznaczone
odpowiednim symbolem,
5) wielkości wymiarowe,
4. Ustalenia funkcjonalno-przestrzenne dla terenu U w zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego, ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz zasad kształtowania przestrzeni publicznych. Ustala się:
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1) przeznaczenie terenu oraz jego linie rozgraniczające – zgodnie z oznaczeniem w rysunku
planu,
2) dwie strefy funkcjonalne terenu:
a) strefę lokalizacji funkcji usługowych – oznaczoną w rysunku planu symbolem (a),
b) strefę dominacji zieleni – oznaczoną w rysunku planu symbolem (b), z dopuszczeniem, o którym mowa w ust. 6 pkt 2c,
3) obowiązek:
a) każdorazowego zawiadamiania Wojewody
Lubuskiego w przypadkach odkrycia w trakcie prowadzenia robót ziemnych kopalnych
szczątków roślin lub zwierząt,
b) każdorazowego zawiadamiania Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Burmistrza
Miasta i Gminy Ośno Lubuskie o przypadkach odkrycia w trakcie prowadzenia robót
ziemnych przedmiotu mogącego być zabytkiem, po uprzednim wstrzymaniu wszelkich
prac mogących uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot oraz zabezpieczeniu go
i miejsca jego odkrycia przy użyciu dostępnych środków,
c) wyrównania i umocnienia istniejących
oskarpowań powyrobiskowych z uwzględnieniem nieprzekraczalnej linii krawędzi korony tych oskarpowań – wg oznaczenia graficznego w rysunku planu,
d) stosowania w planowanej zabudowie konstrukcji dachów o układzie dwupołaciowym
lub wielopołaciowym i nachyleniach połaci
od 350 do 450, krytych dachówką lub blachodachówką, z wyłączeniem pkt 5a,

Poz. 1530
głego terenu do najwyższego elementu konstrukcji,

5) dopuszczenie możliwości:
a) zastosowania dachów płaskich w obiektach
usługowych o rozpiętości konstrukcyjnej
większej aniżeli 12,0m,
b) doświetlenia poddaszy lukarnami, wystawkami i oknami połaciowymi,
c) nachyleń skarp obrzeżnych wzdłuż granicy
południowej terenu, nie przekraczających
450,
d) lokalizacji funkcji mieszkaniowej jako towarzyszącej,
e) zastosowania murów oporowych,
f)

lokalizacji usług w zakresie produkcji materiałów budowlanych,

6) zakaz lokalizacji zabudowy w obrębie strefy (b),
z wyłączeniem dopuszczonych usług, o których
mowa w ust. 6 pkt 2c.
5. Ustalenia dotyczące sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów. W obszarze
objętym planem nie występują tereny górnicze ani
przestrzenie narażone na niebezpieczeństwo powodzi bądź osuwania się mas ziemnych.
6. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad
i warunków scalania i podziału nieruchomości.
1) dopuszcza się możliwość łączenia nieruchomości z przyległą od wschodu działką Nr 490/6,
2) dopuszcza się możliwość podziału nieruchomości:

e) zastosowania w pokryciach dachowych barw
w odcieniach ciemnych, zalecanych kolorów
brązu lub czerwieni,

a) w obrębie strefy „a” na dwie lub trzy odrębne działki, pod warunkiem zapewnienia do
każdej z nich dojazdu z przyległej od północy
drogi publicznej,

f)

b) wzdłuż granicy między strefami „a” i „b”,

zapewnienia w obrębie strefy (a) przewidywanej ilości miejsc parkingowych na samochody osobowe oraz ciężarowe, związane
z zakresem usług transportowych,

g) ograniczenia powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu strefy „a”
w wymiarze do 50%,
h) zapewnienia powierzchni biologicznie czynnej w wymiarze nie mniejszym niż 10% powierzchni strefy (a),
i)

utrzymania istniejącego zwartego zespołu
zieleni w obrębie strefy „b”,

j)

zapewnienia służebności w zakresie dojazdu
do działki Nr ewid. 493/5 wzdłuż granicy zachodniej terenu w formie zalecanej drogi
wewnętrznej o minimalnej szerokości 6,0m,
poprzez fragment działki Nr ewid. 493/3,

4) wysokość zabudowy – do 2-ch kondygnacji,
w tym druga kondygnacja w poddaszu, a ponadto do wysokości 12,0m od poziomu przyle-

c) w obrębie strefy „b” – w zakresie wydzielenia jednej lub dwóch działek pod zabudowę
usługową w zachodniej jej części w wymiarze nie przekraczającym 25% powierzchni tej
strefy oraz z zapewnieniem dojazdu, o którym mowa w ust. 4 pkt 3j.
7. Ustalenia dotyczące sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów. Ustala się możliwość utrzymania
dotychczasowego lub wprowadzenia innego, nie
kolidującego z docelowym przeznaczeniem terenu,
sposobu jego użytkowania i zagospodarowania,
jako tymczasowego zagospodarowania do czasu
osiągnięcia docelowych ustaleń planu.
8. Ustalenia w zakresie komunikacji. Ustala się
dojazd do terenu z przyległej od strony północnej,
istniejącej drogi gminnej.
9. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej. Ustala się:
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1) zaopatrzenie w wodę – z istniejącego ogólnomiejskiego systemu wodociągowego na warunkach jego zarządcy lub z ujęcia lokalnego,
2) odprowadzanie ścieków sanitarnych – do
szczelnego, bezodpływowego zbiornika na
ścieki oraz docelowo do ogólnomiejskiego systemu kanalizacji sanitarnej na warunkach zarządcy tego systemu,
3) odprowadzanie ewentualnych ścieków technologicznych w przypadku ich wystąpienia – do
odrębnych zbiorników bezodpływowych, po ich
wstępnym podczyszczeniu, a następnie wywóz
do miejskiej oczyszczalni ścieków, a docelowo
do systemu kanalizacji sanitarnej w ul. Radachowskiej lub też do gruntu po uzgodnieniu
z właściwymi służbami do spraw ochrony środowiska,
4) odprowadzanie wód deszczowych – powierzchniowe do gruntu, z warunkiem zastosowania
systemu podczyszczającego wód w obrębie
strefy „a” (lokalizacji funkcji usługowych),
5) zaopatrzenie w energię elektryczną (dla zapotrzebowanej orientacyjnej mocy ok. 100kW) –
z systemu sieci niskiego napięcia zasilanego
z istniejącej stacji transformatorowej 15/0,4kV
Radachowska S – 5559 – na warunkach zarządcy tego systemu,

Poz. 1530

6) zaopatrzenie w energię cieplną – z własnych,
lokalnych źródeł,
7) obsługę w zakresie telekomunikacji – na warunkach operatora wybranego systemu telefonii
przewodowej lub komórkowej,
8) gospodarkę odpadami komunalnymi – w ramach miejskiego systemu za pomocą specjalistycznego transportu,
§ 3. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, ustala się jednorazową opłatę od
wzrostu wartości nieruchomości w wysokości: 30%.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXII/151/97 Rady
Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 21 listopada
1997r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w obszarze miasta Ośno
Lubuskie (obszar Nr 2) w części objętej niniejszą
uchwałą.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ośno Lubuskie.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Przewodnicząca Rady
Teresa Cieślak
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVI/182/09
Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim
z dnia 15 września 2009r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVI/182/09
Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim
z dnia 15 września 2009r.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXVI/182/09
Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim
z dnia 15 września 2009r.

ROZSTRZYGNIĘCIE DOTYCZĄCE SPOSOBU REALIZACJI I FINANSOWANIA ZADAŃ WŁASNYCH GMINY Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
W OBSZARZE OBJĘTYM ZMIANĄ MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
TERENU POŁOŻONEGO W OŚNIE LUBUSKIM PRZY
UL. RADACHOWSKIEJ

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA
UWAG DO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
TERENU POŁOŻONEGO W OŚNIE LUBUSKIM PRZY
UL. RADACHOWSKIEJ
Uwag nie wniesiono.

W obszarze objętym zmianą planu nie występują
zadania własne gminy z zakresu infrastruktury technicznej.
15 30
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UCHWAŁA NR XXXV/196/2009
RADY GMINY PRZYTOCZNA
z dnia 15 września 2009r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/128/2008 z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy
Przytoczna (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 93, poz. 1402 z dnia 15 września 2008 r.)
Na podstawie art. 90 f ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572 ze zm. uchwala się, co następuje:

stroju szkolnego, jeżeli jest wymagany przez
szkołę,
-

instrumentów muzycznych,

-

przyborów do nauki zawodu,

-

"2) przy II grupie do 110 zł, 3) przy III grupie do
90 zł."

materiałów wymaganych przez szkołę na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne,

-

2. W Rozdziale II Sposób ustalania wysokości
i form stypendium szkolnego w § 6:

przedmiotów związanych z procesem edukacyjnym np: mikroskop, luneta, itp.

-

innych pomocy niezbędnych w procesie
edukacyjnym; "

§ 1. 1. W Rozdziale II Sposób ustalania wysokości i form stypendium szkolnego § 4 ust. 5 punkty od
2-3 otrzymują następujące brzmienie:

1) zdanie wstępne do wyliczenia otrzymuje następujące brzmienie: „Stypendium szkolne może
być udzielone w formie:”
2) punkt 3 otrzymuje następujące brzmienie:
"3) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu:
-

15 3 1

podręczników, lektur, encyklopedii, atlasów,
słowników i innych książek oraz multimedialnych programów edukacyjnych pomocnych w realizacji procesu dydaktycznego,
sprzętu komputerowego, oprogramowania
komputerowego, pokrycia kosztów abonamentu internetowego, drukarki, tuszy do
drukarek, biurka i krzesła do biurka

-

zeszytów, długopisów, piórników, plecaków
i innych artykułów szkolnych,

-

stroju sportowego (dres, bluza dresowa,
spodnie
dresowe,
koszulka
sportowa,
spodenki sportowe), butów sportowych,

§ 2. W rozdziale III Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Stypendium szkolne w formie rzeczowej,
przewidzianej w § 6 pkt 3 realizowane jest poprzez zwrot kosztów na podstawie oryginalnych
faktur, rachunków, dowodów wpłat, wystawionych na ucznia, rodzica lub prawnego opiekuna.”
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Przytoczna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jerzy Barski
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UCHWAŁA NR XXXI/215/09
RADY GMINY ŻAGAŃ
z dnia 28 września 2009r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Tomaszowo,
gmina Żagań
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 20
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r.
Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), po stwierdzeniu zgodności z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Żagań
uchwala się, co następuje:
Dział I

Dział II
Ustalenia planu
Rozdział 1
Przeznaczenie terenów
§ 2. 1. Wyznacza się obszary, o symbolach na rysunku planu:

Przepisy ogólne

1) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej - jednorodzinnej;

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Tomaszowo,
gmina Żagań, zwany dalej planem.

2) MW-tereny zabudowy mieszkaniowej - wielorodzinnej;

2. Plan obejmuje tereny o powierzchni łącznej
ok. 424ha, w granicach wykazanych na załączniku
graficznym do niniejszej uchwały.
Teren ograniczony jest:
-

od północy i wschodu - terenami leśnymi
i rolnymi, drogami gruntowymi,

-

od południa - terenami leśnymi i rolnymi
oraz gminną drogą publiczną,

-

od zachodu - terenami rolnymi oraz bocznicą kolejową.

3. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest zabezpieczenie potrzeb mieszkańców w zakresie usług, zabezpieczenie oferty inwestycyjnej
gminy, zapewnienie zrównoważonego rozwoju
miejscowości Tomaszowo, w zgodzie z istniejącymi
uwarunkowaniami, uwzględniając ochronę interesów publicznych oraz umożliwienie działalności
podmiotów gospodarczych przy jednoczesnej minimalizacji wzajemnych konfliktów i optymalizacji
działań.
4. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są:
1) rysunek planu będący załącznikiem graficznym,
w skali 1:2000 - załącznik Nr 1;
2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich
finansowania - załącznik Nr 2.

3) MN, MW- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i/lub wielorodzinnej;
4) U, MN - tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej;
5) MN, U - tereny zabudowy mieszkaniowej - jednorodzinnej i usługowej;
6) P, U, MW - tereny przemysłu, usług, działalności gospodarczej, zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej;
7) P, U, MN - tereny przemysłu, usług, działalności
gospodarczej, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
8) MW, U - tereny zabudowy mieszkaniowej - wielorodzinnej i usługowej;
9) U - tereny usług;
10) P, U - tereny przemysłu, usług, działalności gospodarczej;
11) U, P - tereny usług, przemysłu, działalności gospodarczej;
12) NO, P, U - tereny oczyszczalni ścieków, przemysłu, usług, działalności gospodarczej;
13) U, KS, ZP - tereny usług, parkingów i obiektów
obsługi ruchu kołowego, zieleni publicznej;
14) ZL - tereny zieleni leśnej;
15) Zi - tereny zieleni izolacyjnej;
16) ZP - tereny zieleni publicznej;
17) ZP, MN, U - tereny zieleni publicznej, zabudowy
mieszkaniowej i usług;
18) ZP, US - tereny zieleni publicznej, usług sportu
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i rekreacji;
19) ZC - tereny cmentarza;
20) US - tereny sportu i rekreacji;
21) UKa - tereny usług sakralnych;
22) IT - tereny obiektów i urządzeń infrastruktury
technicznej i telekomunikacji;
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wać jak odpad, w takim przypadku należy postępować zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.
§ 8. Zaleca się utrzymanie istniejącej zieleni parkowej i zieleńców zgodnie z zasadami sztuki pielęgnacji drzew i krzewów. Dopuszcza się wycinkę pielęgnacyjną oraz usunięcie drzew kolidujących z inwestycjami infrastruktury technicznej i drogowej.
Rozdział 3

23) EE - tereny urządzeń elektroenergetycznych;
24) KDL - tereny dróg publicznych dojazdowych lokalnych;
25) KD - tereny dróg publicznych dojazdowych;
26) KDW - tereny dróg wewnętrznych;
27) KX - tereny ciągów pieszo - jezdnych;
28) KK - tereny bocznicy kolejowej;
29) KS-g - tereny zespołów zabudowy garażowej;
30) KS - tereny parkingów publicznych lub publicznie dostępnych.
2. Linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych sposobach zagospodarowania
obowiązujące i proponowane wyznaczono na rysunku planu.
Rozdział 2
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego
§ 3. 1. Ustala się odprowadzenie wód opadowych z połaci dachowych obiektów budowlanych do gruntu na poszczególnych działkach z zachowaniem retencji terenowej oraz zgodnie z przepisami
odrębnymi w zakresie ochrony wód i ziemi przed
zanieczyszczeniami.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
§ 9. 1. Kto w trakcie robót budowlanych lub
ziemnych, odkrył przedmiot, co do którego istnieje
przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiązany:
1) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić
lub zniszczyć odkryty przedmiot;
2) zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków,
ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;
3) niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego
wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli
nie jest to możliwe, Wójta Gminy Żagań. Wójt
jest obowiązany niezwłocznie, nie dłużej niż
w terminie 3 dni, przekazać wojewódzkiemu
konserwatorowi zabytków przyjęte zawiadomienie.
2. Na terenach znajdujących się w zasięgu udokumentowanych stanowisk archeologicznych, przed
rozpoczęciem prac budowlanych należy przeprowadzić wyprzedzające badania archeologiczne, na które należy uzyskać zezwolenie Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi.
Rozdział 4

2. Wszystkie, wprowadzone niniejszą uchwałą
ustalenia muszą uwzględniać, w trakcie realizacji
zamierzeń, zasady przeciwpożarowego zaopatrzenia
w wodę wraz z drogami dojazdowymi dla pojazdów
pożarniczych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

Kształtowanie przestrzeni publicznej
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

3. Wszelka działalność gospodarcza, prowadzona
na terenie objętym ustaleniami planu musi uwzględniać zasady ochrony przyrody i dziedzictwa kulturowego, określone w przepisach odrębnych.

1) dróg publicznych;

§ 4. Ustala się dopuszczalne poziomy hałasu
w środowisku powodowane przez poszczególne
grupy hałasu, w tym drogowego, zgodne z obowiązującymi przepisami odrębnymi.

4) cmentarza;

§ 5. Wprowadzanie wszelkich zanieczyszczeń do
środowiska naturalnego musi odbywać się na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
§ 6. Kto w trakcie prac ziemnych dokona odkrycia kopalnych szczątków roślin lub zwierząt, jest
obowiązany powiadomić o tym niezwłocznie Wojewodę Lubuskiego, a jeżeli nie jest to możliwe - Wójta Gminy Żagań.
§ 7. Masy ziemne, powstałe na nieruchomości
w wyniku prowadzonych prac należy zagospodarować w obrębie tej nieruchomości Masy ziemne
usuwane poza obręb nieruchomości należy trakto-

§ 10. Plan wyznacza na cele publiczne tereny:
2) dróg wewnętrznych i ciągów pieszo - jezdnych;
3) przeznaczone na cele infrastruktury technicznej;
5) obiektów usług publicznych w rozumieniu
przepisów szczególnych;
6) parkingów publicznych;
7) zieleni publicznej, izolacyjnej i leśnej;
8) publicznych terenów sportu i rekreacji, placów
zabaw;
9) bocznicy kolejowej.
§ 11. Projektowana zabudowa formą, gabarytami, materiałami użytymi do wykończenia zewnętrznego musi nawiązywać do istniejącej zabudowy. Nie
dopuszcza się wykończenia elewacji materiałami
typu siding.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 116

– 6315 –

§ 12. Ogrodzenia działek budowlanych zabudowy mieszkaniowej muszą być wykonane jako ażurowe z prześwitem minimum 70%, wysokość ogrodzenia frontu działki nie może przekraczać 1,20m. Na
pozostałych granicach działki dopuszcza się ogrodzenie do wysokości 1,80m. Jako pełne ogrodzenia
dopuszcza są jedynie żywopłoty oraz inne ogrodzenia roślinne.
Ogrodzenia działek budowlanych zabudowy związanej z działalnością gospodarczą muszą być zgodne
z przepisami odrębnymi.
§ 13. Ustala się obowiązek parkowania pojazdów
w obrębie własnej nieruchomości:
1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolem MN - minimum 2 miejsca postojowe, w tym garaż;
2) dla pozostałych terenów - ilość miejsc postojowych w zależności od prowadzonej działalności gospodarczej i innej, zgodnie z przepisami
odrębnymi.
§ 14. Realizacja ustaleń planu musi uwzględniać
potrzeby osób niepełnosprawnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.
§ 15. Dopuszcza się realizację obiektów wieżowych, urządzeń infrastruktury technicznej i telekomunikacyjnej na zasadach określonych w zgodzie
z przepisami odrębnymi, a w szczególności przepisami budowlanymi, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa publicznego i obronności. Lokalizacja
poszczególnych obiektów wymagać będzie odrębnych uzgodnień w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami szczególnymi.
Rozdział 5
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu
§ 16. 1. Ustala się minimalną powierzchnię nowo
wydzielanej działki budowlanej:
2

1) 500m - dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolem MN;
2) 1000m2 - dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolem U;
3) 2000 m2 - dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami P, U.
2. Ustala się minimalne wymiary działki przeznaczonej pod lokalizację stacji transformatorowych:
1) słupowych na 3x3m;
2) kompaktowych na 5x6m.
3. Ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy działki budowlanej:
1) 25% powierzchni działki dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MN lub MN,
MW, w przypadku realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) 30% powierzchni działki dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MW lub MN,
MW, w przypadku realizacji zabudowy miesz-
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kaniowej wielorodzinnej;

3) 60% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami P, U.
4. Ustala się minimalną powierzchnię biologicznie czynną:
1) 60% powierzchni działki dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MN, w przypadku realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) 40% powierzchni działki dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MW, w przypadku realizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
3) 20% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem U i P.
5. Wskaźniki określone w § 16 ust. 1, 3, 4 nie dotyczą istniejących, wydzielonych, zabudowanych
działek, których istniejąca powierzchnia zabudowy
jest większa niż projektowana. W takich przypadkach
nie dopuszcza się zwiększania powierzchni zabudowy.
§ 17. 1. Wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudowy, tj. linia, której nie może przekroczyć płaszczyzna pionowa, stanowiąca zewnętrzną ścianę budynku
tworzącą elewację frontową tego budynku - o przebiegu zgodnym z rysunkiem planu. Linie nie wykazane muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami odrębnymi. Wymiary podano w metrach. Linie
nie zwymiarowane wyznaczono w oparciu o istniejące na nieruchomościach obiekty, przeznaczone do
dalszego utrzymania.
2. Nieprzekraczalne linie zabudowy wyznaczone
wzdłuż dróg oznaczonych na rysunku planu proponowanymi liniami rozgraniczającymi tereny o różnej
funkcji lub różnym sposobie zagospodarowania
obowiązywać będą po wydzieleniu tych dróg.
3. Dopuszcza się, poza wyznaczonymi liniami
zabudowy, budowę ogrodzeń oraz urządzeń infrastruktury technicznej.
4. Dopuszcza się lokalizację zabudowy gospodarczej na granicy działki o funkcji mieszkaniowej
jednorodzinnej, pod warunkiem, że na działce sąsiedniej powstanie obiekt o takiej samej funkcji,
gabarytach oraz wyglądzie zewnętrznym. Nie dopuszcza się zabudowy na granicach działek związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
§ 18. 1. Istniejące i proponowane linie podziału
wewnętrznego wyznaczono na rysunku planu.
2. W zakresie wyznaczonych proponowanych linii podziału wewnętrznego należy zachować układ
podziału na działki budowlane, przedstawiony na
rysunku planu.
Rozdział 6
Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości
§ 19. 1. Na terenie objętym ustaleniami planu
nie dopuszcza się dokonywania jakichkolwiek podziałów działek budowlanych za wyjątkiem określo-
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nych liniami rozgraniczającymi tereny o różnych
funkcjach lub różnych sposobach zagospodarowania oraz zgodnymi z ustaleniami planu i przepisami
szczególnymi.
2. Podział poszczególnych terenów na działki budowlane musi być poprzedzony wydzieleniem niezbędnych terenów dla realizacji urządzeń infrastruktury technicznej oraz komunikacji.
3. Dopuszcza się likwidację części istniejących
granic nieruchomości w granicach poszczególnych
obszarów funkcjonalnych, w ramach polepszenia
warunków realizacji inwestycji.
4. Dopuszcza się wtórny podział nieruchomości
przeznaczonych na cele działalności gospodarczej
-tereny o symbolach P, U - pod warunkiem zachowania przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej i dróg dojazdowych pożarowych.
5. Ustala się minimalną szerokość frontu działki,
przyległej do drogi publicznej:
1) 25m - dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami MN;
2) 30m - dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami U;
3) 50m - dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami P, MW i U.
Rozdział 7
Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów
§ 20. 1. 1 ZL - tereny zieleni leśnej:
1) ustala się dojazd od drogi publicznej oznaczonej symbolem KDL2;
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jących z urządzeniami i siecią infrastruktury
technicznej;

4) dopuszcza się lokalizowanie obiektów małej architektury, prowadzenie traktów komunikacji
pieszo-rowerowej;
5) dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury
technicznej.
4. P, U - tereny przemysłu, usług, działalności
gospodarczej:
1) dopuszcza się lokalizację funkcji usług handlu
do 2000m2 powierzchni sprzedaży;
2) ustala się dojazd publiczną drogą dojazdową
oznaczoną na rysunku planu symbolem KDL2
i KD;
3) ustala się maksymalną wysokość zabudowy na
12m od najniżej położonego narożnika budynku
do najwyższego gzymsu/okapu głównej połaci
dachu i 14m do kalenicy dachu;
4) należy stosować dachy dwuspadowe lub jednospadowe o spadkach 3o - 40o, dopuszcza się
realizację dachów płaskich, nie narzuca się kierunku kalenicy;
5) w przypadkach uzasadnionych względami
technologicznymi na dachach dopuszcza się
budowę urządzeń technicznych - klimatyzatorów, szybów dźwigowych, doświetli;
6) dopuszcza się budowę, poza wyznaczonymi liniami zabudowy parkingów, ogrodzeń oraz
urządzeń infrastruktury technicznej, portierni
i wag;

2) nakazuje się utrzymanie funkcji leśnej, zieleni
wysokiej i niskiej;

7) dopuszcza się lokalizację niezbędnych budowli
i urządzeń na zasadach określonych w przepisach odrębnych;

3) dopuszcza się urządzanie traktów spacerowowypoczynkowych oraz budowę urządzeń rekreacyjno - sportowych, ustawianie toalet przenośnych oraz obiektów małej architektury;

8) dopuszcza się budowę wolnostojącej lub wbudowanej stacji transformatorowej o mocy w zależności od potrzeb, na warunkach zarządcy
sieci, z zapewnionym dojazdem utwardzonym;

4) dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury
technicznej.

9) uciążliwość prowadzonej działalności musi
mieścić się w granicach nieruchomości, na której ta działalność jest prowadzona.

2. 2 Zi - tereny zieleni izolacyjnej:
1) ustala się dojazd drogami publicznymi KDL1,
KDL2, KD;
2) nakazuje się realizację zwartej zieleni wysokiej
i niskiej o charakterze izolacji pomiędzy funkcjami terenów;
3) dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury
technicznej.
3. 3 ZP - tereny zieleni publicznej - o charakterze
parkowym, zieleńce:
1) ustala się dojazd drogami publicznymi KD
i KDL2 oraz drogami wewnętrznymi KDW;
2) nakazuje się utrzymanie istniejącej zieleni wysokiej, tam gdzie ona występuje oraz prowadzenie
nowych nasadzeń zieleni wysokiej i niskiej;
3) dopuszcza się wycinkę drzew i krzewów kolidu-

5. 5 - 8 MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:
1) ustala się dojazd do terenu publicznymi drogami
dojazdowymi oznaczonymi na rysunku planu
symbolem KD;
2) w obszarze jednej działki budowlanej dopuszcza się lokalizację maksymalnie jednego budynku mieszkalnego oraz jednego budynku gospodarczo - garażowego, nie dopuszcza się zabudowy szeregowej, dopuszcza się zabudowę
bliźniaczą;
3) ustala się maksymalną wysokość zabudowy na
4m liczone od najniżej położonego narożnika
budynku do najwyższego gzymsu/okapu głównej połaci dachu i 10m do kalenicy dachu;
4) należy stosować dachy dwu- lub wielospado-
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we, spadki 30o - 50o, nie narzuca się kierunku
kalenicy. Nie dopuszcza się dachów kopertowych;
5) dla budynku gospodarczego ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy 36m2, maksymalną wysokość na 3m od najniżej położonego
narożnika budynku do najwyższego gzymsu/okapu głównej połaci dachu i 5m do kalenicy dachu;
6) ustala się szerokość elewacji frontowej budynku jednorodzinnego w granicach 10 - 17m;
7) nie dopuszcza się rozbudowy istniejących budynków zlokalizowanych poza wyznaczonymi
liniami zabudowy, w tym przypadku obowiązują przepisy § 30 ust. 3.
6. 9 MW, U - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej jako funkcji jednorodnych lub mieszanych:
1) ustala się dojazd do terenu publicznymi drogami
dojazdowymi oznaczonymi na rysunku planu
symbolem KDL2 i KD;
2) dopuszcza się adaptację i przebudowę istniejącego budynku bez zwiększania jego wysokości;
3) dopuszcza się rozbudowę istniejącego budynku
zgodnie z wyznaczonymi liniami zabudowy;
4) w przypadku realizacji funkcji mieszanej, funkcja usługowa nie może powodować uciążliwości dla funkcji mieszkaniowej.
10. P, U, 13 P, U -tereny przemysłu, usług, działalności gospodarczej:
1) dopuszcza się lokalizację funkcji usług handlu
do 2000m2 powierzchni sprzedaży;
2) ustala się dojazd publicznymi drogami dojazdowymi oznaczonymi na rysunku planu symbolem KDL2 i KD;
3) ustala się maksymalną wysokość zabudowy na
16m od najniżej położonego narożnika budynku
do najwyższego gzymsu/okapu głównej połaci
dachu;
4) należy stosować dachy dwuspadowe lub jednospadowe o spadkach 3o - 40o, dopuszcza się
realizację dachów płaskich, nie narzuca się kierunku kalenicy;
5) w przypadkach uzasadnionych względami
technologicznymi na dachach dopuszcza się
budowę urządzeń technicznych - klimatyzatorów, szybów dźwigowych, doświetli;
6) dopuszcza się budowę, poza wyznaczonymi liniami zabudowy parkingów, ogrodzeń oraz
urządzeń infrastruktury technicznej, portierni
i wag;
7) dopuszcza się lokalizację niezbędnych budowli
i urządzeń na zasadach określonych w przepisach odrębnych;
8) dopuszcza się budowę wolnostojącej lub wbudowanej stacji transformatorowej o mocy w za-
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leżności od potrzeb, na warunkach zarządcy
sieci, z zapewnionym dojazdem utwardzonym;

9) uciążliwość prowadzonej działalności musi
mieścić się w granicach nieruchomości, na której ta działalność jest prowadzona;
10) dopuszcza się utrzymanie i adaptację istniejących budynków, nie dopuszcza się zwiększania
wysokości istniejącego biurowego budynku na
działce Nr ewidencyjny 1093.
8. 11 U - tereny usług:
1) zaleca się utrzymanie funkcji usług oświaty;
2) ustala się dojazd publicznymi drogami dojazdowymi oznaczonymi na rysunku planu symbolem KDL2 i KD;
3) ustala się maksymalną wysokość zabudowy na
16m od najniżej położonego narożnika budynku
do najwyższego gzymsu/okapu głównej połaci
dachu i 20m do kalenicy dachu;
4) należy stosować dachy dwuspadowe lub jednospadowe o spadkach 3o - 40o, dopuszcza się
realizację dachów płaskich, nie narzuca się kierunku kalenicy;
5) w przypadkach uzasadnionych względami
technologicznymi na dachach dopuszcza się
budowę urządzeń technicznych - klimatyzatorów, szybów dźwigowych, doświetli;
6) dopuszcza się budowę, poza wyznaczonymi liniami zabudowy parkingów, ogrodzeń oraz
urządzeń infrastruktury technicznej, portierni;
7) dopuszcza się lokalizację niezbędnych budowli
i urządzeń na zasadach określonych w przepisach odrębnych;
8) dopuszcza się budowę wolnostojącej lub wbudowanej stacji transformatorowej o mocy w zależności od potrzeb, na warunkach zarządcy
sieci, z zapewnionym dojazdem utwardzonym;
9) dopuszcza się realizację obiektów i urządzeń
towarzyszących funkcji usług oświaty.
9. 12 MN, U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej:
1) ustala się dojazd do terenu publicznymi drogami
dojazdowymi oznaczonymi na rysunku planu
symbolem KDL2 oraz drogą wewnętrzną KDW;
2) w obszarze jednej działki budowlanej dopuszcza
się lokalizację maksymalnie jednego budynku
mieszkalnego lub mieszkalno - usługowego
oraz dwóch budynków gospodarczo - garażowych, nie dopuszcza się zabudowy szeregowej
i bliźniaczej;
3) ustala się maksymalną wysokość zabudowy na
6m liczone od najniżej położonego narożnika
budynku do najwyższego gzymsu/okapu głównej połaci dachu i 14m do kalenicy dachu;
4) należy stosować dachy dwu- lub wielospadowe. spadki 30o - 50o, nie narzuca się kierunku
kalenicy, nie dopuszcza się dachów koperto-
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wych;
5) dla budynku gospodarczego ustala się maksymalną wysokość na 4m od najniżej położonego
narożnika budynku do najwyższego gzymsu/okapu głównej połaci dachu i 7m do kalenicy dachu;
6) ustala się szerokość elewacji frontowej budynku jednorodzinnego w granicach 10 - 25m.
10. 14 U, MN - tereny zabudowy usługowej
z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej:
1) ustala się dojazd publicznymi drogami dojazdowymi oznaczonymi na rysunku planu symbolem KDL2 i KD;
2) ustala się maksymalną wysokość zabudowy na
4m od najniżej położonego narożnika budynku
do najwyższego gzymsu/okapu głównej połaci
dachu i 7m do kalenicy dachu;
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12. 16 MW, U - tereny zabudowy mieszkaniowej
- wielorodzinnej i usługowej jako funkcji jednorodnych lub mieszanych:
1) ustala się dojazd do terenu publicznymi drogami
dojazdowymi oznaczonymi na rysunku planu
symbolem KD;
2) dopuszcza się adaptację i przebudowę istniejącego budynku bez zwiększania jego wysokości,
zgodnie z wyznaczonymi liniami zabudowy;
3) w przypadku realizacji funkcji mieszanej, funkcja usługowa nie może powodować uciążliwości dla funkcji mieszkaniowej.
13. 17 U, MN - tereny zabudowy usługowej
z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej:
1) ustala się dojazd do terenu publicznymi drogami
dojazdowymi oznaczonymi na rysunku planu
symbolem KD;

3) należy stosować dachy dwuspadowe, o spadkach 10o - 40o, dopuszcza się realizację dachów
płaskich, nie narzuca się kierunku kalenicy;

2) dopuszcza się adaptację i przebudowę istniejących budynków, zgodnie z wyznaczonymi liniami zabudowy;

4) dopuszcza się budowę, poza wyznaczonymi liniami zabudowy parkingów, ogrodzeń oraz
urządzeń infrastruktury technicznej, portierni;

3) w przypadku realizacji funkcji mieszanej, funkcja usługowa nie może powodować uciążliwości dla funkcji mieszkaniowej;

5) dopuszcza się lokalizację niezbędnych budowli
i urządzeń na zasadach określonych w przepisach odrębnych;

4) dopuszcza się nadbudowę poddasza użytkowego na całym obiekcie - realizowanej jako całość,
nie dopuszcza się nadbudowy częściowej, należy stosować dachy dwuspadowe lub wielospadowe, spadki 40o - 50o, nie narzuca się kierunku
kalenicy;

6) dopuszcza się funkcję drobnej wytwórczości.
11. 15 MN, U - tereny zabudowy mieszkaniowejjednorodzinnej i usługowej jako towarzyszącej:
1) ustala się dojazd do terenu publicznymi drogami
dojazdowymi oznaczonymi na rysunku planu
symbolem KD;
2) w obszarze jednej działki budowlanej dopuszcza się lokalizację maksymalnie jednego budynku mieszkalnego lub mieszkalno - usługowego oraz jednego budynku gospodarczo - garażowego, nie dopuszcza się zabudowy szeregowej, dopuszcza się zabudowę bliźniaczą;
3) ustala się maksymalną wysokość zabudowy na
6m liczone od najniżej położonego narożnika
budynku do najwyższego gzymsu/okapu głównej połaci dachu i 10m do kalenicy dachu;
4) należy stosować dachy dwu- lub wielospadowe, spadki 30o - 50o, nie narzuca się kierunku
kalenicy, nie dopuszcza się dachów kopertowych;
5) dla budynku gospodarczego ustala się maksymalną wysokość na 4m od najniżej położonego
narożnika budynku do najwyższego gzymsu/okapu głównej połaci dachu i 7m do kalenicy dachu;
6) ustala się szerokość elewacji frontowej budynku jednorodzinnego w granicach 10 - 25m.

5) w przypadku nadbudowy pokrycie dachu musi
być jednorodne materiałowo i kolorystycznie
na całym obiekcie.
14. 18 MW, 29 - 31 MW, 33 - 34 MW, 41 MW - tereny zabudowy mieszkaniowej - wielorodzinnej:
1) ustala się dojazd do terenu publicznymi drogami
dojazdowymi oznaczonymi na rysunku planu
symbolem KD oraz wewnętrznymi KDW;
2) dopuszcza się adaptację i przebudowę istniejących budynków bez zwiększania ich wysokości,
zgodnie z wyznaczonymi liniami zabudowy;
3) dopuszcza się zmianę sposobu użytkowania
i adaptację na cele mieszkalne istniejących
poddaszy w budynkach z dachami stromymi,
w takim przypadku realizacja i rozmieszczenie
doświetlenia pomieszczeń musi być rozwiązana
kompleksowo, dla całego dachu jako jednorodne rozwiązanie architektoniczne, nie dopuszcza
się rozwiązań indywidualnych;
4) w obrębie wyznaczonej jednostki dopuszcza się
lokalizację parkingów i obiektów oraz urządzeń
niezbędnych do funkcjonowania zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej.
15. 19 - 20 P, U, 22 - 23 P, U - tereny przemysłu,
usług, działalności gospodarczej:
1) ustala się dojazd publicznymi drogami dojazdowymi oznaczonymi na rysunku planu sym-
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bolem KDL2 i KD oraz wewnętrznymi KDW;
2) ustala się maksymalną wysokość zabudowy na
10m od najniżej położonego narożnika budynku
do najwyższego gzymsu/okapu głównej połaci
dachu;
3) należy stosować dachy dwuspadowe lub jednospadowe o spadkach 3o - 20o, dopuszcza się
realizację dachów płaskich, nie narzuca się kierunku kalenicy;
4) w przypadkach uzasadnionych względami
technologicznymi na dachach dopuszcza się
budowę urządzeń technicznych - klimatyzatorów, szybów dźwigowych, doświetli;
5) dopuszcza się budowę, poza wyznaczonymi liniami zabudowy parkingów, ogrodzeń oraz
urządzeń infrastruktury technicznej, portierni
i wag;
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4) należy stosować dachy dwu- lub wielospadowe, spadki 10o - 50o, nie narzuca się kierunku
kalenicy.
18. 25 NO, P, U - tereny oczyszczalni ścieków,
przemysłu, usług, działalności gospodarczej:
1) ustala się dojazd publicznymi drogami dojazdowymi oznaczonymi na rysunku planu symbolem KD;
2) w przypadku likwidacji istniejącej funkcji
oczyszczalni ścieków dopuszcza się realizację
funkcji pozostałych na zasadach określonych
w niniejszej uchwale;
3) ustala się maksymalną wysokość zabudowy na
10m od najniżej położonego narożnika budynku
do najwyższego gzymsu/okapu głównej połaci
dachu;

6) dopuszcza się lokalizację niezbędnych budowli
i urządzeń na zasadach określonych w przepisach odrębnych;

4) należy stosować dachy dwuspadowe lub jednospadowe o spadkach 3o - 20o, dopuszcza się
realizację dachów płaskich, nie narzuca się kierunku kalenicy;

7) dopuszcza się budowę wolnostojącej lub wbudowanej stacji transformatorowej o mocy w zależności od potrzeb, na warunkach zarządcy
sieci, z zapewnionym dojazdem utwardzonym;

5) w przypadkach uzasadnionych względami
technologicznymi na dachach dopuszcza się
budowę urządzeń technicznych - klimatyzatorów, szybów dźwigowych, doświetli;

8) uciążliwość prowadzonej działalności musi mieścić się w granicach nieruchomości, na której ta
działalność jest prowadzona,

6) dopuszcza się budowę, poza wyznaczonymi liniami zabudowy parkingów, ogrodzeń oraz
urządzeń infrastruktury technicznej, portierni
i wag;

9) dopuszcza się utrzymanie i adaptację istniejących budynków.
16. 21 MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:
1) ustala się dojazd do terenu publicznymi drogami
dojazdowymi oznaczonymi na rysunku planu
symbolem KD i KDW;
2) utrzymuje się istniejąca zabudowę, dopuszcza
się przebudowę bez prawa rozbudowy;
3) ustala się maksymalną wysokość zabudowy na
4m liczone od najniżej położonego narożnika
budynku do najwyższego gzymsu/okapu głównej połaci dachu i 10m do kalenicy dachu;
4) należy stosować dachy dwu- lub wielospadowe, spadki 30o - 50o, nie narzuca się kierunku
kalenicy.
17. 24 MW, U - tereny zabudowy mieszkaniowej
- wielorodzinnej i usługowej jako funkcji jednorodnych lub mieszanych:

7) dopuszcza się lokalizację niezbędnych budowli
i urządzeń na zasadach określonych w przepisach odrębnych;
8) dopuszcza się budowę wolnostojącej lub wbudowanej stacji transformatorowej o mocy w zależności od potrzeb, na warunkach zarządcy
sieci, z zapewnionym dojazdem utwardzonym;
9) uciążliwość prowadzonej działalności musi
mieścić się w granicach nieruchomości, na której ta działalność jest prowadzona.
19. 26 U - tereny usług:
1) ustala się dojazd publicznymi drogami dojazdowymi oznaczonymi na rysunku planu symbolem KD;
2) ustala się maksymalną wysokość zabudowy na
7m od najniżej położonego narożnika budynku
do najwyższego gzymsu/okapu głównej połaci
dachu;

1) ustala się dojazd do terenu publicznymi drogami
dojazdowymi oznaczonymi na rysunku planu
symbolem KD i KDW;

3) należy stosować dachy dwuspadowe lub jednospadowe o spadkach 3o - 20o, dopuszcza się
realizację dachów płaskich, nie narzuca się kierunku kalenicy;

2) dopuszcza się adaptację i przebudowę istniejącego budynku, zgodnie z wyznaczonymi liniami
zabudowy;

4) dopuszcza się prowadzenie innej działalności
gospodarczej niż wyłącznie usługowa;

3) ustala się maksymalną wysokość zabudowy na
10m liczone od najniżej położonego narożnika
budynku do najwyższego gzymsu/okapu głównej połaci dachu i 14m do kalenicy dachu;

5) w przypadkach uzasadnionych względami
technologicznymi na dachach dopuszcza się
budowę urządzeń technicznych - klimatyzatorów, szybów dźwigowych, doświetli;
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6) dopuszcza się budowę, poza wyznaczonymi liniami zabudowy parkingów, ogrodzeń oraz
urządzeń infrastruktury technicznej, portierni
i wag;
7) dopuszcza się lokalizację niezbędnych budowli
i urządzeń na zasadach określonych w przepisach odrębnych,
8) dopuszcza się budowę wolnostojącej lub wbudowanej stacji transformatorowej o mocy w zależności od potrzeb, na warunkach zarządcy
sieci, z zapewnionym dojazdem utwardzonym;
9) uciążliwość prowadzonej działalności musi
mieścić się w granicach nieruchomości, na której ta działalność jest prowadzona;
10) dopuszczę się utrzymanie i adaptację istniejących budynków.
20. 27 - 28 MN, U - tereny zabudowy mieszkaniowej -jednorodzinnej i usługowej jako towarzyszącej:
1) ustala się dojazd do terenu publicznymi drogami
dojazdowymi oznaczonymi na rysunku planu
symbolem KD;
2) w obszarze jednej działki budowlanej dopuszcza się lokalizację maksymalnie jednego budynku mieszkalnego lub mieszkalno - usługowego oraz jednego budynku gospodarczo - garażowego, nie dopuszcza się zabudowy szeregowej, dopuszcza się zabudowę bliźniaczą;
3) ustala się maksymalną wysokość zabudowy na
6m liczone od najniżej położonego narożnika
budynku do najwyższego gzymsu/okapu głównej połaci dachu i 12m do kalenicy dachu;
4) należy stosować dachy dwu- lub wielospadowe, spadki 30o - 50o, nie narzuca się kierunku
kalenicy, nie dopuszcza się dachów kopertowych;
5) dla budynku gospodarczego ustala się maksymalną wysokość na 4m od najniżej położonego
narożnika budynku do najwyższego gzymsu/okapu głównej połaci dachu i 7m do kalenicy dachu;
6) ustala się szerokość elewacji frontowej budynku jednorodzinnego w granicach 10 - 25m.
21. 32 MN, U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej jako towarzyszącej:
1) ustala się dojazd do terenu publiczną drogą dojazdową oznaczoną na rysunku planu symbolem KD;
2) w obszarze jednej działki budowlanej dopuszcza się lokalizację maksymalnie jednego budynku mieszkalnego lub mieszkalno - usługowego oraz jednego budynku gospodarczo - garażowego, nie dopuszcza się zabudowy szeregowej, dopuszcza się zabudowę bliźniaczą;
3) ustala się maksymalną wysokość zabudowy na
6m liczone od najniżej położonego narożnika
budynku do najwyższego gzymsu/okapu głów-
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nej połaci dachu i 12m do kalenicy dachu;

4) należy stosować dachy dwu- lub wielospadowe, spadki 30o - 50o, nie narzuca się kierunku
kalenicy;
5) dla budynku gospodarczego ustala się maksymalną wysokość na 3m od najniżej położonego
narożnika budynku do najwyższego gzymsu/okapu głównej połaci dachu i 5m do kalenicy dachu;
6) ustala się szerokość elewacji frontowej budynku jednorodzinnego w granicach 10 - 25m;
7) dopuszcza się przebudowę istniejących budynków zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwały.
22. 35 UKa - tereny usług sakralnych:
1) ustala się dojazd do terenu publiczną drogą dojazdową oznaczoną na rysunku planu symbolem KD;
2) utrzymuje się obiekt w dotychczasowym użytkowaniu i gabarytach, dopuszcza się rozbudowę na tyłach budynku, zgodnie z wyznaczonymi liniami zabudowy;
3) nie dopuszcza się zwiększania wysokości budynku, zmiany wyglądu elewacji w zakresie
otworów okiennych i drzwiowych, zmiany konstrukcji dachu;
4) dopuszcza się realizację obiektów małej architektury, zieleni niskiej, prowadzenie sieci infrastruktury technicznej.
23. 36 MN, 42 MN - tereny zabudowy mieszkaniowej -jednorodzinnej, szeregowej:
1) ustala się dojazd do terenu publicznymi drogami
dojazdowymi oznaczonymi na rysunku planu
symbolem KD i KDW;
2) utrzymuje się istniejącą zabudowę, dopuszcza
się, poza wyznaczonymi liniami zabudowy, dobudowę tarasów odkrytych, wiatrołapów o powierzchni maksymalnej 2m2, schodów wejściowych zewnętrznych;
3) zakazuje się zwiększania wysokości budynków
oraz zmiany konstrukcji dachów.
24. 37 MN, 39 MN - tereny zabudowy mieszkaniowej - jednorodzinnej, wolnostojącej:
1) ustala się dojazd do terenu publicznymi drogami
dojazdowymi oznaczonymi na rysunku planu
symbolem KD i KDW;
2) utrzymuje się istniejącą zabudowę;
3) dopuszcza się rozbudowę w granicach wyznaczonych linii zabudowy, zakazuje się zwiększania wysokości budynków;
4) pokrycie dachu z uwzględnieniem ewentualnej
rozbudowy musi być jednolite dla całego budynku, dopuszcza się stosowanie dachów płaskich w formie tarasów.
25. 38 ZP, MN, U - tereny zieleni publicznej, zabudowy mieszkaniowej i usług:
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1) ustala się dojazd do terenu publicznymi drogami
dojazdowymi oznaczonymi na rysunku planu
symbolem KD i KDW;
2) utrzymuje się istniejącą zabudowę w istniejących gabarytach, dopuszcza się lokalizację
funkcji usługowej, pod warunkiem zawarcia
uciążliwości wynikających z prowadzonej działalności w obrębie terenu, do którego prowadzący tę działalność posiada tytuł prawny;
3) dopuszcza się rozbudowę w granicach wyznaczonych linii zabudowy, zakazuje się zwiększania wysokości budynku;
4) zaleca się utrzymanie istniejącej zieleni wysokiej, tam gdzie ona występuje, oraz prowadzenie nowych nasadzeń zieleni niskiej;
5) dopuszcza się wycinkę drzew i krzewów kolidujących z urządzeniami i siecią infrastruktury
technicznej;
6) dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury
technicznej, lokalizowanie obiektów małej architektury, prowadzenie traktów komunikacji
pieszo - rowerowej, urządzeń komunikacji zbiorowej.
26. 43 U, MN - tereny zabudowy usługowej
z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej:
1) ustala się dojazd do terenu publicznymi drogami
dojazdowymi oznaczonymi na rysunku planu
symbolem KD;
2) dopuszcza się adaptację i przebudowę istniejących budynków, zgodnie z wyznaczonymi liniami zabudowy;
3) w przypadku realizacji funkcji mieszanej, funkcja usługowa nie może powodować uciążliwości dla funkcji mieszkaniowej;
4) ustala się maksymalną wysokość zabudowy na
5m liczone od najniżej położonego narożnika
budynku do najwyższego gzymsu/okapu głównej połaci dachu i 10m do kalenicy dachu;
5) dopuszcza się nadbudowę poddasza użytkowego na całym obiekcie parterowym realizowanej
jako całość, nie dopuszcza się nadbudowy częściowej, należy stosować dachy dwuspadowe
lub wielospadowe, spadki 40o - 50o, nie narzuca
się kierunku kalenicy;
6) w przypadku nadbudowy pokrycie dachu musi
być jednorodne materiałowo i kolorystycznie
na całym obiekcie.
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rażowego, nie dopuszcza s ę zabudowy szeregowej i bliźniaczej;

3) ustala się maksymalną wysokość zabudowy na
5m liczone od najniżej położonego narożnika
budynku do najwyższego gzymsu/okapu głównej połaci dachu i 10m do kalenicy dachu;
4) należy stosować dachy dwu- lub wielospadowe, spadki 30o - 50o, nie narzuca się kierunku
kalenicy;
5) dla budynku gospodarczego ustala się maksymalną wysokość na 3,5m od najniżej położonego narożnika budynku do najwyższego gzymsu/okapu głównej połaci dachu i 5m do kalenicy dachu;
6) ustala się szerokość elewacji frontowej budynku jednorodzinnego w granicach 10 - 20m.
28. 45 U, P - tereny usług, przemysłu, działalności gospodarczej:
1) ustala się dojazd publicznymi drogami dojazdowymi oznaczonymi na rysunku planu symbolem KDL2 i KD;
2) dopuszcza się utrzymanie i adaptację istniejących budynków oraz ich rozbudowę zgodnie
z ustaleniami niniejszej uchwały;
3) nie dopuszcza się zwiększania wysokości istniejących budynków;
4) ustala się maksymalną wysokość zabudowy na
6m liczone od najniżej położonego narożnika
budynku do najwyższego gzymsu/okapu głównej połaci dachu i 7m do kalenicy dachu;
5) należy stosować dachy dwuspadowe lub jednospadowe o spadkach 3o - 20o, dopuszcza się
realizację dachów płaskich, nie narzuca się kierunku kalenicy;
6) w przypadkach uzasadnionych względami
technologicznymi na dachach dopuszcza się
budowę urządzeń technicznych - klimatyzatorów, szybów dźwigowych, doświetli;
7) dopuszcza się budowę, poza wyznaczonymi liniami zabudowy parkingów, ogrodzeń oraz
urządzeń infrastruktury technicznej, portierni
i wag;
8) dopuszcza się lokalizację niezbędnych budowli
i urządzeń na zasadach określonych w przepisach odrębnych;

27. 44 MN, U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej jako towarzyszącej:

9) dopuszcza się budowę wolnostojącej lub wbudowanej stacji transformatorowej o mocy w zależności od potrzeb, na warunkach zarządcy
sieci, z zapewnionym dojazdem utwardzonym;

1) ustala się dojazd do terenu publiczną drogą dojazdową oznaczoną na rysunku planu symbolem KD oraz drogą wewnętrzną KDW;

10) uciążliwość prowadzonej działalności musi
mieścić się w granicach nieruchomości, na której ta działalność jest prowadzona.

2) w obszarze jednej działki budowlanej dopuszcza się lokalizację maksymalnie jednego budynku mieszkalnego lub mieszkalno - usługowego oraz jednego budynku gospodarczo - ga-

29. 46 U - tereny usług:
1) ustala się dojazd publiczną drogą dojazdową
oznaczoną na rysunku planu symbolem KD;
2) dopuszcza się utrzymanie, adaptację i przebu-
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dowę do funkcji usługowej istniejącego obiektu
zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwały;

budynku do najwyższego gzymsu/okapu głównej połaci dachu i 12m do kalenicy dachu;

3) ustala się maksymalną wysokość zabudowy na
6m liczone od najniżej położonego narożnika
budynku do najwyższego gzymsu/okapu i 7m
do kalenicy dachu;

4) należy stosować dachy dwu- lub wielospadowe, spadki 20o - 50o, nie narzuca się kierunku
kalenicy;

4) należy stosować dachy dwuspadowe lub jednospadowe o spadkach 3o - 20o, dopuszcza się
realizację dachów płaskich, nie narzuca się kierunku kalenicy.
30. 47 U, P - tereny usług, przemysłu, działalności gospodarczej:
1) ustala się dojazd publiczną drogą dojazdową
oznaczoną na rysunku planu symbolem KD;
2) dopuszcza się utrzymanie, adaptację i przebudowę istniejącego obiektu do wskazanych
funkcji;
3) obiekt należy pozostawić w istniejących gabarytach zewnętrznych.
31. 48 MW, U - tereny zabudowy mieszkaniowej
- wielorodzinnej i usługowej:
1) ustala się dojazd publiczną drogą dojazdową
oznaczoną na rysunku planu symbolem KD;
2) utrzymuje się istniejący budynek, dopuszcza się
budowę maksymalnie dwóch budynków gospodarczo - garażowych;
3) dopuszcza się rozbudowę w kierunku terenów
o symbolu na rysunku planu 3ZP, nie dopuszcza się zwiększania wysokości budynku;
4) ustala się maksymalną wysokość rozbudowy
do najwyższego gzymsu/okapu i odpowiednio
do kalenicy dachu istniejącego budynku, pokrycie dachu musi być jednolite na całym budynku;
5) dla budynku gospodarczo - garażowego ustala
się maksymalną wysokość na 3,5m od najniżej
położonego narożnika budynku do najwyższego gzymsu/okapu głównej połaci dachu i 5m do
kalenicy dachu, należy stosować dachy dwuspadowe o spadkach 10o - 25o, dopuszcza się
realizację dachów płaskich, nie narzuca się kierunku kalenicy.
32. 49 MN, U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej:
1) ustala się dojazd do terenu publiczną drogą dojazdową oznaczoną na rysunku planu symbolem KD oraz drogą wewnętrzną KDW;

5) dla budynku gospodarczego ustala się maksymalną wysokość na 3,5m od najniżej położonego narożnika budynku do najwyższego gzymsu/okapu głównej połaci dachu i 5m do kalenicy dachu;
6) ustala się szerokość elewacji frontowej budynku jednorodzinnego w granicach 10 - 20m, budynku służącemu prowadzeniu działalności gospodarczej maksymalnie 30m;
7) utrzymuje się istniejący budynek na działce
Nr ewidencyjny 1028, dopuszcza się przebudowę z adaptacją do funkcji mieszkaniowej, obiekt
należy pozostawić w istniejących gabarytach.
33. 50 - 53 P, U - tereny przemysłu, usług, działalności gospodarczej:
1) ustala się dojazd publicznymi drogami dojazdowymi oznaczonymi na rysunku planu symbolem KDL1, KD oraz drogą wewnętrzną. KDW;
2) ustala się maksymalną wysokość zabudowy na
10m od najniżej położonego narożnika budynku
do najwyższego gzymsu/okapu głównej połaci
dachu;
3) należy stosować dachy dwuspadowe lub jednospadowe o spadkach 3o - 20o, dopuszcza się
realizację dachów płaskich, nie narzuca się kierunku kalenicy;
4) w przypadkach uzasadnionych względami
technologicznymi na dachach dopuszcza się
budowę urządzeń technicznych - klimatyzatorów, szybów dźwigowych, doświetli;
5) dopuszcza się budowę, poza wyznaczonymi liniami zabudowy parkingów, ogrodzeń oraz
urządzeń infrastruktury technicznej, portierni
i wag;
6) dopuszcza się lokalizację niezbędnych budowli
i urządzeń na zasadach określonych w przepisach odrębnych;
7) dopuszcza się budowę wolnostojącej lub wbudowanej stacji transformatorowej o mocy w zależności od potrzeb, na warunkach zarządcy
sieci, z zapewnionym dojazdem utwardzonym;
8) uciążliwość prowadzonej działalności musi
mieścić się w granicach nieruchomości, na której ta działalność jest prowadzona;

2) w obszarze jednej działki budowlanej dopuszcza się lokalizację maksymalnie jednego budynku mieszkalnego dla prowadzącego działalność gospodarczą lub mieszkalno - usługowego oraz jednego budynku gospodarczo - garażowego, nie dopuszcza się zabudowy szeregowej i bliźniaczej, istniejące obiekty pozostawia
się do utrzymania;

34. 54 U, MN, 60 U, MN - tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej dla prowadzącego działalność gospodarcza:

3) ustala się maksymalną wysokość zabudowy na
6m liczone od najniżej położonego narożnika

1) ustala się dojazd do terenu publicznymi drogami
dojazdowymi oznaczonymi na rysunku planu

9) dopuszcza się utrzymanie i adaptację istniejących budynków.
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dwu- lub wielospadowe, spadki głównej połaci
dachu 10o - 50o, dopuszcza się dachy mansardowe i płaskie, nie narzuca się kierunku kalenicy;

3) w przypadku realizacji funkcji mieszanej, funkcja usługowa nie może powodować uciążliwości dla funkcji mieszkaniowej;

8) ustala się szerokość elewacji frontowej budynku jednorodzinnego w granicach 10 - 17m, dla
budynku wielorodzinnego w granicach 35 45m;

4) w obszarze jednej działki budowlanej dopuszcza się lokalizację maksymalnie jednego budynku mieszkalnego lub mieszkalno - usługowego oraz dwóch budynków gospodarczo - garażowych, nie dopuszcza się zabudowy szeregowej i bliźniaczej;

9) realizacja zabudowy wielorodzinnej musi
uwzględniać wymóg realizacji infrastruktury
towarzyszącej tj. place zabaw, parkingi, wewnętrzna komunikacja, placyki techniczne, zieleń towarzysząca.

5) ustala się maksymalną wysokość nowej zabudowy na 8m liczone od najniżej położonego narożnika budynku do najwyższego gzymsu/okapu głównej połaci dachu i 12m do kalenicy dachu;

36. 56 US - tereny sportu i rekreacji, place zabaw:
1) ustala się dojazd do terenu publicznymi drogami
dojazdowymi oznaczonymi na rysunku planu
symbolem KD;

6) w przypadku nowej zabudowy należy stosować
dachy dwuspadowe lub wielospadowe, spadki
20o - 50o, nie narzuca się kierunku kalenicy;

2) dopuszcza się realizację obiektów małej architektury, urządzeń sportu i rekreacji, w tym boisk, urządzeń infrastruktury technicznej;

7) nie dopuszcza się nadbudowy i rozbudowy
obiektów dawnych hangarów dla samolotów,
dopuszcza się ich rozbiórkę.

3) nakazuje się ogrodzenie wyznaczonego terenu;

35. 55 MN, MW, 57 - 59 MN, MW - tereny zabudowy mieszkaniowej - jednorodzinnej i/lub wielorodzinnej:
1) ustala się dojazd do terenu publicznymi drogami dojazdowymi oznaczonymi na rysunku
planu symbolem KDL1 i KD oraz drogą wewnętrzną KDW;
2) w obszarze jednej działki budowlanej dopuszcza się lokalizację maksymalnie jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz jednego budynku gospodarczo - garażowego, nie
dopuszcza się zabudowy szeregowej;
3) zakazuje się lokalizacji funkcji usługowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym;
4) ustala się maksymalną wysokość zabudowy na
4m liczone od najniżej położonego narożnika
budynku do najwyższego gzymsu/okapu głównej połaci dachu i 9m do kalenicy dachu;
5) należy stosować dachy dwu- lub wielospadowe, spadki 30o - 50o, nie narzuca się kierunku
kalenicy. Nie dopuszcza się dachów kopertowych;
6) dla budynku gospodarczego ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy 36m2, maksymalną wysokość na 3m od najniżej położonego
narożnika budynku do najwyższego gzymsu/okapu głównej połaci dachu i 5m do kalenicy dachu;
7) dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, dla której ustala się
maksymalną wysokość zabudowy na 7,5m, liczoną od najniżej położonego narożnika budynku do najwyższego gzymsu/okapu głównej
połaci dachu i 12m do kalenicy dachu, dachy

4) dopuszcza się budowę wiaty zadaszonej o powierzchni maksymalnej 20m2;
5) lokalizacja elementów zagospodarowania terenu oraz zieleni musi uwzględniać przebieg istniejących sieci infrastruktury technicznej.
37. 61 P, U - tereny przemysłu, usług, działalności gospodarczej:
1) ustala się dojazd publicznymi drogami dojazdowymi oznaczonymi na rysunku planu symbolem KDL1, KD;
2) ustala się maksymalną wysokość zabudowy na
10m od najniżej położonego narożnika budynku
do najwyższego gzymsu/okapu głównej połaci
dachu;
3) należy stosować dachy dwuspadowe lub jednospadowe o spadkach 3o - 20o, dopuszcza się
realizację dachów płaskich, nie narzuca się kierunku kalenicy;
4) w przypadkach uzasadnionych względami
technologicznymi na dachach dopuszcza się
budowę urządzeń technicznych - klimatyzatorów, szybów dźwigowych, doświetli;
5) dopuszcza się budowę, poza wyznaczonymi liniami zabudowy parkingów, ogrodzeń oraz
urządzeń infrastruktury technicznej, portierni
i wag;
6) dopuszcza się lokalizację niezbędnych budowli
i urządzeń na zasadach określonych w przepisach odrębnych;
7) dopuszcza się budowę wolnostojącej lub wbudowanej stacji transformatorowej o mocy w zależności od potrzeb, na warunkach zarządcy
sieci, z zapewnionym dojazdem utwardzonym;
8) uciążliwość prowadzonej działalności musi mie-
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ścić się w granicach nieruchomości, na której ta
działalność jest prowadzona;

4) dopuszcza się realizację obiektów i urządzeń
służących do obsługi terenu.

9) dopuszcza się utrzymanie i adaptację istniejących obiektów lub ich rozbiórkę.

41. 69 U, KS, ZP - tereny usług, parkingów
i obiektów obsługi ruchu kołowego, zieleni publicznej:

38. 62 U - tereny usług:
1) ustala się dojazd publicznymi drogami dojazdowymi oznaczonymi na rysunku planu symbolem KD;
2) ustala się maksymalną wysokość zabudowy na
6m od najniżej położonego narożnika budynku
do najwyższego gzymsu/okapu głównej połaci
dachu;
3) należy stosować dachy dwuspadowe lub jednospadowe o spadkach 3o - 20o, nie narzuca się
kierunku kalenicy;
4) dopuszcza się lokalizację niezbędnych budowli
i urządzeń na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
39. 63 - 67 MN - tereny zabudowy mieszkaniowej
- jednorodzinnej:
1) ustala się dojazd do terenu publicznymi drogami dojazdowymi oznaczonymi na rysunku
planu symbolem KD i KDL2;
2) w obszarze jednej działki budowlanej dopuszcza się lokalizację maksymalnie jednego budynku mieszkalnego oraz jednego budynku gospodarczo - garażowego, nie dopuszcza się zabudowy szeregowej, dopuszcza się zabudowę
bliźniaczą pod warunkiem lokalizacji jednego
lokalu mieszkalnego na jednej wydzielonej
działce;
3) zakazuje się lokalizacji funkcji usługowej w budynku mieszkalnym;
4) ustala się maksymalną wysokość zabudowy na
4m liczone od najniżej położonego narożnika
budynku do najwyższego gzymsu/okapu głównej połaci dachu i 9m do kalenicy dachu;
5) ustala się szerokość elewacji frontowej budynku w granicach 10 - 17m;
6) należy stosować dachy dwu lub wielospadowe,
spadki 35o - 50o, nie narzuca się kierunku kalenicy, nie dopuszcza się budowy dachów kopertowych;
7) dla budynku gospodarczego ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy 36m2, maksymalną wysokość na 3m od najniżej położonego
narożnika budynku do najwyższego gzymsu/okapu głównej połaci dachu i 5m do kalenicy dachu.
40. 68 ZC - tereny cmentarza:
1) ustala się dojazd drogami publicznymi KD;
2) dopuszcza się nasadzenia zieleni wysokiej;
3) dopuszcza się realizację ogrodzenia pełnego
w formie żywopłotu strzyżonego lub wałowego, muru licowanego lub z cegły, muru otynkowanego;

1) ustala się dojazd publicznymi drogami dojazdowymi oznaczonymi na rysunku planu symbolem KD;
2) ustala się maksymalną wysokość zabudowy na
6m od najniżej położonego narożnika budynku
do najwyższego gzymsu/okapu głównej połaci
dachu;
3) należy stosować dachy dwuspadowe lub jednospadowe o spadkach 3o - 40o, nie narzuca się
kierunku kalenicy;
4) dopuszcza się lokalizację niezbędnych budowli
i urządzeń na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
42. 70 - 72 P, U. 74 - 75 P, U - tereny przemysłu,
usług, działalności gospodarczej:
1) ustala się dojazd publicznymi drogami dojazdowymi oznaczonymi na rysunku planu symbolem KD;
2) ustala się maksymalną wysokość zabudowy na
12m od najniżej położonego narożnika budynku
do najwyższego gzymsu/okapu głównej połaci
dachu;
3) należy stosować dachy dwuspadowe lub jednospadowe o spadkach 3o - 40o, dopuszcza się
realizację dachów płaskich, nie narzuca się kierunku kalenicy;
4) w przypadkach uzasadnionych względami
technologicznymi na dachach dopuszcza się
budowę urządzeń technicznych - klimatyzatorów, szybów dźwigowych, doświetli;
5) dopuszcza się budowę, poza wyznaczonymi liniami zabudowy parkingów, ogrodzeń oraz
urządzeń infrastruktury technicznej, portierni
i wag;
6) dopuszcza się lokalizację niezbędnych budowli
i urządzeń na zasadach określonych w przepisach odrębnych;
7) dopuszcza się budowę wolnostojącej lub wbudowanej stacji transformatorowej o mocy w zależności od potrzeb, na warunkach zarządcy
sieci, z zapewnionym dojazdem utwardzonym;
8) uciążliwość prowadzonej działalności musi
mieścić się w granicach nieruchomości, na której ta działalność jest prowadzona;
9) dopuszcza się utrzymanie i adaptację istniejących obiektów lub ich rozbiórkę;
10) w strefie 50m od granicy cmentarza - terenu
oznaczonego na rysunku planu symbolem ZC
nie dopuszcza się lokalizacji zabudowań mieszkalnych, zakładów produkujących artykuły
żywnościowe, zakładów żywienia zbiorowego,
magazynów artykułów żywnościowych, studni
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do celów pitnych i potrzeb gospodarczych.
43. 73 US - tereny sportu i rekreacji:
1) ustala się dojazd do terenu publicznymi drogami
dojazdowymi oznaczonymi na rysunku planu
symbolem KDL2;
2) dopuszcza się realizację obiektów małej architektury, urządzeń sportu i rekreacji w tym boisk,
ciągów pieszych, parkingów, urządzeń infrastruktury technicznej, trybun;
3) dopuszcza się budowę obiektów sportowych
i towarzyszących, ustala się maksymalną wysokość zabudowy 9m od najniżej położonego narożnika budynku do najwyższego gzymsu/okapu i 12m do kalenicy dachu.
44. 76 - 78 ZP, US - tereny zieleni publicznej,
sportu i rekreacji:

Poz. 1532
sieci, z zapewnionym dojazdem utwardzonym;

8) uciążliwość prowadzonej działalności musi mieścić się w granicach nieruchomości, na której ta
działalność jest prowadzona;
9) dopuszcza się utrzymanie i adaptację istniejących obiektów lub ich rozbiórkę.
46. 83 - 90 P, U - tereny przemysłu, usług, działalności gospodarczej:
1) ustala się dojazd publicznymi drogami dojazdowymi oznaczonymi na rysunku planu symbolem KDL1 i KD;
2) ustala się maksymalną wysokość zabudowy na
20m od najniżej położonego narożnika budynku
do najwyższego gzymsu/okapu głównej połaci
dachu;

1) ustala się dojazd do terenu publicznymi drogami
dojazdowymi oznaczonymi na rysunku planu
symbolem KD;

3) należy stosować dachy dwuspadowe, jednospadowe o spadkach 3o - 40o, dopuszcza się realizację dachów płaskich, nie narzuca się kierunku kalenicy;

2) dopuszcza się realizację obiektów małej architektury, urządzeń sportu i rekreacji w tym boisk,
ciągów pieszych, parkingów, urządzeń infrastruktury technicznej, placów zabaw;

4) w przypadkach uzasadnionych względami
technologicznymi na dachach dopuszcza się
budowę urządzeń technicznych - klimatyzatorów, szybów dźwigowych, doświetli;

3) dopuszcza się budowę obiektów sportowych,
ustala się maksymalną wysokość zabudowy
14m od najniżej położonego narożnika budynku
do najwyższego gzymsu/okapu;

5) dopuszcza się budowę, poza wyznaczonymi liniami zabudowy parkingów, ogrodzeń oraz
urządzeń infrastruktury technicznej, portierni
i wag;

4) dopuszcza się budowę rekreacyjnych zbiorników wodnych z urządzeniami towarzyszącymi.

6) dopuszcza się lokalizację niezbędnych budowli
i urządzeń na zasadach określonych w przepisach odrębnych;

45. 79 - 82 P, U - tereny przemysłu, usług, działalności gospodarczej:
1) ustala się dojazd publicznymi drogami dojazdowymi oznaczonymi na rysunku planu symbolem KDL1 i KD;
2) ustala się maksymalną wysokość zabudowy na
20m od najniżej położonego narożnika budynku
do najwyższego gzymsu/okapu głównej połaci
dachu;
3) należy stosować dachy dwuspadowe lub jednospadowe o spadkach 3o - 40o, dopuszcza się
realizację dachów płaskich, nie narzuca się kierunku kalenicy;
4) w przypadkach uzasadnionych względami
technologicznymi na dachach dopuszcza się
budowę urządzeń technicznych - klimatyzatorów, szybów dźwigowych, doświetli;
5) dopuszcza się budowę, poza wyznaczonymi liniami zabudowy parkingów, ogrodzeń oraz
urządzeń infrastruktury technicznej, portierni
i wag;

7) dopuszcza się budowę wolnostojącej lub wbudowanej stacji transformatorowej o mocy w zależności od potrzeb, na warunkach zarządcy
sieci, z zapewnionym dojazdem utwardzonym;
8) uciążliwość prowadzonej działalności musi
mieścić się w granicach nieruchomości, na której ta działalność jest prowadzona;
9) dopuszcza się utrzymanie i adaptację istniejących obiektów lub ich rozbiórkę.
47. 91 - 93 P, U, MW - tereny przemysłu, usług,
działalności gospodarczej, zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej:
1) ustala się dojazd publicznymi drogami dojazdowymi oznaczonymi na rysunku planu symbolem KDL1 i KD;
2) ustala się maksymalną wysokość zabudowy na
14m od najniżej położonego narożnika budynku
do najwyższego gzymsu/okapu głównej połaci
dachu;

6) dopuszcza się lokalizację niezbędnych budowli
i urządzeń na zasadach określonych w przepisach odrębnych,

3) należy stosować dachy dwuspadowe lub jednospadowe o spadkach 3o - 40o, dopuszcza się
realizację dachów płaskich, nie narzuca się kierunku kalenicy;

7) dopuszcza się budowę wolnostojącej lub wbudowanej stacji transformatorowej o mocy w zależności od potrzeb, na warunkach zarządcy

4) w przypadkach uzasadnionych względami
technologicznymi na dachach dopuszcza się
budowę urządzeń technicznych - klimatyzato-
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rów, szybów dźwigowych, doświetli;
5) dopuszcza się budowę, poza wyznaczonymi liniami zabudowy parkingów, ogrodzeń oraz
urządzeń infrastruktury technicznej, portierni
i wag;
6) dopuszcza się lokalizację niezbędnych budowli
i urządzeń na zasadach określonych w przepisach odrębnych;
7) dopuszcza się budowę wolnostojącej lub wbudowanej stacji transformatorowej o mocy w zależności od potrzeb, na warunkach zarządcy
sieci, z zapewnionym dojazdem utwardzonym;
8) uciążliwość prowadzonej działalności musi
mieścić się w granicach nieruchomości, na której ta działalność jest prowadzona;
9) dopuszcza się utrzymanie i adaptację istniejących obiektów lub ich rozbiórkę;
10) dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
11) realizacja zabudowy wielorodzinnej musi
uwzględniać wymóg realizacji infrastruktury
towarzyszącej tj. place zabaw, parkingi, wewnętrzna komunikacja, placyki techniczne, zieleń towarzyszącą;
12) dopuszcza się budowę wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, zgodnie z przepisami odrębnymi.
48. 94 - 95 P, U, WIN - tereny przemysłu, usług,
działalności gospodarczej, zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej:
1) ustala się dojazd publicznymi drogami dojazdowymi oznaczonymi na rysunku planu symbolem KD i KDL1;
2) ustala się maksymalną wysokość zabudowy na
12m od najniżej położonego narożnika budynku
do najwyższego gzymsu/okapu głównej połaci
dachu;
3) należy stosować dachy dwuspadowe lub jednospadowe o spadkach 3o - 40o, dopuszcza się
realizację dachów płaskich, nie narzuca się kierunku kalenicy;
4) w przypadkach uzasadnionych względami
technologicznymi na dachach dopuszcza się
budowę urządzeń technicznych - klimatyzatorów, szybów dźwigowych, doświetli;
5) dopuszcza się budowę, poza wyznaczonymi liniami zabudowy parkingów, ogrodzeń oraz
urządzeń infrastruktury technicznej, portierni
i wag;
6) dopuszcza się lokalizację niezbędnych budowli
i urządzeń na zasadach określonych w przepisach odrębnych;
7) dopuszcza się budowę wolnostojącej lub wbudowanej stacji transformatorowej o mocy w zależności od potrzeb, na warunkach zarządcy
sieci, z zapewnionym dojazdem utwardzonym;
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8) uciążliwość prowadzonej działalności musi mieścić się w granicach nieruchomości, na której ta
działalność jest prowadzona;
9) dopuszcza się utrzymanie i adaptację istniejących obiektów lub ich rozbiórkę;
10) dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dla prowadzącego działalność gospodarczą, dla której ustala się maksymalną wysokość zabudowy na 4m od najniżej położonego narożnika budynku do najwyższego gzymsu/okapu głównej połaci dachu, należy stosować dachy dwuspadowe lub wielospadowe o spadkach 10o - 50o, dopuszcza się
realizację dachów płaskich, nie narzuca się kierunku kalenicy.
49. EE -tereny urządzeń elektroenergetycznych:
1) ustala się dojazd do terenów publicznymi drogami dojazdowymi oraz drogami wewnętrznymi
utwardzonymi.
50. IT - tereny obiektów i urządzeń infrastruktury
technicznej i telekomunikacji:
1) pozostawia się w dotychczasowym użytkowaniu;
2) należy zapewnić dojazd drogami utwardzonymi
poprzez drogi wewnętrzne, ciągi pieszo - jezdne
lub bezpośredni z dróg publicznych;
3) dopuszcza się zmianę sposobu użytkowania na
cele usługowe po likwidacji funkcji pierwotnej.
51. KS - tereny zespołów parkingów publicznych
lub publicznie dostępnych.
52. KS-g - tereny zespołów zabudowy garażowej:
1) ustala się dojazd publicznymi drogami dojazdowymi oznaczonymi na rysunku planu symbolem KD oraz drogą wewnętrzną KDW;
2) ustala się maksymalną wysokość zabudowy na
3,5m od najniżej położonego narożnika budynku do najwyższego gzymsu/okapu głównej połaci dachu z zastrzeżeniem, ze dla każdego zespołu zabudowy wysokość ta musi być taka
sama, należy stosować dachy płaskie z jednolitym pokryciem dla każdego zespołu zabudowy.
53. KK - tereny bocznicy kolejowej:
1) pozostawia się w dotychczasowym użytkowaniu;
2) należy zapewnić dojazd poprzez drogi wewnętrzne, ciągi pieszo - jezdne lub bezpośredni
z dróg publicznych.
Rozdział 8
Systemy komunikacji i infrastruktury technicznej
§ 21. 1. Projektowane sieci infrastruktury technicznej należy prowadzić w miarę możliwości technicznych w liniach rozgraniczających drogi publiczne, drogi wewnętrzne i ciągi pieszo - jezdne.
2. Skrzyżowania z urządzeniami infrastruktury
technicznej naziemnej i podziemnej należy wykonać
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na warunkach i w uzgodnieniu z zarządcami poszczególnych sieci.
3. W trakcie realizacji zamierzeń inwestycyjnych
należy zachować odległości podstawowe projektowanych obiektów od istniejących sieci infrastruktury
elektroenergetycznej, gazowej, wodnej, kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej - zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Dopuszcza się, za zgodą zarządcy sieci
zmniejszenie tych odległości.
4. Obowiązuje zakaz nasadzeń drzew i krzewów
na trasach przebiegu projektowanych i istniejących
sieci infrastruktury technicznej - zgodnie z przepisami odrębnymi.
5. Dopuszcza się przełożenie istniejących sieci infrastruktury technicznej za zgodą zarządców poszczególnych sieci.
6. Do ogrzewania budynków zaleca się stosowanie ekologicznych źródeł energii.
§ 22. 1. Ustala się zasilanie w energię elektryczną
z istniejącej sieci elektroenergetycznej.
2. Dla zasilania nowoprojektowanych odbiorców
dopuszcza się realizację stacji transformatorowych
20/0,4kV lub większych Przewiduje się stacje słupowe lub kompaktowe, wolnostojące dostosowane do
zasilania liniami kablowymi i napowietrznymi, usytuowanie nowych stacji według zaistniałych potrzeb.
Dopuszcza się budowę stacji transformatorowych
na terenie własnym inwestora stosownie do potrzeb.
3. Szczegółowe rozwiązania techniczne dotyczące typu i mocy stacji transformatorowych, zakresu
ich wyposażenia, mocy transformatora należy uściślić z zarządcą sieci na etapie uzyskiwania warunków przyłączenia i projektowania.
4. Pod każdą projektowaną stację transformatorową należy wydzielić działkę o wymiarach wskazanych w § 16 ust. 2 niniejszej uchwały, przylegającą
do drogi, z zapewnionym dojazdem do obiektu drogą utwardzoną o szerokości minimalnej 3,5m.
5. Dopuszcza się przełożenie, kablowanie istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych
za zgodą zarządcy sieci.
6 Obowiązuje zakaz zabudowy i nasadzeń drzew
i krzewów na trasach przebiegu projektowanych
elektroenergetycznych linii kablowych.
7. Ewentualne oświetlenie zewnętrzne dróg publicznych, dróg wewnętrznych należy przewidzieć
w systemie kablowym.
8. Dopuszcza się rozbudowę głównego układu
zasilania w oparciu o wyznaczone tereny. Dopuszcza
się wyznaczenie nowych lokalizacji GPZ-ów oraz linii
elektroenergetycznych, wg zaistniałych potrzeb
z lokalizacja w obrębie terenów o symbolach na
rysunku planu P, U, P, U, MW, ZP.US.
9. Zasilanie obszaru objętego ustaleniami niniejszej uchwały należy prowadzić z GPZ Żagań istniejącymi liniami 20kV, dopuszcza się budowę nowych
linii.
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10. Wyznacza się strefy ograniczonego użytkowania dla napowietrznych linii elektroenergetycznych:
1) dla linii do 20kV - 7,5m od osi skrajnego przewodu w obie strony.
§ 23. 1. Wyznacza się tereny kołowego układu
komunikacyjnego, na który składają się tereny
o symbolach:
1) KDL1 i KDL2 - tereny publicznych dróg lokalnych, istniejących i projektowanych, o minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających
nowo wydzielanych dróg określonej na rysunku
planu, ustala się szerokość jezdni na minimum
6m, dopuszcza się budowę dwóch pasów ruchu
w każdą stronę, dopuszcza się budowę chodników jednostronnych, dla drogi oznaczonej na
rysunku planu symbolem KDL2 nakazuje się
realizację co najmniej jednostronnych pasów
zieleni w formie alei;
2) KD - tereny publicznych dróg dojazdowych, istniejących i projektowanych, o minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających nowo wydzielanych dróg określonej na rysunku planu,
ustala się szerokość jezdni na minimum 6m dla
odcinków projektowanych, odcinki istniejące
pozostawia się w dotychczasowych parametrach, dopuszcza się rozbudowę;
3) KDW - tereny dróg wewnętrznych istniejących
i projektowanych, istniejące pozostawia się
w dotychczasowych parametrach, nowe odcinki realizować należy w parametrach zgodnie
z rysunkiem planu, dopuszcza się budowę
chodników jednostronnych;
4) KX - tereny ciągów pieszo - jezdnych, ustala się
szerokość zgodnie z rysunkiem planu;
5) KS - tereny zespołów parkingów publicznych
lub publicznie dostępnych, dopuszcza się realizację pasów zieleni izolacyjnej i odwadniającej
teren.
2. W liniach rozgraniczających drogi publiczne oraz
wewnętrzne dopuszcza się budowę urządzeń związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego, budowę
ścieżek rowerowych, urządzeń obsługi komunikacji
zbiorowej, urządzanie miejsc postojowych, nasadzenia zieleni alejowej i realizację trawników.
3. Rozmiary terenu potrzebnego na węzeł lub
skrzyżowanie dróg publicznych określono indywidualnie dla każdego skrzyżowania. Na skrzyżowaniach należy stosować narożne ścięcia linii rozgraniczających drogi nie mniejsze niż 5m, zgodnie z rysunkiem planu. Utrzymuje się istniejące, zrealizowane regulacje w zakresie wydzielenia działek gruntu pod drogi.
§ 24. 1. Odpady stałe należy gromadzić w pojemnikach na każdej posesji. Wywóz odpadów należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Docelowo należy wprowadzić segregację odpadów stałych w celu zastosowania recyklingu.
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3. Gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi
i innymi niż niebezpieczne należy prowadzić zgodnie
z przepisami odrębnymi.
§ 25. 1. Sieć telekomunikacyjną - linie kablowe zaleca się prowadzić wzdłuż ciągów komunikacji
kołowej, pieszo - jezdnej.
2. Dopuszcza się budowę stacji bazowych telefonii komórkowych w obrębie terenów działalności
gospodarczej - usług, przemysłu, usług sportu i rekreacji, zieleni publicznej oraz innych przeznaczonych na cele publiczne. Lokalizacja poszczególnych
obiektów wymagać będzie odrębnych uzgodnień
w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami
szczególnymi.
§ 26. 1. Dostawę wody należy prowadzić z istniejącego systemu wodociągowego poprzez istniejącą
i projektowaną sieć rozdzielczą.
2. Na sieciach wodociągowych należy zamontować nadziemne hydranty przeciwpożarowe, zgodnie
z przepisami odrębnymi.
3. W zakresie dostaw wody do celów przeciwpożarowych obowiązują zapisy § 3 ust. 2.
§ 27. 1. Ścieki bytowe należy odprowadzać do
istniejącej sieci kanalizacji. W okresie przejściowym
dopuszcza ssę odprowadzenie ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych.
2. Zakazuje się
oczyszczalni ścieków.

stosowania

przydomowych

3. Odprowadzenie wód deszczowych należy
prowadzić poprzez system kanalizacji deszczowej
z podczyszczaniem z odprowadzeniem do istniejącego
rowu otwartego. Odprowadzenie wód opadowych
z terenów, na których może dojść do ich zanieczyszczenia, musi się odbywać zgodnie z przepisami odrębnymi.
4. Dopuszcza się lokalizację toalet przenośnych na
terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno - sportowe, zieleni publicznej.
§ 28. Dostawę gazu należy prowadzić z sieci gazowej wysokiego ciśnienia poprzez istniejącą stację
redukcyjną gazu, na warunkach zarządcy sieci,
zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy zachowaniu wymaganych stref kontrolowanych.
§ 29. Zakazuje się stosowania jako źródła energii
paliw i urządzeń do ich spalania, które nie spełniają
wymogów prawa o ochronie środowiska.
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Rozdział 9

Tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu
§ 30. 1. Obszary, dla których plan ustala inne
przeznaczenie niż istniejące, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy, do czasu ich zagospodarowania zgodnie z ustaleniami niniejszej
uchwały.
2. Na terenach, dla których plan przewiduje inne
niż dotychczasowe użytkowanie mogą być budowane obiekty tymczasowe, jeżeli ich realizacja jest niezbędna do prawidłowego wykorzystania gruntów
lub obiekty, które będą mogły być adaptowane do
przyszłego, zgodnego z planem, użytkowania. Lokalizacja tych obiektów winna odbywać się zgodnie
z ustaleniami niniejszej uchwały.
3. Dopuszcza się utrzymanie istniejących obiektów budowlanych poza wyznaczonymi liniami zabudowy do czasu zagospodarowania terenu zgodnie
z ustaleniami niniejszej uchwały.
Rozdział 10
Stawki procentowe
§ 31. Ustala się 30% stawkę, służącą naliczeniu
opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, natomiast dla gruntów będących
własnością komunalną i planowanych do przeznaczenia na cele publiczne oraz związane z wykonaniem zadań własnych samorządu lokalnego stawka
wynosi 1%.
Dział III
Przepisy końcowe
§ 32. Uchyla się ustalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miejscowości
Tomaszowo uchwalonego uchwałą Rady Gminy
w Żaganiu Nr IV/26/98 z dnia 29 maja 1998r. opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa
Zielonogórskiego Nr 11, z dnia 14 lipca 1998r.
poz. 105.
§ 33. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Żagań.
§ 34. Uchwała wchodzi w życie po upływie
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Bronisław Galent
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXI/215/09
Rady Gminy Żagań
z dnia 28 września 2009r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXI/215/09
Rady Gminy Żagań
z dnia 28 września 2009r.

Poz. 1532, 1533
-

budowa parkingów publicznych,

-

budowa dróg dojazdowych,

c)

Rozstrzygnięcie
o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą
do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach
publicznych

zaopatrzenie w gaz, energię elektryczną- finansowane przez inwestora zewnętrznego:
-

budowa sieci gazowej,

-

budowa sieci energetycznej SN i stacji
transformatorowych SN/NN,

d)

budowa dróg - finansowane przez inwestora
zewnętrznego:
-

budowa dróg wewnętrznych.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), art. 7 ust. 7 pkt 2 i 3
ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 167
ust. 2 pkt 1 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada
Gminy Żagań rozstrzyga, co następuje:

2. Sposób realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy odbywać się będzie
zgodnie z obowiązującymi przepisami z terminem
realizacji uzależnionym od pozyskania środków ze
źródeł określonych w pkt 3.

1. Zapisane w planie inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy:

3. Określa się zasady finansowania wymienionych inwestycji należących do zadań własnych gminy, zgodnie z przepisami o finansach publicznych,
z możliwością wykorzystania środków:

a)

zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków - finansowane przez gminę:

a)

z budżetu gminy, zgodnie z uchwałą budżetową,

-

budowa wodociągu gminnego,

b)

z kredytów i pożyczek,

-

budowa sieci kanalizacji sanitarnej,

c)

z obligacji komunalnych,

d)

z udziału inwestorów zewnętrznych, w oparciu o odrębne porozumienia.

b)

budowa dróg - finansowane przez gminę:
-

budowa publicznych dróg gminnych,

-

budowa ciągów pieszo – jezdnych,
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UCHWAŁA NR XXXIV/184/2009
RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY
z dnia 16 października 2009r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknica.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami)
oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006r.
Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknica:
1) od budynków mieszkalnych lub ich części 0,40zł za 1m² powierzchni użytkowej;
2) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej
- 12,00zł od 1m² powierzchni użytkowej;

3) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
- 7,00zł za 1m² powierzchni użytkowej;
4) od garaży - 4,20zł za 1m² powierzchni użytkowej;
5) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,00zł od
1m² powierzchni użytkowej;
6) od pozostałych budynków lub ich części, w tym
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego - 3,50zł od 1m² powierzchni użytkowej;
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7) od budowli - 2% ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7;

pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego - 0,20zł od 1m² powierzchni.

8) od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,50zł od 1m² powierzchni;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy.

9) od gruntów przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę
techniczno-produkcyjną, z wyjątkiem gruntów
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 0,39zł od 1m² powierzchni;
10) od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki
wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
- 2,00zł od 1 ha powierzchni;

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIII/122/2008 Rady
Miejskiej w Łęknicy z dnia 20 listopada 2008r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na terenie miasta Łęknica.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni, od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego, a określone w niej stawki
obowiązują od 1 stycznia 2010 roku.
Przewodniczący Rady:
Andrzej Marszałek

11) od gruntów pozostałych, w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej, statutowej działalności
15 33
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1534
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UCHWAŁA NR XXXIV/185/2009
RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY
z dnia 16 października 2009r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknica na 2010 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U.
Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.) oraz art. 7
ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 121,
poz. 844 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1) grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub
ich części jednostek budżetowych, jednostek
organizacyjnych kultury i zakładów budżetowych powiązanych z budżetem gminy z wyjątkiem nieruchomości lub ich części wynajętych
innym użytkownikom, którzy nie są zwolnieni
z podatku od nieruchomości,

2) grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub
ich części będące w posiadaniu organizacji pożytku publicznego.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni,
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Marszałek
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1535
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UCHWAŁA NR XXXIV/186/2009
RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY
z dnia 16 października 2009r.
w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych na terenie miasta Łęknica na 2010 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U.
Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.) oraz art. 12
ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 121,
poz. 844 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwalnia się z podatku od środków transportowych, środki transportowe jednostek budżetowych, jednostek organizacyjnych kultury i zakładów
budżetowych, powiązanych z budżetem gminy
z wyjątkiem pojazdów, o których mowa w art. 8
pkt 2, 4 i 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy.

Poz. 1535, 1536, 1537

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Marszałek
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INFORMACJA
O DECYZJACH PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
NR WCC/1199/14725/W/OSZ/2009/BO,
PCC/1170/14725/W/OSZ/2009/BO
z dnia 21 października 2009r.
W dniu 21 października 2009r. na wniosek przedsiębiorcy: Szprotawskiego Zarządu Nieruchomościami „CHROBRY” Sp. z o.o. z siedzibą w Szpro
tawie,
Prezes
Urzędu
Regulacji
Energetyki
postanowił udzielić koncesji na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła.
UZASADNIENIE
Pismem z dnia 4 czerwca 2009r., które wpłynęło do
siedziby Północno – Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą
w Szczecinie w dniu 8 czerwca 2009 r., Koncesjonariusz wniósł o udzielenie koncesji na wytwarzanie,
przesyłanie i dystrybucję ciepła.

Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 3, art. 33
ust. 1, art. 36 i art. 37 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89,
poz. 625 z późn. zm.) Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił udzielić Szprotawskiemu Zarządowi Nieruchomościami „CHROBRY” Sp. z o.o.
z siedzibą w Szprotawie koncesji na wytwarzanie,
przesyłanie i dystrybucję ciepła na okres od 21 października 2009r. do 21 października 2019r.
Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Główny Specjalista
Jerzy Catewicz
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OGŁOSZENIE
STAROSTY ZIELONOGÓRSKIEGO
z dnia 23 października 2009r.
w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo
- wychowawczej typu Dom Dziecka
Na podstawie art. 86 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca
2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008r. Nr 115,
poz. 728 z późn. zm.) ogłaszam średni miesięczny
koszt utrzymania dziecka w całodobowej placówce
opiekuńczo - wychowawczej typu Dom Dziecka
prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Nie15 3 7

pokalanej prowincja Wrocławska w Klenicy,
ul. Chrobrego 69 na rok 2009r. w wysokości
2.600,00zł (dwa tysiące sześćset złotych 00/100).
Starosta
Edwin Łazicki
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POROZUMIENIE NR GM/I/2009
z dnia 1 września 2009r.
Na podstawie art. 5 ust. 2 i 3, art. 12 pkt 8a ustawy
z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806,
z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007r. Nr 173,
poz. 1218, z 2008 Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458) oraz art. 46 i 47 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008r. Nr 88, poz. 539, Nr 220,
poz. 1419, z 2009r. Nr 1, poz. 2, Nr 56, poz. 458)
i
uchwały
Rady
Powiatu
Zielonogórskiego
Nr XVIII/223/09 z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie
udzielenia dotacji celowej Gminie Babimost
pomiędzy Powiatem Zielonogórskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego
działają:
1. Starosta Powiatu - Edwin Łazicki

§ 2. Realizacja zadania, o którym mowa w § 1
rozpocznie się z dniem 15 listopada 2009r. i będzie
trwała do dnia 15 marca 2010r.
§ 3. Akcja zimowa obejmuje ulice i drogi powiatowe na terenie gminy o łącznej długości 24,440km
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 4. 1. Na realizację zadania, o którym mowa
w § 1 powiat przekaże gminie dotację celową.
2. Dotacja celowa na realizację zadania, o którym
mowa w § 1 nie może być wyższa niż 35.123,00zł
(słownie: trzydzieści pięć tysięcy sto dwadzieścia
trzy złote 00/100) brutto i podlega rozliczeniu przez
gminę w stosunku do faktycznie poniesionych kosztów związanych z realizacją zadania, na podstawie
przedłożonych faktur powykonawczych.
3. Dotacja celowa, o której mowa w ust. 2 zostanie przekazana przelewem na wskazany poniżej rachunek bankowy gminy w 2 transzach:

2. Wicestarosta Powiatu - Ryszard Górnicki
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Edyty
Dwojak

Bank Spółdzielczy w Siedlcu Nr rachunku
27 9660 0007 0000 0941 0200 0002
-

I transza w kwocie 13.643,00zł (słownie: trzynaście tysięcy sześćset czterdzieści trzy złote
00/100) przekazana zostanie w terminie do
30 listopada 2009r. na realizację zadania objętego porozumieniem w okresie od 15 listopada do 31 grudnia 2009r.,

-

II transza w kwocie 21.480,00zł (słownie:
dwadzieścia jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych 00/100) przekazana zostanie
po rozliczeniu I transzy i przeznaczona zostanie na realizację zadania objętego porozumieniem w okresie od 1 stycznia do 15 marca 2010r.

zwanym dalej przekazującym
a
Gminą Babimost,
w imieniu której działają:
1. Burmistrz Babimostu - Bernard Radny
2. Skarbnik Gminy - Jadwiga Furman
zwanym dalej przejmującym
zawiera się porozumienie o następującej treści:
§ 1. Powiat powierza a gmina przyjmuje do wykonania zadania własnego powiatu w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie
gminy i realizowania obowiązków zarządcy dróg
powiatowych na terenie gminy zgodnie z ustawą
z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U.
z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.), w szczególności
gmina zobowiązuje się do:
1) utrzymania ciągłej przejezdności dróg (w nocy
i w dzień), poprzez ich odśnieżanie;
2) zwalczania śliskości pośniegowej i gołoledzi
poprzez posypywanie piaskiem;
3) oczyszczania z błota i śniegu wpustów ulicznych podczas roztopów oraz przejść dla pieszych;
4) niezwłocznego usunięcia piasku po akcji zimowej.

4. Pierwsza transza dotacji celowej podlega rozliczeniu i zwrotowi do 29 grudnia 2009r.
5. Druga transza dotacji celowej podlega rozliczeniu i zwrotowi do 30 marca 2010r.
6. Dotacja celowa, o której mowa w ust. 2, nie
może być przeznaczona na inny cel niż wskazany
w § 1 porozumienia. Udzielona dotacja celowa, która
wykorzystania zostanie niezgodnie z przeznaczeniem, bądź pobrana zostanie nienależnie lub
w nadmiernej wysokości, podlega zwrotowi wraz
z odsetkami za zwłokę w wysokości określonej jak
dla zaległości podatkowych w następujących terminach i na wskazany poniżej rachunek bankowy:
-

w stosunku do I transzy dotacji - w terminie
do 29 grudnia 2009r.,

-

w stosunku do II transzy dotacji - w terminie
do 30 marca 2010r.

Nr rachunku 18 1090 1580 0000 0001 1000 6943
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§ 5. Powiat ma prawo przeprowadzenia kontroli
prawidłowości wykonywania zadania objętego porozumieniem. W imieniu Powiatu czynność kontrolne przeprowadzał będzie pracownik Powiatowego
Zielonogórskiego Zarządu Dróg z siedzibą w Sulechowie, wyznaczony przez dyrektora.
§ 6. W ramach utrzymania dróg należy reagować
zgodnie z zarządzeniem Nr 46 Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994r.
w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi
na drogach publicznych.

Poz. 1538

§ 7. Gmina przejmuje odpowiedzialność za skutki niewłaściwego utrzymania dróg w okresie objętym porozumieniem.
§ 8. Porozumienie wchodzi w życie od dnia 15 listopada 2009r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.
§ 9. Porozumienie sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla gminy
i 3 dla powiatu.
§ 10. Zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Załącznik Nr 1
do porozumienia Nr Gm/I/09
z dnia 1 września 2009r.
Zimowe utrzymanie
Gmina Babimost

km

droga Nr 1193F Podmokle Małe - Laski - Nowe Kramsko

6,930

droga Nr 1190F Nowe Kramsko - Wojnowo

2,824

droga Nr 1194F Babimost - Podmokle Małe

2,360

droga Nr 1191F Kolesin - Wojnowo - do drogi kr Nr 32

5,460

droga Nr 1196F Podmokle Wielkie - Nowa Wieś Zbąska

2,317

……………...

19,891km

Miasto Babimost

km

ul. Dworcowa 2101F

0,925

ul. Gagarina 2102F

0,320

ul. Łąkowa 2103F

0,156

ul. Młynisko 2105F

0,245

ul. Ogrodowa 2106F

0,600

ul. Poznańska 2107F

0,142

ul. 1 - go Maja 2104F

0,340

ul. Żwirki i Wigury 2108F

0,674

ul. Leśna 1194F

1,147
4,549km

Razem
15 38

24,440km

……………...
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POROZUMIENIE NR GM/II/2009
z dnia 1 września 2009r.
Na podstawie art. 5 ust. 2 i 3, art. 12 pkt 8a ustawy
z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806,
z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007r. Nr 173,
poz. 1218, z 2008 Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458) oraz art. 46 i 47 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008r. Nr 88, poz. 539, Nr 220,
poz. 1419, z 2009r. Nr 1, poz. 2, Nr 56, poz. 458)
i
uchwały
Rady
Powiatu
Zielonogórskiego
Nr XVIII/224/09 z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie
udzielenia dotacji celowej Gminie Bojadła
pomiędzy Powiatem Zielonogórskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego
działają:
1. Starosta Powiatu - Edwin Łazicki
2. Wicestarosta Powiatu - Ryszard Górnicki
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Edyty
Dwojak

§ 2. Realizacja zadania, o którym mowa w § 1
rozpocznie się z dniem 15 listopada 2009r.
i będzie trwała do dnia 15 marca 2010r.
§ 3. Akcja zimowa obejmuje ulice i drogi powiatowe na terenie gminy o łącznej długości 17,332km
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 4. 1. Na realizację zadania, o którym mowa
w § 1 powiat przekaże gminie dotację celową.
2. Dotacja celowa na realizację zadania, o którym
mowa w § 1 nie może być wyższa niż 18.000,00zł
(słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00/100) brutto
i podlega rozliczeniu przez gminę w stosunku do
faktycznie poniesionych kosztów związanych z realizacją zadania, na podstawie przedłożonych faktur
powykonawczych.
3. Dotacja celowa, o której mowa w ust. 2 zostanie przekazana przelewem na wskazany poniżej rachunek bankowy gminy w 2 transzach:
Nr rachunku 84 1500 1810 1218 1003 4699 0000
-

I transza w kwocie 6.992,00zł (słownie: sześć
tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote 00/100) przekazana zostanie w terminie do
30 listopada 2009r. na realizację zadania objętego porozumieniem w okresie od 15 listopada do 31 grudnia 2009r.,

-

II transza w kwocie 11.008,00zł (słownie: jedenaście tysięcy osiem złotych 00/100) przekazana zostanie po rozliczeniu I transzy
i przeznaczona zostanie na realizację zadania
objętego porozumieniem w okresie od
1 stycznia do 15 marca 2010r.

zwanym dalej przekazującym
a
Gminą Bojadła,
w imieniu której działają:
1. Wójt Gminy - Jacek Biliński
2. Skarbnik Gminy - Krystyna Gruszczyńska
zwanym dalej przejmującym
zawiera się porozumienie o następującej treści:
§ 1. Powiat powierza a gmina przyjmuje do wykonania zadania własnego powiatu w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie
gminy i realizowania obowiązków zarządcy dróg
powiatowych na terenie gminy zgodnie z ustawą
z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U.
z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.), w szczególności
gmina zobowiązuje się do:
1) utrzymania ciągłej przejezdności dróg (w nocy
i w dzień), poprzez ich odśnieżanie;
2) zwalczania śliskości pośniegowej i gołoledzi
poprzez posypywanie piaskiem;
3) oczyszczania z błota i śniegu wpustów ulicznych podczas roztopów oraz przejść dla pieszych;
4) niezwłocznego usunięcia piasku po akcji zimowej.

4. Pierwsza transza dotacji celowej podlega rozliczeniu i zwrotowi do 29 grudnia 2009r.
5. Druga transza dotacji celowej podlega rozliczeniu i zwrotowi do 30 marca 2010r.
6. Dotacja celowa, o której mowa w ust. 2, nie
może być przeznaczona na inny cel niż wskazany
w § 1 porozumienia. Udzielona dotacja celowa, która
wykorzystania zostanie niezgodnie z przeznaczeniem, bądź pobrana zostanie nienależnie lub
w nadmiernej wysokości, podlega zwrotowi wraz
z odsetkami za zwłokę w wysokości określonej jak
dla zaległości podatkowych w następujących terminach i na wskazany poniżej rachunek bankowy:
-

w stosunku do I transzy dotacji - w terminie
do 29 grudnia 2009r.,

-

w stosunku do II transzy dotacji - w terminie
do 30 marca 2010r.

Nr rachunku 18 1090 1580 0000 0001 1000 6943
§ 5. Powiat ma prawo przeprowadzenia kontroli
prawidłowości wykonywania zadania objętego po-
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rozumieniem. W imieniu powiatu czynność kontrolne przeprowadzał będzie pracownik Powiatowego
Zielonogórskiego Zarządu Dróg z siedzibą w Sulechowie, wyznaczony przez dyrektora.
§ 6. W ramach utrzymania dróg należy reagować
zgodnie z zarządzeniem Nr 46 Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994r.
w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi
na drogach publicznych.

Poz. 1539, 1540

§ 8. Porozumienie wchodzi w życie od dnia 15 listopada 2009r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.
§ 9. Porozumienie sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla gminy
i 3 dla powiatu.
§ 10. Zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7. Gmina przejmuje odpowiedzialność za skutki niewłaściwego utrzymania dróg w okresie objętym porozumieniem.
Załącznik Nr 1
do porozumienia Nr Gm/II/09
z dnia 1 września 2009r.
Zimowe utrzymanie
Gmina Bojadła

km

droga Nr 49222 Lubięcin - Buczków - Pyrnik

5,772

droga Nr 49436 Bojadła - Bełcze

4,280

droga Nr 49437 Siadacza - Klenica

4,780

droga Nr 49452 Pyrnik - Młynkowo

2,500

……………...

17,332km
15 39
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POROZUMIENIE NR GM/III/2009
z dnia 1 września 2009r.
Na podstawie art. 5 ust. 2 i 3, art. 12 pkt 8a ustawy
z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806,
z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007r. Nr 173,
poz. 1218, z 2008 Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458) oraz art. 46 i 47 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008r. Nr 88, poz. 539, Nr 220,
poz. 1419, z 2009r. Nr 1, poz. 2, Nr 56, poz. 458)
i
uchwały
Rady
Powiatu
Zielonogórskiego
Nr XVIII/226/09 z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie
udzielenia dotacji celowej Gminie Czerwieńsk
pomiędzy Powiatem Zielonogórskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego
działają:
1. Starosta Powiatu - Edwin Łazicki
2. Wicestarosta Powiatu - Ryszard Górnicki

a
Gminą Czerwieńsk,
w imieniu której działają:
1. Burmistrz Czerwieńska - Piotr Iwanus
2. Skarbnik Gminy - Urszula Napierała
zwanym dalej przejmującym
zawiera się porozumienie o następującej treści:
§ 1. Powiat powierza a gmina przyjmuje do wykonania zadania własnego powiatu w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie
gminy i realizowania obowiązków zarządcy dróg
powiatowych na terenie gminy zgodnie z ustawą
z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U.
z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.), w szczególności
gmina zobowiązuje się do:
1) utrzymania ciągłej przejezdności dróg (w nocy
i w dzień), poprzez ich odśnieżanie;

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Edyty
Dwojak

2) zwalczania śliskości pośniegowej i gołoledzi
poprzez posypywanie piaskiem;

zwanym dalej przekazującym

3) oczyszczania z błota i śniegu wpustów ulicz-
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nych podczas roztopów oraz przejść dla pieszych;

5. Druga transza dotacji celowej podlega rozliczeniu i zwrotowi do 30 marca 2010r.

4) niezwłocznego usunięcia piasku po akcji zimowej.

6. Dotacja celowa, o której mowa w ust. 2, nie
może być przeznaczona na inny cel niż wskazany
w § 1 porozumienia. Udzielona dotacja celowa, która
wykorzystania zostanie niezgodnie z przeznaczeniem, bądź pobrana zostanie nienależnie lub
w nadmiernej wysokości, podlega zwrotowi wraz
z odsetkami za zwłokę w wysokości określonej jak
dla zaległości podatkowych w następujących terminach i na wskazany poniżej rachunek bankowy:

§ 2. Realizacja zadania, o którym mowa w § 1
rozpocznie się z dniem 15 listopada 2009r. i będzie
trwała do dnia 15 marca 2010r.
§ 3. Akcja zimowa obejmuje ulice i drogi powiatowe na terenie gminy o łącznej długości 13,225km
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 4. 1. Na realizację zadania, o którym mowa
w § 1 powiat przekaże gminie dotację celową.

-

w stosunku do I transzy dotacji - w terminie
do 29 grudnia 2009r.,

2. Dotacja celowa na realizację zadania, o którym
mowa w § 1 nie może być wyższa niż 19.005,00zł
(słownie: dziewiętnaście tysięcy pięć złotych 00/100)
brutto i podlega rozliczeniu przez gminę w stosunku
do faktycznie poniesionych kosztów związanych
z realizacją zadania, na podstawie przedłożonych
faktur powykonawczych.

-

w stosunku do II transzy dotacji - w terminie
do 30 marca 2010r.

3. Dotacja celowa, o której mowa w ust. 2 zostanie przekazana przelewem na wskazany poniżej rachunek bankowy gminy w 2 transzach:
PKO BP S.A. I Oddział Zielona Góra
09 1020 5402 0000 0602 0027 6733
-

-

I transza w kwocie 7.382,00zł (słownie: siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa złote
00/100) przekazana zostanie w terminie do
30 listopada 2009r. na realizację zadania objętego porozumieniem w okresie od 15 listopada do 31 grudnia 2009r.,
II transza w kwocie 11.623,00zł (słownie: jedenaście tysięcy sześćset dwadzieścia trzy
złote 00/100) przekazana zostanie po rozliczeniu I transzy i przeznaczona zostanie na
realizację zadania objętego porozumieniem
w okresie od 1 stycznia do 15 marca 2010r.

4. Pierwsza transza dotacji celowej podlega rozliczeniu i zwrotowi do 29 grudnia 2009r.

Nr rachunku 18 1090 1580 0000 0001 1000 6943
§ 5. Powiat ma prawo przeprowadzenia kontroli
prawidłowości wykonywania zadania objętego porozumieniem. W imieniu powiatu czynność kontrolne przeprowadzał będzie pracownik Powiatowego
Zielonogórskiego Zarządu Dróg z siedzibą w Sulechowie, wyznaczony przez dyrektora.
§ 6. W ramach utrzymania dróg należy reagować
zgodnie z zarządzeniem Nr 46 Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994r.
w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi
na drogach publicznych.
§ 7. Gmina przejmuje odpowiedzialność za skutki niewłaściwego utrzymania dróg w okresie objętym porozumieniem.
§ 8. Porozumienie wchodzi w życie od dnia 15 listopada 2009r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.
§ 9. Porozumienie sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla gminy
i 3 dla powiatu.
§ 10. Zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
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Załącznik Nr 1
do porozumienia Nr Gm/III/09
z dnia 1 września 2009r.

Zimowe utrzymanie
Gmina Czerwieńsk

km

droga Nr 1147F Laski - Nietków

6,864

droga Nr 1176F Leśniów W. - Leśniów M.

2,972

droga Nr 1168F Sycowice - Podła Góra

1,520

droga Nr 1144 Płoty - Zagórze

0,800

……………...

12,156km
Miasto Czerwieńsk

km

ul. Cicha 2301F

0,088

ul. Graniczna 2302F

0,683

ul. Zachodnia 2303F

0,298

……………...

1,069km
Razem

13,225km
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POROZUMIENIE NR GM/IV/2009
z dnia 1 września 2009r.
Na podstawie art. 5 ust. 2 i 3, art. 12 pkt 8a ustawy
z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806,
z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007r. Nr 173,
poz. 1218, z 2008 Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458) oraz art. 46 i 47 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008r. Nr 88, poz. 539, Nr 220,
poz. 1419, z 2009r. Nr 1, poz. 2, Nr 56, poz. 458)
i
uchwały
Rady
Powiatu
Zielonogórskiego
Nr XVIII/226/09 z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie
udzielenia dotacji celowej Gminie Czerwieńsk
pomiędzy Powiatem Zielonogórskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego
działają:
1. Starosta Powiatu - Edwin Łazicki
2. Wicestarosta Powiatu - Ryszard Górnicki
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Edyty
Dwojak
zwanym dalej przekazującym
a
Gminą Kargowa,

w imieniu której działają:
Zastępca Burmistrza Kargowej - Jerzy Fabiś
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Marii Szewczyk
zwanym dalej przejmującym
zawiera się porozumienie o następującej treści:
§ 1. Powiat powierza a gmina przyjmuje do wykonania zadania własnego powiatu w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie
gminy i realizowania obowiązków zarządcy dróg
powiatowych na terenie gminy zgodnie z ustawą
z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U.
z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.), w szczególności
gmina zobowiązuje się do:
1) utrzymania ciągłej przejezdności dróg (w nocy
i w dzień), poprzez ich odśnieżanie;
2) zwalczania śliskości pośniegowej i gołoledzi
poprzez posypywanie piaskiem;
3) oczyszczania z błota i śniegu wpustów ulicznych podczas roztopów oraz przejść dla pieszych;
4) niezwłocznego usunięcia piasku po akcji zimowej.
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§ 2. Realizacja zadania, o którym mowa w § 1
rozpocznie się z dniem 15 listopada 2009r. i będzie
trwała do dnia 15 marca 2010r.
§ 3. Akcja zimowa obejmuje ulice i drogi powiatowe na terenie gminy o łącznej długości 23,274km
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 4. 1. Na realizację zadania, o którym mowa
w § 1 powiat przekaże gminie dotację celową.
2. Dotacja celowa na realizację zadania, o którym
mowa w § 1 nie może być wyższa niż 33.447,00zł
(słownie: trzydzieści trzy tysiące czterysta czterdzieści siedem złotych 00/100) brutto i podlega rozliczeniu przez gminę w stosunku do faktycznie poniesionych kosztów związanych z realizacją zadania, na
podstawie przedłożonych faktur powykonawczych.
3. Dotacja celowa, o której mowa w ust. 2 zostanie przekazana przelewem na wskazany poniżej rachunek bankowy gminy w 2 transzach:
Bank Spółdzielczy w Kożuchowie oddz. Kargowa
Nr rachunku 98 9673 1020 0020 0200 0114 0002
-

-

I transza w kwocie 12.992,00zł (słownie:
dwanaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote 00/100) przekazana zostanie
w terminie do 30 listopada 2009r. na realizację zadania objętego porozumieniem w okresie od 15 listopada do 31 grudnia 2009r.,
II transza w kwocie 20.455,00zł (słownie:
dwadzieścia tysięcy czterysta pięćdziesiąt
pięć złotych 00/100) przekazana zostanie po
rozliczeniu I transzy i przeznaczona zostanie
na realizację zadania objętego porozumieniem w okresie od 1 stycznia do 15 marca
2010r.

4. Pierwsza transza dotacji celowej podlega rozliczeniu i zwrotowi do 29 grudnia 2009r.
5. Druga transza dotacji celowej podlega rozliczeniu i zwrotowi do 30 marca 2010r.

Poz. 1541

6. Dotacja celowa, o której mowa w ust. 2, nie
może być przeznaczona na inny cel niż wskazany
w § 1 porozumienia. Udzielona dotacja celowa, która
wykorzystania zostanie niezgodnie z przeznaczeniem, bądź pobrana zostanie nienależnie lub
w nadmiernej wysokości, podlega zwrotowi wraz
z odsetkami za zwłokę w wysokości określonej jak
dla zaległości podatkowych w następujących terminach i na wskazany poniżej rachunek bankowy:
-

w stosunku do I transzy dotacji - w terminie
do 29 grudnia 2009r.,

-

w stosunku do II transzy dotacji - w terminie
do 30 marca 2010r.

Nr rachunku 18 1090 1580 0000 0001 1000 6943
§ 5. Powiat ma prawo przeprowadzenia kontroli
prawidłowości wykonywania zadania objętego porozumieniem. W imieniu powiatu czynność kontrolne przeprowadzał będzie pracownik Powiatowego
Zielonogórskiego Zarządu Dróg z siedzibą w Sulechowie, wyznaczony przez dyrektora.
§ 6. W ramach utrzymania dróg należy reagować
zgodnie z zarządzeniem Nr 46 Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994r.
w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi
na drogach publicznych.
§ 7. Gmina przejmuje odpowiedzialność za skutki niewłaściwego utrzymania dróg w okresie objętym porozumieniem.
§ 8. Porozumienie wchodzi w życie od dnia 15 listopada 2009r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.
§ 9. Porozumienie sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla gminy
i 3 dla powiatu.
§ 10. Zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
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Załącznik Nr 1
do porozumienia Nr Gm/IV/09
z dnia 1 września 2009r.

Zimowe utrzymanie
Miasto Kargowa

km

ul. Karszyńska 1189F

0,750

ul. Marchlewskiego 2801F

0,610

ul. Piaskowa 2802F

0,450

ul. Przemysłowa 2803F

0,610

ul. Rynek 2804F

0,153
2,573km

Gmina Kargowa

km

droga Nr 1179F Nowy Lubusz - Obra Dolna - Nowa Obra

4,975

droga Nr 1190F Kramsko - Wojnowo

3,146

droga Nr 1191F Kolesin - Wojnowo - do drogi kr Nr 32

2,760

droga Nr 1192F Smolno - Wielkie - Ostrzyce - Trzebiechów

2,525

droga Nr 1189F Kargowa - Karszyn - gr. ZD

6,005

droga Nr 1022F Nowy Jaromierz - Uście - Kolsko

1,290

……………...

20,701km

Razem

23,274km
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POROZUMIENIE
z dnia 22 października 2009r.
Zawarte pomiędzy:
Wojewodą Lubuskim Heleną Hatką, zwanym w treści porozumienia Wojewodą
i
Lubuskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. st. bryg. Stanisławem Węsierskim, zwanym w dalszej treści Komendantem Wojewódzkim PSP.

w art. 14a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r.
o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002r. Nr 147,
poz. 1229, z 2003r. Nr 52, poz. 452, z 2004r. Nr 96,
poz. 959, z 2005r. Nr 100, poz. 835 i 836, z 2006r.
Nr 191, poz. 1410, z 2007r. Nr 89, poz. 590, z 2008r.
Nr 163, poz. 1015, z 2009r. Nr 11, poz. 59) tj.:
-

przyjmowanie zgłoszeń alarmowych oraz obsługę numeru alarmowego 112.

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r.
o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009r. Nr 11,
poz. 59) oraz art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r.
o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206), strony wyżej opisane
zawierają porozumienie następującej treści:

§ 2. W celu realizacji porozumienia, Komendant
Wojewódzki PSP zapewni, aby zadania, o których
mowa w § 1, były realizowane we właściwych, podległych mu jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (PSP), w sposób zapewniający
niezwłoczne udzielenie pomocy osobom w stanie
nagłego zagrożenia życia, zdrowia oraz bezpieczeństwa.

§ 1. Na mocy niniejszego porozumienia Wojewoda powierza, wykonywanie przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej na obszarze
Województwa Lubuskiego zadania określonego

§ 3. Wojewoda jest uprawniony do kontroli realizacji zadań, o których mowa w § 1 w zakresie merytorycznym i funkcjonalnym we wszystkich jednostkach organizacyjnych PSP realizujących powierzone
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niniejszym porozumieniem zadania, a Komendant
Wojewódzki PSP zobowiązuje się do umożliwienia
prowadzenia tych kontroli, w tym udostępniania
kontrolującym dokumentacji związanej z realizacją
powierzonych zadań.

§ 5. Powierzenie przez Wojewodę zadań określonych w niniejszym porozumieniu, nie skutkuje po
stronie Wojewody powstaniem żadnych zobowiązań
finansowych na rzecz Komendanta Wojewódzkiego
PSP z tytułu realizacji powierzonych zadań.

§ 4. Porozumienie zawarte zostaje na czas określony do dnia 31 grudnia 2011r. z możliwością
wcześniejszego rozwiązania za 30 dniowym pisemnym wypowiedzeniem lub w drodze porozumienia
stron w każdym ustalonym terminie.

§ 6. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
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§ 7. Porozumienie sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla każdej ze stron.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 116

– 6342 –

• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych, w miarę posiadanych rezerw, można nabywać: - na podstawie nadesłanego zamówienia: w Zakładzie Obsługi
Administracji Lubuskiego Urzędu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. (0-95) 7115-210 - w punkcie sprzedaży Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul Jagiellończyka 8, codziennie w godz. 730 - 1530, Dzienniki Urzędowe wraz ze skorowidzami
wyłożone są do powszechnego wglądu redakcji Dziennika Urzędowego, w bibliotece Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. oraz Delegaturze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze – codziennie w godzinach pracy urzędu.
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