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UCHWAŁA NR XXII/204/09
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 24 czerwca 2009r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Płoty.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 i art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 - tekst
jednolity z póŝn. zm.1), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717,
z póŝn. zm.2), w oparciu o uchwałę Nr X/89/07 Rady
Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 listopada 2007r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Płoty, po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Czerwieńsk uchwalonym
uchwałą Nr 95/XIII/00 Rady Gminy i Miasta w Czerwieńsku z dnia 24 lutego 2000r. uchwala się, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Płoty dla terenu działek
Nr ewid. 200/1, 201, 311 zwany dalej planem.
2. Plan obejmuje obszar ograniczony:
1) od strony północnej i zachodniej drogą powiatową relacji Płoty - Łęşyca;
2) od wschodu terenami PKP;
3) od południa granicą lasu.
3. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są
załączniki:
1) załącznik graficzny Nr 1 - rysunek planu w skali
1: 1 000 wraz z wyrysem ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta w skali 1: 10 000;

2) załącznik Nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłoşonego do
publicznego wglądu projektu planu;
3) załącznik Nr 3 - rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które naleşą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach
publicznych.
§ 2. 1. Przedmiotem planu są regulacje określające zasady zagospodarowania terenu objętego planem miejscowym z przeznaczeniem pod zabudowę
mieszkaniową, las, zieleń nieurządzoną, komunikację i infrastrukturę techniczną.
2. W obszarze objętym planem wydziela się tereny o funkcjach podstawowych, przeznaczonych
pod:
1) zabudowę mieszkaniową oznaczoną symbolami:
a)

MN1 - jednorodzinną wolnostojącą,

b)

MN2 -jednorodzinną szeregową;

2) zieleń nieurządzoną oznaczoną symbolem ZN;
3) komunikację, oznaczone symbolami:
a)

KDL –droga publiczna lokalna,

b)

KDW1, KDW2 i KDW3– drogi wewnętrzne,

c)

KX –ciągi piesze;

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

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

b)

zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,

c)

zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,

d)

zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,

e)

wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,

f)

szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości,

g)

zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,

h)

sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i uşytkowania terenów,

i)

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

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

przeznaczenie terenów,

b)

parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu;

5) rozdział 5, zawierający przepisy końcowe.
2. Na rysunku planu obowiązują następujące
oznaczenia graficzne:
1) linie rozgraniczające tereny o róşnym przeznaczeniu lub róşnych zasadach zagospo- darowania;
2) strefy ograniczonego uşytkowania;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) symbole literowe przeznaczenia terenu i numery wyróşniające go spośród innych terenów;
5) pozostałe oznaczenia nie wymienione wyşej
mają charakter informacyjny.
§ 4. Ilekroć jest mowa o:
1) uchwale - naleşy przez to rozumieć niniejszą
uchwałę Rady Miejskiej w Czerwieńsku;
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2) planie - naleşy przez to rozumieć wszystkie
ustalenia dotyczące obszaru objętego niniejszą
uchwałą;
3) przepisach odrębnych - naleşy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz
z aktami wykonawczymi;
4) rysunku planu - naleşy przez to rozumieć rysunek wymieniony w § 1 ust. 3 pkt 1 niniejszej
uchwały;
5) terenie - naleşy przez to rozumieć obszar o toşsamym rodzaju przeznaczenia, wyznaczony na
rysunku planu liniami rozgraniczającymi
i oznaczony symbolem literowym i liczbowym;
6) przeznaczeniu podstawowym - naleşy przez
to rozumieć rodzaj przeznaczenia terenu, który
dominuje w obszarze wydzielonym liniami rozgraniczającymi, obejmujący min. 51% powierzchni działki lub min. 51% powierzchni całkowitej wszystkich budynków istniejących
i planowanych, połoşonych w jej granicach;
7) przeznaczeniu dopuszczalnym - naleşy przez to
rozumieć rodzaj przeznaczenia inny niş podstawowy, które uzupełnia i wzbogaca uşytkowanie podstawowe;
8) dostępie do drogi publicznej - naleşy przez to
rozumieć dostępność zgodnie z ustawą
o gospodarce nieruchomościami, a takşe dostępność przez układ dróg wewnętrznych dojazdowych posiadających zjazdy lub zjazd do
drogi publicznej;
9) drogach wewnętrznych - naleşy przez to rozumieć drogi nie zaliczone do kategorii dróg publicznych, stanowiące drogi w osiedlach mieszkaniowych, dojazdy do działek, drogi dojazdowe do obiektów uşytkowanych przez podmioty
prowadzące działalność gospodarczą, drogi dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych, naleşące do właścicieli gruntów;
10) zieleni urządzonej - naleşy przez to rozumieć
zróşnicowaną
gatunkowo
zieleń
wysoką
i niską o charakterze ozdobnym, pokrywającą
ukształtowane powierzchnie;
11) zabudowie - naleşy przez to rozumieć budynki
lub zespoły budynków wraz z dojazdami, parkingami i innymi urządzeniami związanymi
z ich obsługą;
12) wysokość zabudowy - naleşy przez to rozumieć
maksymalny pionowy wymiar budynku liczony
od poziomu terenu przy najnişej połoşonym
wejściu do budynku do najwyşej połoşonej
krawędzi dachu lub punktu zbiegu połaci dachowych;
13) powierzchni zabudowy - naleşy przez to rozumieć sumę powierzchni wyznaczonych przez
rzuty pionowe zewnętrznych krawędzi budynków na działce na powierzchnię tej działki;
14) przestrzeni publicznej - naleşy przez to rozumieć ogólnodostępne obszary o dominującej
funkcji komunikacji pieszej, takie jak chodniki,
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w tym takşe ścieşki rowerowe, parki, zieleńce,
aleje parkowe;
15) działalności gospodarczej nieuciąşliwej – naleşy
rozumieć taki rodzaj usług, który nie wywołuje
uciąşliwości dla otoczenia w rozumieniu zapisów prawa budowlanego;
16) stawce procentowej - naleşy przez to rozumieć
wzrost wartości nieruchomości spowodowany
ustaleniami planu, upowaşniający do pobrania
od właściciela jednorazowej opłaty w przypadku jej zbycia, zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
17) nieprzekraczalnej linii zabudowy - naleşy przez
to rozumieć granicę wzdłuş terenów komunikacji publicznej i wydzielonych pasów infrastruktury technicznej, poza którą nie moşe być wysunięte lico budynku; dopuszcza się jej nieznaczne naruszenie dla zadaszeń wejściowych,
rzutu dachu, wykuszy, balkonów, i elementów
wystroju architektonicznego, w tym ganków
i schodów wejściowych;
18) reklamie wielkogabarytowej - naleşy przez to
rozumieć wolnostojące, trwale związane
z gruntem urządzenie reklamowe, w tym
umieszczane na elementach konstrukcyjnych,
obiekcie budowlanym lub ogrodzeniu, którego
przynajmniej jeden z wymiarów przekracza
4,0m;
19) strefie technicznej, w tym strefie ograniczonego
uşytkowania - naleşy przez to rozumieć strefy
od sieci i urządzeń infrastruktury technicznej
obejmujące: pas terenu wzdłuş sieci po jej
stronach, pozwalający na stały lub okresowy
dostęp operatora kontrolującego stan sieci,
a w przypadku awarii - na jej usunięcie; szerokość tej strefy ustala się na podstawie rodzaju
sieci.
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§ 6. 1. Ustala się zasady ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego odnoszące się do wszelkich
działań budowlanych.
2. Nakazuje się:
1) zagospodarowanie przestrzenne terenów realizować z uwzględnieniem wymogów ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego poprzez:
a)

dbanie o docelowe ukształtowanie i zagospodarowanie linii zabudowy i linii zieleni
wokół ulic – koordynację pomiędzy liniami
zabudowy, zielenią kompozycyjną i izolacyjną, elementami reklam i informacji wizualnej, ogrodzeniami poszczególnych nieruchomości i itp.,

b)

realizację terenów biologicznie czynnych
w granicach kaşdej działki o procencie powierzchni ustalonych w zapisach szczegółowych, do których naleşą tereny zieleni niskiej – trawniki, zieleni średniej- krzewy, zieleni wysokiej - drzewa istniejące i projektowane,

c)

na działkach, dla których nie określono linii
zabudowy budynki sytuować w sposób zapewniający optymalne nasłonecznienie terenu działek i minimalizację zacienienia sąsiednich nieruchomości, oraz na zasadach
ogólnych określonych w prawie budowlanym warunkach technicznych,

d)

na terenach sąsiadujących z terenami lasów
minimalna odległość nowych budynków od
granicy lasu powinna wynosić 12.0m;

2) przeznaczenie pasa terenu, pomiędzy linią zabudowy, a linią rozgraniczającą teren, wyłącznie pod realizację:
a)

utwardzonego wjazdu na teren działki,

b)

dojścia do budynku,

Rozdział 2

c)

Przepisy obowiązujące w całym obszarze, objętym
planem

zadaszonego i osłoniętego miejsca pod pojemniki na śmieci,

d)

miejsc do parkowania,

§ 5. Ustala się zasady przeznaczenia terenów.

e)

sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

1. Tereny wyznaczone na rysunku planu liniami
rozgraniczającymi, mogą być zagospodarowane
wyłącznie na cele zgodne z podstawowym przeznaczeniem lub łącznie z przeznaczeniem dopuszczalnym, zgodnie z ustaleniami określonymi w zapisach
niniejszej uchwały, w tym w warunkach zagospodarowania poszczególnych terenów, zawartymi w rozdziale 4, z zastrzeşeniem, iş zagospodarowanie na
cele zgodne z przeznaczeniem dopuszczalnym nie
moşe zaistnieć samodzielnie.

f)

zieleni dekoracyjnej i elementów małej architektury.

2. W ramach terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi, obok zagospodarowania zgodnie
z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym,
mogą występować drogi wewnętrzne, miejsca postojowe dla samochodów osobowych, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej oraz zieleń izolacyjna - o ile przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej.

3. Zakazuje się stosowania:
1) materiałów wykończeniowych typu: blacha trapezowa i falista;
2) reklam wielkogabarytowych typu billboard - na
terenach projektowanej zabudowy mieszkaniowej, usługowej, zieleni urządzonej, dróg publicznych i dojazdowych, obsługujących tereny
zabudowy mieszkaniowej;
3) znaków informacji wizualnej w miejscach
w sposób naruszający bezpieczeństwo ruchu
samochodowego i pieszego.
4. Dopuszcza się stosowanie:
1) materiałów wykończeniowych na elewacjach
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budynków według projektów indywidualnych;
2) krat lub şaluzji zabezpieczających otwory
okienne i drzwiowe oraz markiz – z zastrzeşeniem spójności wizualnej - pod względem kolorystyki z fasadą budynku;
3) ogrodzeń działek budowlanych, widocznych od
strony ulic lub innych przestrzeni publicznych,
pod warunkiem zastosowania rozwiązań materiałowych i kolorystycznych, nawiązujących do
cech architektury budynków i stosowania prefabrykatów betonowych tylko wg projektów indywidualnych;
4) znaków informacji wizualnej w celach reklamowych, w tym szyldów, reklam, tablic informacyjnych, pod warunkiem:
a)

b)

umieszczania w strefie frontowej budynków
- na poziomie kondygnacji przeznaczonych
pod usługi oraz dostosowania wymiarami
do gabarytów budynków i detali architektonicznych,

nowne wykorzystanie przy realizacji robót
ziemnych w związku z realizacją budowy,
b)

2) dopuszcza się wykorzystanie dla potrzeb niwelacji terenu mas ziemnych, stanowiących grunt
rodzimy, usuwany lub przemieszczany, w związku z realizacją przedsięwzięcia lub realizacji
elementów zagospodarowania terenu.
7. W zakresie ochrony wód przed zanieczyszczeniem, nakazuje się: uszczelnianie powierzchni komunikacyjnych, w tym placów i dróg.
8. W zakresie ochrony terenów zieleni i wartości
krajobrazowych:
1) nakazuje się:
a)

ochronę lokalnych wartości krajobrazu oraz
zieleni poprzez zachowanie i utrzymanie,
w szczególności naturalnego ukształtowania
terenu i istniejących szpalerów drzew
o walorach kompozycyjnych,

b)

utrzymanie istniejącej zieleni, z dopuszczeniem wycinki w sytuacji konieczności wprowadzenia niezbędnych rozwiązań z zakresu
przedsięwzięć liniowych, w tym dotyczących
infrastruktury technicznej i komunikacji oraz
porządkowania struktury osadniczej, wprowadzając w kaşdym przypadku obowiązek
wyrównania poniesionych strat w strukturze
zieleni,

c)

kształtowanie nowej zieleni w sposób nie kolidujący z zabudową – wprowadzanie nasadzeń zgodnie z siedliskiem przy uwzględnieniu docelowej wysokości i rozłoşystości oraz
otwarć widokowych;

nawiązania do podziałów i kolorystyki fasad.

§ 7. 1. Ustala się zasady ochrony środowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego.
2. Zakazuje się lokalizowania działalności gospodarczych potencjalnie mogących znacząco oddziaływać na środowisko określonych w przepisach
odrębnych.
3. W zakresie ochrony przed hałasem dopuszczalny poziom hałasu określony w przepisach odrębnych dla terenów:
1) oznaczonych na rysunku planu symbolem
MN1, MN2 - wskazuje się jako przyporządkowany rodzajowi „tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”;
2) oznaczonych na rysunku planu symbolem ZN wskazuje się jako przyporządkowany rodzajowi
„tereny rekreacyjno - wypoczynkowe”.
4. W zakresie ochrony przed hałasem od kolei:
1) na granicy działek od strony linii kolejowej nakazuje się zlokalizowanie ekranów akustycznych o takiej wysokości, aby górna krawędŝ
ekranu znajdowała się 5m powyşej poziomu toru kolejowego (od 0.5m do 5.0m w zaleşności
od wysokości nasypu kolejowego);
2) realizację zabudowy mieszkaniowej na terenie
strefy oddziaływania hałasu kolejowego uzaleşnia się od wybudowania całego planowanego ekranu akustycznego.
5. W zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem: nakazuje się stosowanie paliw
o niskiej zawartości związków siarki.
6. W zakresie ochrony powierzchni ziemi i środowiska przed odpadami:
1) nakazuje się:
a)

zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi organicznej, jej odpowiednie zdeponowanie oraz po-

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

2) dopuszcza się wydzielanie i realizację ciągów
pieszych i ścieşek rowerowych, w ramach terenów zieleni.
§ 8. 1. Ustala się zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
2. Nakazuje się na obszarze objętym planem
osobom
prowadzącym
roboty
budowlane
i ziemne w przypadku ujawnienia w trakcie prac
przedmiotu, który posiada cechy zabytku:
1) wstrzymanie wszelkich robót mogących uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot;
2) zabezpieczenie przy uşyciu dostępnych środków ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;
3) niezwłocznie zawiadomienie o tym odpowiedni
organ słuşby ochrony zabytków oraz Burmistrza Czerwieńska;
4) Burmistrz Czerwieńska jest obowiązany niezwłocznie, nie dłuşej niş w terminie 3 dni przekazać wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków przyjęte zawiadomienie.
3. Na terenach objętych planem nie ma obiek-
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tów wpisanych do rejestru zabytków ani do ewidencji zabytków.
4. Na terenach objętym planem nie stwierdzono
występowania stanowisk archeologicznych.
§ 9. 1. Ustala się następujące wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.
2. Nakazuje się zapewnienie dostępności osobom niepełnosprawnym poprzez:
1) likwidację istniejących barier technicznych i architektonicznych, stosując jako uzupełnienie
schodów pochylnie;
2) umoşliwienie przy zagospodarowywaniu nowych terenów i projektowanych obiektach budowlanych, w tym budynków uşyteczności publicznej, na wszystkich ciągach pieszych
i pieszo – jezdnych, poruszanie się osobom
niepełnosprawnym.
3. Dopuszcza się stosowanie elementów:
1) małej architektury, zieleni i akcentów plastycznych;
2) uşytkowych, w szczególności lamp oświetleniowych, słupów ogłoszeniowych, ławek, koszy
na śmieci.
§ 10. 1. Ustala się szczegółowe zasady i warunki
scalania i podziału nieruchomości.
2. Ustalenia planu, odnoszące się do przeznaczenia poszczególnych terenów, obowiązują niezaleşnie od istniejących podziałów na działki.
3. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem:
1) dla terenów przeznaczonych pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą –
ustala się minimalną powierzchnię działek min. 600m2;
2) dla terenów przeznaczonych pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną szeregową – ustala się minimalną powierzchnię działek - min.
360m2;
3) do podziału dzielonej nieruchomości, wymagane jest spełnienie następujących warunków:
a)

zgodność z funkcją określoną w planie,

b)

uzbrojenie terenu w urządzenia towarzyszące, warunkujące prawidłowe funkcjonowanie wydzielonych działek,

c)

zapewnienie dostępności do drogi publicznej i do infrastruktury technicznej dla
wszystkich powstałych w wyniku podziału
działek;

4) dopuszcza się moşliwość scaleń wydzielonych
działek budowlanych.
§ 11. 1. Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji.
2. Układ komunikacyjny określa się zgodnie
z przeznaczeniem podstawowym oraz parametrami
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i klasyfikacją dróg ustalonymi w rozdziale 4.
3. Kaşdorazowo w sytuacji budowy elementów
układu komunikacji, w tym dróg, parkingów, ścieşek
rowerowych i ciągów pieszo – jezdnych, naleşy
uwzględnić odpowiednio:
1) projektowane oraz istniejące sieci uzbrojenia
terenu, z dopuszczeniem ich przełoşenia na
koszt administratora drogi i na warunkach
uzgodnionych z administratorem danej sieci;
2) istniejący układ dróg publicznych i utrzymanie
powiązań;
3) budowę chodników dla pieszych;
4) przy budowie nowych odcinków uprzednie rozpoznanie geologiczno - inşynierskie terenu.
4. Układ komunikacyjny obsługujący teren objęty planem tworzą:
1) droga powiatowa relacji Płoty – Łęşyca;
2) drogi wewnętrzne umoşliwiające swobodny
dostęp do kaşdej działki, w sposób zapewniający dojazd samochodów wielkogabarytowych,
bezpieczeństwo poşarowe, dojazd karetki pogotowia i innych pojazdów uprzywilejowanych;
3) ciąg pieszy;
4) program parkingowy zaspokajający potrzeby
mieszkańców, personelu i klientów, wyliczony
według parametrów i wskaŝników określonych
dla poszczególnych terenów w rozdziale 4 naleşy zbilansować w ramach terenu planowanej
inwestycji.
§ 12. 1. Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej.
2. Dla terenów ustala się, w zaleşności od potrzeb, wyposaşenie w sieć wodociągową, kanalizacyjną, elektroenergetyczną, gazową, ciepłowniczą
i teletechniczną wraz z urządzeniami wynikającymi
z przepisów odrębnych wraz z przynaleşnymi pasami obsługi technicznej.
3. W planie określono zasady obsługi w zakresie
infrastruktury technicznej, związane z sieciami, przyłączami i obiektami technologicznymi, niewymagającymi wydzielania terenu, zlokalizowanymi w granicach innych wyodrębnionych w planie terenów,
o róşnym przeznaczeniu przy czym:
1) trasy projektowanych sieci infrastruktury technicznej naleşy prowadzić w liniach rozgraniczających drogi, z uwzględnieniem umieszczenia,
w przekroju poprzecznym ulic, wszystkich sieci
projektowanych docelowo;
2) wzdłuş istniejących i projektowanych przebiegów sieci i przyłączy, naleşy zachować strefy od
sieci o szerokości uzaleşnionej od średnicy i typu, ustalone indywidualnie przez właściwego
dysponenta sieci, na których nie naleşy sytuować budynków, nasadzać drzew, lokalizować
elementów małej architektury;
3) dopuszcza się:
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zmiany przebiegu i parametrów istniejących
sieci infrastruktury technicznej na warunkach ustalonych z administratorem danej
sieci – o ile nie narusza to struktury danej
sieci, nie pogarsza warunków obsługi i nie
narusza interesów osób trzecich;
realizację inwestycji infrastruktury technicznej, których przebieg wynika z zapisów planu lub przepisów odrębnych i nie wynika
z rysunku planu.

4. W zakresie zaopatrzenia w wodę:
1) ustala się:
a)

dostawę wody, gwarantującą pełne pokrycie
zapotrzebowania z istniejącej lub rozbudowywanej wiejskiej sieci wodociągowej,

b)

ilość dostarczanej wody, dla poszczególnych
typów zabudowy, przyjąć zgodnie z przepisami szczególnymi w sprawie określenia
przeciętnych norm zuşycia wody;

2) nakazuje się:
a)

b)

utrzymanie przebiegu głównej sieci wodociągowej w liniach rozgraniczających istniejących dróg,
zagwarantowanie pasów eksploatacyjnych
dla projektowanych sieci wolne od zabudowy i trwałych nasadzeń;

3) dopuszcza się uşytkowanie studni pod warunkiem zbadania ich przydatności.
5. W zakresie odprowadzenia ścieków bytowych,
komunalnych, oraz wód opadowych i roztopowych,
zwanych dalej - ściekami:
1) nakazuje się:
a)

b)

c)

odprowadzenie ścieków, o ile spełniają parametry zgodne z przepisami odrębnymi –
do istniejącego systemu sieci kanalizacyjnej,
lokalizowanie nowej sieci kanalizacyjnej
w
liniach
rozgraniczających
dróg,
z uwzględnieniem przepisów odrębnych,
zagwarantowanie pasów eksploatacyjnych
dla projektowanych sieci kanalizacyjnych
wolne od zabudowy i trwałych nasadzeń;

2) zakazuje się wprowadzania nieoczyszczonych
ścieków do wód powierzchniowych i do gruntu;
3) dopuszcza się:
a)

do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej, moşliwość lokalizacji bezodpływowych zbiorników ścieków,

b)

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

6. W zakresie zaopatrzenia w gaz:
1) ustala się pokrycie, w zaleşności od potrzeb,
zapotrzebowania na gaz dla celów bytowych
i grzewczych - z budowanej sieci;
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2) nakazuje się:
a)

zabezpieczenie tras dla gazociągu średniego
ciśnienia w liniach rozgraniczających dróg,

b)

stosowanie, dla sieci, stref kontrolowanych,
zgodne z przepisami odrębnymi w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe;

3) dopuszcza się lokalizację gazociągu poza pasami jezdni, za uzgodnieniem z właścicielem terenu, na warunkach określonych przez administratora sieci.
7. W zakresie elektroenergetyki:
1) ustala się pokrycie zapotrzebowania na energię
elektryczną z istniejącej lub rozbudowanej sieci
elektroenergetycznej;
2) nakazuje się zasilać nowych odbiorców energii
elektrycznej z projektowanych stacji transformatorowych, liniami kablowymi podziemnymi.
8. W zakresie zaopatrzenia w ciepło nakazuje się
stosowanie paliw ekologicznych, ograniczających
wielkość emisji i zanieczyszczeń powietrza.
9. W zakresie telekomunikacji:
1) ustala się zapewnienie dostępu, w zaleşności
od potrzeb, do istniejącej lub rozbudowanej
sieci telekomunikacyjnej;
2) nakazuje się skablowanie sieci;
3) zakazuje się lokalizacji stacji bazowych i urządzeń nadawczych.
10. W zakresie gospodarki odpadami:
1) nakazuje się wyposaşenie dróg oraz terenów
pieszych w urządzenia do gromadzenia odpadów dostosowanych do technologii ich wywozu i utylizacji;
2) zakazuje się na całym terenie objętym planem
składowania oraz utylizacji odpadów, np. skup
złomu.
§ 13. 1. Ustala się sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i uşytkowania
terenów.
2. Za tymczasowy sposób zagospodarowania
części lub całości terenu, działki rozumie się utrzymanie istniejącego sposobu i stanu zagospodarowania terenu do czasu realizacji ustaleń planu.
3. Nakazuje się likwidację dopuszczonego tymczasowego zagospodarowania i zabudowy, w momencie pojawienia się realnych moşliwości realizacji
podstawowego przeznaczenia terenu.
4. Dopuszcza się realizację: nowych tymczasowych obiektów budowlanych lub tymczasowych
budowli, a takşe tymczasowych parkingów terenowych, realizowanych na koszt inwestora, właściciela
lub uşytkownika pod warunkiem, iş takie lokalizacje
spełnią wymogi wynikające z przepisów odrębnych,
a podstawowe przeznaczenie działki nie wyklucza
takich moşliwości.
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§ 14. Ustala się stawkę procentową, słuşącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
wynikającą ze wzrostu wartości nieruchomości
w wysokości 5%.
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a)

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

b)

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

Rozdział 3
Przepisy dotyczące wydzielonych stref określające
szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy

2) dopuszcza się:

§ 15. 1. Ustala się strefy techniczne.
2. Dla obiektów budowlanych, ogrodzeń trwałych, dróg, nawierzchni utwardzonych i zadrzewień
lokalizowanych w odległościach mniejszych niş wynikają z nişej określonej strefy, konieczne jest uzyskanie zgody właściciela sieci.

a)

lokalizację funkcji usługowych nie tylko
w parterach budynków.

4. Zagospodarowanie terenu, parametry i wskaŝniki:
1) ustala się:

3. W strefie ograniczonego uşytkowania od napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego
napięcia 110kV o szerokości 35.0m (po 13.50m
w obie strony od osi linii elektroenergetycznych)
ustala się następujące zasady zagospodarowania:

a)

wielkość powierzchni zabudowy w stosunku
do powierzchni działki – nie moşe przekraczać 30%,

b)

powierzchnia biologicznie czynna – minimum 60% powierzchni działki w tym dla zieleni wysokiej naleşy przeznaczyć co najmniej
20% terenów biologicznie czynnych,

c)

linie nieprzekraczalne zabudowy w odległości od linii rozgraniczających ulice zgodnie
z rysunkiem planu,

d)

lokalizację na granicy działek, od strony linii
kolejowej ekranów akustycznych o takiej
wysokości, aby górna krawędŝ ekranu znajdowała się 5.0m powyşej poziomu toru kolejowego (od 0.5m do 5.0m w zaleşności od
wysokości nasypu kolejowego),

e)

program parkingowy i garaşowy:

1) zakaz lokalizacji zabudowy;
2) dopuszcza się realizację ciągów pieszych w zieleni niskiej i ścieşek rowerowych;
3) z chwilą skablowania podziemnego linii elektroenergetycznej przestaje obowiązywać obszar
ograniczonego uşytkowania.
Rozdział 4
Warunki zagospodarowania dla poszczególnych
terenów
§ 16. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej oznaczone na rysunku planu symbolem
MN1.

-

dla zabudowy mieszkaniowej – nie mniej
niş 1 miejsce postojowe lub garaş na budynek,

-

w przypadku prowadzenia działalności
gospodarczej naleşy ustalić indywidualnie
dla zamierzonego sposobu uşytkowania
jednak nie mniej niş dodatkowe 2 miejsca
postojowe na budynek, dla samochodów
dostawczych związanych z prowadzoną
działalnością naleşy zapewnić dodatkowe
miejsca garaşowe lub postojowe;

2. Ustala się przeznaczenie terenów:
1) podstawowe – pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną z przynaleşnym zagospodarowaniem terenu;
2) dopuszczalne:
a)

b)

funkcje związane z róşnymi formami działalności gospodarczej nieuciąşliwej, których
powierzchnia całkowita nie przekracza 30%
powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego z przynaleşnym zagospodarowaniem
terenu pod warunkiem gdy wielkość działki
budowlanej będzie gwarantować właściwą
obsługę funkcji dopuszczonych, w zakresie:
dojazdów, dostaw, miejsc parkingowych,
składowania odpadów,

2) dopuszcza się lokalizowanie:

ogrody przydomowe.

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) nakazuje się, aby działalność handlowa, usługowa lub rzemieślnicza prowadzona zgodnie
z przeznaczeniem dopuszczalnym na terenach
mieszkaniowych, nie stwarzała uciąşliwości,
w szczególności w postaci:

a)

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

b)

infrastruktury technicznej związanej z obsługą zagospodarowania terenu.

5. Parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy:
1) ustala się dla zabudowy: gabaryty - wywaşone,
proste bryły, dostosowane do istniejącego otoczenia;
2) szerokość elewacji frontowej - dopuszcza się
stosowanie szerokości elewacji frontowej od
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10.0m do 18.0m, a w przypadku obiektów rozczłonkowanych elewacje mogą być szersze;

usługowej naleşy ustalić indywidualnie
dla zamierzonego sposobu uşytkowania,
jednak nie mniej niş dodatkowe 1 miejsce
postojowe na kaşde 25m² powierzchni
uşytkowej lokalu;

3) wysokość zabudowy:
a)

mieszkaniowej - dopuszcza się wysokość do
2 kondygnacji w tym poddasze uşytkowe ale
nie wyşszą niş 10.0m mierzoną od poziomu
terenu do najwyşszego punktu dachu,

b)

2) dopuszcza się lokalizowanie:

gospodarczej i garaşy wolnostojących – nie
więcej niş 1 kondygnacja, ale nie wyşsza niş
5.0m;

4) w zakresie geometrii dachu ustala się dachy
dwu lub wielospadowe;
5) dopuszcza się:
a)

umieszczanie w dachu okien połaciowych
i lukarn,

b)

stosowanie, w przypadkach łączenia budynków gospodarczych i garaşy z budynkiem
mieszkalnym, identycznych kątów nachylenia połaci w przedziale takim, jak określono
dla zabudowy mieszkaniowej.

a)

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

b)

infrastruktury technicznej związanej z obsługą zagospodarowania terenu.

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

gabaryty zabudowy - wywaşone, proste bryły, dostosowanie do istniejącego otoczenia;
szerokość elewacji frontowej - dopuszcza się
przy stosowanie szerokości segmentu rozwiązania indywidualne,

b)

wysokość zabudowy: dopuszcza się wysokość do 2 kondygnacji w tym poddasze
uşytkowe, ale nie wyşszą niş 10.0m mierzoną od poziomu terenu do najwyşszego punktu dachu,

c)

w zakresie geometria dachu dopuszcza się:

§ 17. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej oznaczone na rysunku planu symbolem
MN2.
2. Ustala się przeznaczenie terenów:
1) podstawowe – pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną szeregową z przynaleşnym zagospodarowaniem terenu;
2) dopuszczalne:
a)

b)

§ 18. 1. Wyznacza się teren zieleni leśnej oznaczony na rysunku planu symbolem ZL.

1) podstawowe: lasy;

ogrody przydomowe.

2) dopuszczalne:

4. Zagospodarowanie terenu, parametry i wskaŝniki:
1) ustala się:
a)

wielkość powierzchni zabudowy w stosunku
do powierzchni działki – nie moşe przekraczać 50%,

b)

powierzchnia
biologicznie
czynna
–
minimum 30% powierzchni działki w tym dla
zieleni wysokiej naleşy przeznaczyć co najmniej 20% terenów biologicznie czynnych,
linie nieprzekraczalne zabudowy w odległości od linii rozgraniczających ulice zgodnie
z rysunkiem planu,

d)

przy kształtowaniu dachów – rozwiązania
indywidualne.

pod zabudowę usługową w ramach zmiany
funkcji pomieszczeń mieszkalnych, na biura,
gabinety, pracownie, itp.,

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: nakazuje się, aby działalność usługowa,
zgodnie z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stwarzała uciąşliwości dla otoczenia (usługi nieuciąşliwe).

c)

-

program parkingowy i garaşowy:
-

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

-

w przypadku prowadzenia działalności

2. Ustala się przeznaczenie terenów:

a)

lokalizacja obiektów związanych z gospodarką leśną,

b)

lokalizacja urządzeń i sieci infrastruktury
technicznej (w przypadku braku moşliwości
innego prowadzenia lub lokalizacji).

3. Parametry i wskaŝniki zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:
1) zachowanie proporcji, aby łączna powierzchnia
terenów związanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowiła więcej niş 5% pow. przeznaczenia podstawowego danego terenu (przy
warunku uzgodnienia programu dopuszczalnego z zarządcą lub właścicielem lasu);
2) zakaz realizacji nowych obiektów kubaturowych, za wyjątkiem obiektów bezpośrednio
słuşących działalności leśnej.
§ 19. 1. Wyznacza się teren zieleni nieurządzonej
oznaczony na rysunku planu symbolem ZN.
2. Ustala się przeznaczenie terenów:
1) podstawowe – skwery, zieleńce;
2) dopuszczalne:
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a)

plac gier i zabaw,

b)

teren wypoczynku,

c)

zieleń ozdobna, ścieşki piesze, elementy małej architektury.

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) nakazuje się zachowanie istniejącej zieleni
o walorach przyrodniczo – krajobrazowym;
2) dopuszcza się wprowadzenie:
a)

b)

w obszarem ograniczonego uşytkowania od
linii elektroenergetycznej krzewów i powierzchni trawiastej,
poza obszarem ograniczonego uşytkowania
od linii elektroenergetycznej zieleni wysokiej;

3) zakazuje się grodzenia terenów za pomocą
ogrodzeń trwałych.
4. Zagospodarowania terenu, parametry i wskaŝniki:

Poz.1543
obiektów komunikacji rowerowej,
c)

3. Parametry i wskaŝniki zagospodarowania terenu:
poszerzenie linii rozgraniczającej drogę publiczną lokalną oznaczoną w planie symbolem
KDL o szerokość 6.0m.
§ 21. 1. Wyznacza się tereny dróg wewnętrznych
wraz z urządzeniami towarzyszącymi, oznaczone
na rysunku planu symbolem KDW1 i KDW2.
2. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) nakazuje się budowę nowych elementów układu komunikacyjnego wraz z kompleksową budową sieci uzbrojenia technicznego lokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg;
2) dopuszcza się:
a)

korekty elementów istniejącego układu komunikacyjnego w projektach technicznych
budowy i modernizacji dróg,

b)

w liniach rozgraniczających dróg, budowy
obiektów komunikacji pieszej i rowerowej.

1) ustala się:
a)

powierzchnia biologicznie czynna minimum
70% powierzchni działki,

b)

powierzchnia
trwałego
zainwestowania
związanego z przeznaczeniem dopuszczalnym nie moşe przekroczyć 30% powierzchni
terenu;

2) dopuszcza się lokalizowanie: urządzeń infrastruktury technicznej związanej z obsługą zagospodarowania terenu;
3) zakazuje się:
a)

lokalizacji trwałych obiektów kubaturowych,

b)

urządzania parkingów oraz innych utwardzonych placów.

§ 20. 1. Wyznacza się teren drogi publicznej wraz
z urządzeniami towarzyszącymi, oznaczony na rysunku planu symbolem KDL.
2. Zasady budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) nakazuje się:
a)

b)

budowę nowych elementów układu komunikacyjnego wraz z kompleksową budową
sieci uzbrojenia technicznego, lokalizowanej
w liniach rozgraniczających dróg,
w liniach rozgraniczających dróg budowy
obiektów komunikacji pieszej, w tym dla terenów oznaczonych symbolami KDL, przynajmniej po jednej stronie jezdni - chodnika
o minimalnej szerokości 1,5m;

2) dopuszcza się:
a)

b)

korekty elementów istniejącego układu komunikacyjnego w projektach technicznych
budowy i modernizacji dróg,
w liniach rozgraniczających dróg budowy

w liniach rozgraniczających dróg realizacji
urządzeń związanych z obsługą komunikacji
- zatok, parkingów, zieleni, elementów małej
architektury i tablic reklamowych.

3. Parametry i wskaŝniki zagospodarowania terenu - nakazuje się dla dróg wewnętrznych:
1) dla KDW1 szerokość w liniach rozgraniczających min. 15.0mn;
2) dla KDW2 szerokość w liniach rozgraniczających min. 12.0mn;
3) lokalizację przynajmniej po jednej stronie jezdni
chodnika o minimalnej szerokości 0,75m.
§ 22. 1. Wyznacza się teren komunikacji pieszej
wraz z urządzeniami towarzyszącymi oznaczony na
rysunku planu symbolem KX.
2. Ustala się przeznaczenie terenów:
1) podstawowe: ciąg pieszy;
2) dopuszczalne:
a)

obiekty małej architektury,

b)

szpalery drzew, zakrzewienia, zieleń ozdobna,

c)

ścieşki rowerowe,

d)

infrastruktura techniczna związana z obsługą
zagospodarowania terenu wraz z zagwarantowaniem dojazdu.

3. Zagospodarowania terenu, parametry i wskaŝniki:
1) nakazuje się: zachowanie szerokości ciągu
w liniach rozgraniczonych zgodnie z rysunkiem
planu stanowiącym załącznik do niniejszej
uchwały;
2) dopuszcza się: stosowanie indywidualnych
rozwiązań w zakresie nawierzchni, oświetlenia,
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zieleni, elementów małej architektury, zadaszeń
i przykryć.
§ 23. 1. Wyznacza się tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetyka, oznaczone na rysunku
planu symbolem E.
2. Ustala się przeznaczenie terenów:

strzowi Czerwieńska.
§ 25. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i podlega podaniu
do publicznej wiadomości na stronach internetowych BIP Gminy Czerwieńsk.
Przewodniczący Rady
Leszek Jędras

1) podstawowe - stacje transformatorowe, z przynaleşnym zagospodarowaniem terenu;
2) dopuszczalne - wszelkie urządzenia towarzyszące zaopatrzeniu w energię elektryczną.
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: nakazuje się, aby uciąşliwości bądŝ
szkodliwości dla środowiska, wywołane przez obiekt
i urządzenia, nie wykraczały poza granice terenu, na
którym są zlokalizowane i tym samym, nie powodowały konieczności ustanowienia obszaru ograniczonego uşytkowania.
Rozdział 5
Przepisy końcowe
§ 24. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
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____________________________________
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r.
Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172,
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17
poz. 128, Nr 181 poz. 1337 z 2007r. Nr 138 poz. 974, Nr 173
poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458;
z 2009r., Nr 52, poz. 420.
2
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r.
Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005r. Nr 113,
poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2006r. Nr 45, poz. 319 z 2007r.
Nr 225 poz. 1635, Nr 127 poz. 880 oraz z 2008r. Nr 123, poz. 803,
Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 117

– 6354 –

Poz.1543
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXII/204/09
Rady Miejskiej w Czerwieńsku
z dnia 24 czerwca 2009r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXII/204/09
Rady Miejskiej w Czerwieńsku
z dnia 24 czerwca 2009r.
Rozstrzygnięcie
w sprawie uwag wniesionych do projektu planu
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póŝn.
zm.) Rada Miejska w Czerwieńsku rozstrzyga, co
następuje:
Do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Płoty dla terenu działek
o Nr ewid. 200/1, 201, 311 wyłoşonego do publicznego wglądu wraz z prognozą skutków wpływu
ustaleń planu na środowisko w siedzibie Urzędu
Gminy i Miasta w Czerwieńsku przy ul. Rynek 25,
w dniach od 21 kwietnia 2009r. do 12 maja 2009r.,
nie wniesiono uwag zgodnie z wykazem uwag stanowiących integralną część dokumentacji formalno
– prawnej prac planistycznych.

Poz.1543, 1544

strzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póŝn.
zm.), art. 7 ust. 1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz art. 167, ust. 2
pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104
z póŝn. zm.) Rada Miejska w Czerwieńsku rozstrzyga, co następuje:
1) z ustaleń zawartych w uchwale w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Płoty obejmującego tereny w granicach określonych w załączniku graficznym
Nr 1 wynika, şe realizacja zapisanych w nim zadań z zakresu infrastruktury technicznej, pociąga za sobą wydatki z budşetu gminy, w zakresie
realizacji zadań własnych;
2) inwestycje i nakłady wynikające z realizacji zapisów przedmiotowej uchwały, w zakresie budowy i rozbudowy infrastruktury technicznej,
które są niezbędne dla prawidłowego i uporządkowanego zagospodarowania terenu objętego planem, będą finansowane ze środków:
a)

budşetowych gminy, wg harmonogramu
planowanych do realizacji inwestycji oraz
zadań wprowadzanych w kolejnych latach
do budşetu przez Radę Miejską w Czerwieńsku,

b)

pozabudşetowych, w tym z funduszy Unii
Europejskiej,

c)

wynikających z porozumień, w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego,

d)

własnych inwestorów, na terenie posiadanych przez nich nieruchomości,

e)

własnych operatorów sieci.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXII/204/09
Rady Miejskiej w Czerwieńsku
z dnia 24 czerwca 2009r.
Rozstrzygnięcie
dotyczy sposobu realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania
zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Płoty
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze15 43
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UCHWAŁA NR LI/651/09
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA
z dnia 25 sierpnia 2009r.
w sprawie uchwalenia planu i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Zielona Góra dla terenu "Jędrzychów I: Na Skarpie"
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 i art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn.
zm.1), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póŝn. zm.2), uchwały Nr III/15/06 Rady Miasta Zielona Góra z dnia
19 grudnia 2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra,
dla terenu „Jędrzychów I: Na Skarpie” po stwierdzeniu zgodności z zapisami Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego mia-

sta Zielona Góra Nr XXVIII/392/08 z dnia 19 sierpnia
2008r. uchwala się, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Uchwala się plan i zmianę miejscowego
plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra, dla terenu „Jędrzychów I: Na Skarpie”
zwany dalej planem.
2. Plan obejmuje obszar przylegający od strony
zachodniej do ul. Jędrzychowskiej i zawiera zespół
zabudowy mieszkaniowej wraz z otaczającym kom-
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pleksem leśnym.

a)

KD – drogi publiczne,

3. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są
załączniki:

b)

KDW – drogi wewnętrzne,

c)

KDX – ciągi pieszo – jezdne,

d)

KX – ciągi piesze;

1) zał. Nr 1 - rysunek planu w skali 1:1 000 wraz
z wyrysem ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta w skali 1:10 000;
2) zał. Nr 2 - rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłoşonego do publicznego wglądu projektu planu;
3) zał. Nr 3 - rozstrzygnięcie dotyczące sposobu
realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleşą do
zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
§ 2. 1. Przedmiotem planu są regulacje określające
zasady zagospodarowania terenu objętego planem
miejscowym z przeznaczeniem pod zabudowę
mieszkaniową, usługową, produkcyjno – techniczną,
lasy, zieleń parkową, wody, komunikację i infrastrukturę techniczną.

7) infrastrukturę techniczną, oznaczoną symbolami:
a)

E1 i E2 – elektroenergetyka,

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

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

b)

2. W obszarze objętym planem wydziela się tereny o funkcjach podstawowych, przeznaczonych
pod:

zasady ochrony
przestrzennego,

i

kształtowania

ładu

c)

zasady ochrony środowiska,
i krajobrazu kulturowego,

1) zabudowę mieszkaniową, oznaczoną symbolami:

d)

zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,

przyrody

a)

MN1 – zabudowę jednorodzinną wolnostojącą,

e)

wymagania
wynikające
z
potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych,

b)

MN2 – zabudowę jednorodzinną bliŝniaczą,

f)

c)

MN3 – zabudowę jednorodzinną szeregową;

szczegółowe zasady i warunki
i podziału nieruchomości,

g)

zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury
technicznej,

h)

sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i uşytkowania terenów,

2) zabudowę mieszkaniową z usługami oznaczoną
symbolem MU;
3) zabudowę usługową, oznaczoną symbolami:

scalania

a)

U1 – usługi oświaty,

b)

U2 – usługi zdrowia,

c)

U – zabudowa obiektów handlowych o powierzchni sprzedaşy do 2000m²;

i)

sposoby
zagospodarowania
terenów
zagroşonych osuwaniem się mas ziemnych,

4) zabudowę techniczno - produkcyjną, oznaczoną
symbolem:

j)

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

a)

P – obiekty produkcyjne, składy i magazyny;

5) zieleń i wody, oznaczone symbolami:
a)

ZL – lasy,

b)

zieleń urządzoną oznaczoną symbolami:
-

ZLP – park leśny,

-

ZP - parki, skwery, zieleńce,

c)

ZN – zieleń nieurządzona,

d)

ZD – ogródki działkowe,

e)

WS – śródlądowe wody powierzchniowe;

6) komunikację, oznaczone następującymi symbolami:

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

przeznaczenie terenów,

b)

parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu;

5) rozdział 5, zawierający przepisy końcowe.
2. Na rysunku planu obowiązują następujące
oznaczenia:
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1) graficzne:
a)

linie rozgraniczające tereny o róşnym przeznaczeniu lub róşnych zasadach zagospodarowania,

b)

obszar ochrony zabudowy mieszkaniowej,

c)

strefy ograniczonego uşytkowania,

d)

nieprzekraczalne linie zabudowy,

e)

symbole literowe przeznaczenia terenu
i numery wyróşniające go spośród innych
terenów;

2) pozostałe oznaczenia nie wymienione wyşej
mają charakter informacyjny.
§ 4. Ilekroć jest mowa o:
1) uchwale - naleşy przez to rozumieć niniejszą
uchwałę Rady Miasta Zielona Góra;
2) planie - naleşy przez to rozumieć wszystkie
ustalenia dotyczące obszaru objętego niniejszą
uchwałą;
3) przepisach odrębnych - naleşy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;
4) rysunku planu - naleşy przez to rozumieć rysunek wymieniony w § 1 ust. 3 pkt 1 niniejszej
uchwały;
5) terenie - naleşy przez to rozumieć obszar o toşsamym rodzaju przeznaczenia, wyznaczony na
rysunku planu liniami rozgraniczającymi
i oznaczony symbolem literowym i liczbowym;
6) obowiązujących
liniach
rozgraniczających
- naleşy przez to rozumieć linie oddzielające tereny o róşnym przeznaczeniu lub o róşnych zasadach zagospodarowania;
7) przeznaczeniu podstawowym - naleşy przez to
rozumieć rodzaj przeznaczenia terenu, który
dominuje w obszarze wydzielonym liniami rozgraniczającymi, obejmujący min. 51% powierzchni działki lub min. 51% powierzchni całkowitej wszystkich budynków istniejących
i planowanych, połoşonych w jej granicach;
8) przeznaczeniu dopuszczalnym - naleşy przez to
rozumieć rodzaj przeznaczenia inny niş podstawowy, który uzupełnia i wzbogaca uşytkowanie podstawowe;
9) dostępie do drogi publicznej - naleşy przez to
rozumieć dostępność zgodnie z ustawą
o gospodarce nieruchomościami, a takşe dostępność przez układ dróg wewnętrznych dojazdowych posiadających zjazdy lub zjazd do
drogi publicznej;
10) drogach wewnętrznych - naleşy przez to rozumieć drogi nie zaliczone do kategorii dróg publicznych, stanowiące drogi w osiedlach mieszkaniowych, dojazdy do działek, drogi dojazdowe do obiektów uşytkowanych przez podmioty
prowadzące działalność gospodarczą, drogi dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych, naleşą-

Poz. 1544
ce do właścicieli gruntów;

11) zieleni urządzonej - naleşy przez to rozumieć
zróşnicowaną gatunkowo zieleń wysoką i niską
o charakterze ozdobnym, pokrywającą ukształtowane powierzchnie;
12) zabudowie - naleşy przez to rozumieć budynki
lub zespoły budynków wraz z dojazdami, parkingami i innymi urządzeniami związanymi
z ich obsługą;
13) wysokości zabudowy - naleşy przez to rozumieć
maksymalny pionowy wymiar budynku liczony
od poziomu terenu przy najnişej połoşonym
wejściu do budynku do najwyşej połoşonej
krawędzi dachu lub punktu zbiegu połaci dachowych;
14) powierzchni zabudowy - naleşy przez to rozumieć powierzchnię poziomego rzutu jednej
kondygnacji naziemnej o największej obszarowo powierzchni, liczonej po zewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych;
15) przestrzeni publicznej - naleşy przez to rozumieć
ogólnodostępne obszary o dominującej funkcji
komunikacji pieszej, takie jak chodniki, w tym
takşe ścieşki rowerowe, parki, zieleńce, aleje
parkowe;
16) działalności gospodarczej nieuciąşliwej – naleşy
rozumieć taki rodzaj usług, który nie wywołuje
uciąşliwości dla otoczenia w rozumieniu zapisów prawa budowlanego;
17) zabudowie mieszkaniowej z usługami– naleşy
przez to rozumieć zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną, przy których winna być realizacja usług w kondygnacjach parteru lub wyşszych;
18) rzemiośle nieuciąşliwym – naleşy przez to rozumieć działalność nie powodującego znaczącego oddziaływania na środowisko, zgodnie
z ustanowionymi, odrębnymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie, w tym:
a) usługowe – wszelkie czynności świadczone
w ramach samodzielnej działalności gospodarczej lub innych przedsiębiorstw o podobnym charakterze, na rzecz jednostek gospodarki oraz na rzecz ludności, nie tworzące nowych dóbr materialnych, ponadto
usługi świadczone w wykonywaniu wolnych
zawodów,
b)

produkcyjne - samodzielna działalność gospodarcza lub innych przedsiębiorstw o podobnym charakterze, na niewielką skalę,
prowadzona w warsztatach, pracowniach,
itp.;

19) stawce procentowej - naleşy przez to rozumieć
wzrost wartości nieruchomości spowodowany
ustaleniami planu, upowaşniający do pobrania
od właściciela jednorazowej opłaty w przypadku jej zbycia, zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
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20) nieprzekraczalnej linii zabudowy - naleşy przez
to rozumieć granicę wzdłuş terenów komunikacji publicznej i wydzielonych pasów infrastruktury technicznej, poza którą nie moşe być wysunięte lico budynku; dopuszcza się jej nieznaczne naruszenie dla zadaszeń wejściowych,
rzutu dachu, wykuszy, balkonów, i elementów
wystroju architektonicznego, w tym ganków
i schodów wejściowych;

mi zabudowy, zielenią kompozycyjną
i izolacyjną, elementami reklam i informacji wizualnej, ogrodzeniami poszczególnych nieruchomości i itp.,

21) reklamie wielkogabarytowej - naleşy przez
to rozumieć wolnostojące, trwale związane
z gruntem urządzenie reklamowe, w tym
umieszczane na elementach konstrukcyjnych,
na obiekcie budowlanym lub ogrodzeniu;
22) strefie technicznej, w tym strefie ograniczonego
uşytkowania - naleşy przez to rozumieć strefy
od sieci i urządzeń infrastruktury technicznej
obejmujące: pas terenu wzdłuş sieci po jej
stronach, pozwalający na stały lub okresowy
dostęp operatora kontrolującego stan sieci,
a w przypadku awarii - na jej usunięcie; szerokość tej strefy ustala się na podstawie rodzaju
sieci.

-

realizację terenów biologicznie czynnych
w granicach kaşdej działki o procencie
powierzchni ustalonych w zapisach szczegółowych, do których naleşą tereny zieleni niskiej – trawniki, zieleni średniej krzewy, zieleni wysokiej - drzewa istniejące i projektowane,

-

wydzielanie miejskich pasów drogowych
dla potrzeb infrastruktury wod. – kan.,

-

sytuowanie budynków na działkach dla
których nie określono linii zabudowy
w sposób zapewniający optymalne nasłonecznienie terenu działek i minimalizację
zacienienia sąsiednich nieruchomości
oraz na zasadach ogólnych określonych
w prawie budowlanym i warunkach technicznych,

-

sytuowanie na terenach sąsiadujących
z terenami lasów nowych budynków
w odległości 12.0m od granicy lasu,

Rozdział 2
Przepisy obowiązujące w całym obszarze, objętym
planem

b)

przeznaczenie pasa terenu, pomiędzy linią
zabudowy a linią rozgraniczającą teren, wyłącznie pod realizację:

§ 5. Ustala się zasady przeznaczenia terenów:
1) tereny wyznaczone na rysunku planu liniami
rozgraniczającymi, mogą być zagospodarowane wyłącznie na cele zgodne z podstawowym
przeznaczeniem lub łącznie z przeznaczeniem
dopuszczalnym, zgodnie z ustaleniami określonymi w zapisach niniejszej uchwały, w tym
w warunkach zagospodarowania poszczególnych terenów, zawartymi w rozdziale 4, z zastrzeşeniem, iş zagospodarowanie na cele
zgodne z przeznaczeniem dopuszczalnym nie
moşe zaistnieć samodzielnie;
2) w ramach terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi, obok zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym, mogą występować drogi wewnętrzne,
miejsca postojowe dla samochodów osobowych, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej oraz zieleń izolacyjna - o ile przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej.
§ 6. Ustala się zasady ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego odnoszące się do wszelkich
działań budowlanych (tj. realizacji nowych obiektów,
rozbudów, nadbudów, remontów istniejącej zabudowy, budowy ogrodzeń, elementów reklamowanych i obiektów małej architektury):
zagospodarowanie przestrzenne terenów
realizować z uwzględnieniem wymogów
ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
poprzez:
-

dbanie o docelowe ukształtowanie i zagospodarowanie linii zabudowy i linii zieleni
wokół ulic – koordynację pomiędzy linia-

utwardzonego wjazdu na teren działki,

-

dojścia do budynku,

-

zadaszonego i osłoniętego miejsca pod
pojemniki na śmieci,

-

miejsc do parkowania,

-

sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

-

zieleni dekoracyjnej i elementów małej
architektury;

2) zakazuje się stosowania:
a)

materiałów wykończeniowych typu: blacha
trapezowa i falista oraz siding, z wyłączeniem budynków związanych z działalnością
magazynową, składową, rzemieślniczą i budynków infrastruktury technicznej,

b)

reklam wielkogabarytowych typu billboard na terenach istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej, usługowej, zieleni
urządzonej, dróg publicznych i dojazdowych,
obsługujących tereny zabudowy mieszkaniowej,

c)

znaków informacji wizualnej w miejscach
w sposób naruszający bezpieczeństwo ruchu
samochodowego i pieszego;

1) nakazuje się:
a)

-

3) dopuszcza się stosowanie:
a)

materiałów wykończeniowych na elewacjach budynków według projektów indywidualnych,

b)

kolorów na elewacjach budynków jako identyfikacja firm,
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krat lub şaluzji zabezpieczających otwory
okienne i drzwiowe oraz markiz - z zastrzeşeniem spójności wizualnej - pod względem
kolorystyki z fasadą budynku,

d)

ogrodzeń działek budowlanych, widocznych
od strony ulic lub innych przestrzeni publicznych, pod warunkiem zastosowania
rozwiązań materiałowych i kolorystycznych,
nawiązujących do cech architektury budynków i stosowania prefabrykatów betonowych tylko wg projektów indywidualnych,

e)

Poz. 1544
a)

nakazuje się:
-

zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi organicznej, jej odpowiednie zdeponowanie
oraz ponowne wykorzystanie przy realizacji robót ziemnych w związku z realizacją
budowy,

-

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

b)

dopuszcza się wykorzystanie dla potrzeb
niwelacji
terenu
mas
ziemnych,
stanowiących grunt rodzimy, usuwany lub
przemieszczany, w związku z realizacją
przedsięwzięcia lub realizacji elementów
zagospodarowania terenu;

znaków informacji wizualnej w celach reklamowych, w tym szyldów, reklam, tablic
informacyjnych, pod warunkiem:
-

-

umieszczania w strefie frontowej budynków - na poziomie kondygnacji przeznaczonych pod usługi oraz dostosowania
wymiarami do gabarytów budynków i detali architektonicznych,
nawiązania do podziałów i kolorystyki fasad.

§ 7. Ustala się zasady ochrony środowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego:

5) w zakresie ochrony wód przed zanieczyszczeniem, nakazuje się uszczelnianie
powierzchni komunikacyjnych, w tym placów,
dróg i parkingów;
6) w zakresie ochrony terenów zieleni i wartości
krajobrazowych:
a)

1) zakazuje
się
lokalizowania
inwestycji
(związanych z działalnością gospodarczą)
mogących
znacząco
oddziaływać
na
środowisko określonych w ustawie o udostę
pnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko;

nakazuje się:
-

ochronę lokalnych wartości krajobrazu
oraz zieleni poprzez zachowanie i utrzymanie,
w szczególności
naturalnego
ukształtowania terenu i istniejących szpalerów drzew o walorach kompozycyjnych,

-

utrzymanie istniejącej zieleni, z dopuszczeniem wycinki w sytuacji konieczności
wprowadzenia niezbędnych rozwiązań
z zakresu przedsięwzięć liniowych, w tym
dotyczących infrastruktury technicznej
i komunikacji oraz porządkowania struktury osadniczej, wprowadzając w kaşdym
przypadku obowiązek kompensacji przyrodniczej,

-

kształtowanie nowej zieleni w sposób nie
kolidujący z zabudową - wprowadzanie
nasadzeń zgodnie z siedliskiem przy
uwzględnieniu docelowej wysokości i rozłoşystości oraz otwarć widokowych,

2) w
zakresie
ochrony
przed
hałasem
dopuszczalny
poziom
hałasu
określony
w przepisach odrębnych dla terenów:
a)

oznaczonych na rysunku planu symbolem
MN1, MN2, MN3 - wskazuje się jako
przyporządkowany
rodzajowi
„tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”,

b)

oznaczonych na rysunku planu symbolem
MU - wskazuje się jako przyporządkowany
rodzajowi „tereny mieszkaniowo - usłu
gowe”,

c)

oznaczonych na rysunku planu symbolem
U1 - wskazuje się jako przyporządkowany
rodzajowi „tereny związane ze stałym lub
czasowym pobytem dzieci i młodzieşy”,

d)

e)

oznaczonych na rysunku planu symbolem
U2 - wskazuje się jako przyporządkowany
rodzajowi „tereny szpitali w miastach”,
oznaczonych na rysunku planu symbolem
ZP i ZD - wskazuje się jako przyporządkowany rodzajowi „tereny rekreacyjno - wypoczynkowe”;

3) w
zakresie
ochrony
powietrza
przed
zanieczyszczeniem: nakazuje się stosowanie
paliw o niskiej zawartości związków siarki;
4) w zakresie ochrony powierzchni
i środowiska przed odpadami:

ziemi

b)

dopuszcza się wydzielanie i realizację ciągów pieszych i ścieşek rowerowych, w ramach terenów zieleni.

§ 8. 1. Ustala się zasady ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej:
1) nakazuje się na obszarze objętym planem
osobom prowadzącym roboty budowlane
i ziemne w przypadku ujawnienia w trakcie prac
przedmiotu, który posiada cechy zabytku:
a)

wstrzymanie wszelkich robót mogących
uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot,

b) zabezpieczenie przy uşyciu dostępnych środków ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,
c)

niezwłocznie zawiadomienie o tym odpowiedni organ słuşby ochrony zabytków oraz
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Prezydenta Miasta Zielona Góra;
2) Prezydent Miasta Zielona Góra jest obowiązany
niezwłocznie, nie dłuşej niş w terminie
3 dni przekazać wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków przyjęte zawiadomienie, o którym mowa w pkt 1c.

-

uwzględnienie istniejącego uzbrojenia
wod. – kan., z zachowaniem pasów eksploatacyjnych według zasad jak w § 12
ust. pkt 3 lit. b tiret drugie i pkt 4 lit. a tiret
trzecie,

-

uzbrojenie terenu w urządzenia towarzyszące, warunkujące prawidłowe funkcjonowanie wydzielonych działek,

-

zapewnienie dostępności do drogi publicznej i do infrastruktury technicznej dla
wszystkich powstałych w wyniku podziału
działek,

-

dopuszcza się moşliwość scaleń wydzielonych działek budowlanych.

2. Na terenach objętych planem są trzy obiekty
wpisane do ewidencji zabytków.
3. Na terenach objętym planem nie stwierdzono
występowania stanowisk archeolo- gicznych.
§ 9. Ustala się
wynikające z potrzeb
publicznych:

następujące wymagania
kształtowania przestrzeni

1) nakazuje się zapewnienie dostępności osobom
niepełnosprawnym poprzez:
a)

likwidację istniejących barier technicznych
i
architektonicznych,
stosując
jako
uzupełnienie schodów pochylnie,

b)

umoşliwienie przy zagospodarowywaniu
nowych terenów i projektowanych obiektach
budowlanych, w tym budynków uşyte
czności publicznej, na wszystkich ciągach
pieszych i pieszo – jezdnych, poruszanie się
osobom niepełnosprawnym;

2) dopuszcza się stosowanie elementów:
a)

małej architektury, zieleni i akcentów plastycznych,

b)

uşytkowych, w szczególności lamp oświetleniowych, słupów ogłoszeniowych, ławek,
koszy na śmieci, posadzek na wydzielonych
ciągach pieszych i pieszo – jezdnych.

§ 10. Ustala się szczegółowe zasady i warunki
scalania i podziału nieruchomości:
1) ustalenia planu, odnoszące się do przeznaczenia poszczególnych terenów, obowiązują niezaleşnie od istniejących podziałów na działki;
2) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem:
a)

dla terenów przeznaczonych pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną – ustala się
minimalną powierzchnię działek:

§ 11. Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy
i budowy systemów komunikacji:
1) układ komunikacyjny określa się zgodnie
z
przeznaczeniem
podstawowym
oraz
parametrami i klasyfikacją dróg ustalonymi
w rozdziale 4;
2) kaşdorazowo w sytuacji przebudowy, rozbudowy i budowy elementów układu komunikacji,
w tym dróg, parkingów, ścieşek rowerowych
i ciągów pieszo – jezdnych, naleşy uwzględnić
odpowiednio:
a)

projektowane oraz istniejące sieci uzbrojenia
terenu, z dopuszczeniem ich przełoşenia na
koszt administratora drogi i na warunkach
uzgodnionych z administratorem danej sieci,

b)

istniejący układ dróg publicznych i utrzymanie powiązań,

c)

utrzymanie lub budowę chodników dla pieszych,

d)

przy budowie nowych odcinków uprzednie
rozpoznanie geologiczno-inşynierskie terenu;

3) układ komunikacyjny obsługujący teren objęty
planem tworzą:
a)

przebiegająca wzdłuş zachodniej granicy terenu droga wojewódzka – ul. Jędrzychowska,

b)

drogi publiczne obsługujące teren:

-

min. 600m2 – pod realizację zabudowy
wolnostojącej,

-

klasy Z (zbiorcza) – obwodnica południowa,

-

min. 500m2 - pod realizację zabudowy bliŝniaczej,

-

klasy L (lokalna) – ul. Jagodowa i część
ul. Jarzębinowej,

-

min. 400m2 – pod realizację zabudowy szeregowej,

-

klasy L (lokalna) – część ul. Şytniej,

-

klasy D (dojazdowe) – ul. Jęczmienna,
cześć ul. Jarzębinowej, ul. Konopna,
ul. Krzywa, ul. Podwójna, ul. Pszenna,
ul. Rolnicza, ul. Rzepakowa, ul. Winna,
ul. Nowa, część ul. Şytniej,

b)

określone, w ppkt a parametry nie dotyczą
terenów zainwestowanych, gdzie parametr
nie jest moşliwy do spełnienia, dla działek
wydzielonych przed uchwaleniem planu,

c)

do podziału dzielonej nieruchomości, wymagane jest spełnienie następujących warunków:
-

zgodność z funkcją określoną w planie,

c)

drogi wewnętrzne istniejące i nowoprojektowane umoşliwiające swobodny dostęp do
kaşdej działki, w sposób zapewniający dojazd samochodów wielkogabarytowych,
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bezpieczeństwo poşarowe, dojazd karetki
pogotowia i innych pojazdów uprzywilejowanych,
d)

ciągi pieszo – jezdne zapewniające dojścia
i dojazd do działek budowlanych umoşliwiającą ruch pieszy oraz ruch i postój pojazdów,

e)

program parkingowy zaspokajający potrzeby
mieszkańców, personelu i klientów, wyliczony według parametrów i wskaŝników określonych
dla
poszczególnych
terenów
w rozdziale 4 naleşy zbilansować w ramach
terenu planowanej inwestycji, w szczególności oznacza to zakaz realizacji nowych inwestycji nie spełniających tego warunku.

rozbudowywanej miejskiej sieci wodociągowej,
-

b)

nakazuje się:
-

utrzymanie przebiegu głównej sieci wodociągowej w liniach rozgraniczających
istniejących dróg,

-

zagwarantowanie pasów eksploatacyjnych dla istniejących i projektowanych
sieci do ø300mm o szerokości 3.0m, powyşej ø300mm o szerokości 5.0m (licząc
od zewnętrznej ścianki przewodu) wolne
od zabudowy i trwałych nasadzeń,

§ 12. Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy
i budowy systemów infrastruktury technicznej:
1) dla wszystkich terenów ustala się, w zaleşności
od potrzeb, wyposaşenie w sieć wodociągową,
kanalizacyjną, elektroenergetyczną, gazową,
ciepłowniczą
i
teletechniczną
wraz
z urządzeniami wynikającymi z przepisów odrębnych oraz z przynaleşnymi pasami obsługi
technicznej;
2) w planie określono zasady obsługi w zakresie
infrastruktury technicznej, związane z sieciami,
przyłączami i obiektami technologicznymi, niewymagającymi wydzielania terenu, zlokalizowanymi w granicach innych wyodrębnionych
w planie terenów, o róşnym przeznaczeniu przy
czym:
a)

trasy projektowanych sieci infrastruktury
technicznej naleşy prowadzić w liniach rozgraniczających drogi, z uwzględnieniem
umieszczenia, w przekroju poprzecznym ulic,
wszystkich sieci projektowanych docelowo,

b)

wzdłuş istniejących i projektowanych przebiegów sieci i przyłączy, naleşy zachować
strefy od sieci o szerokości uzaleşnionej od
średnicy i typu, ustalone indywidualnie
przez właściwego dysponenta sieci, na których nie naleşy sytuować budynków, nasadzać drzew, lokalizować elementów małej
architektury,

c)

dopuszcza się:
-

-

dopuszcza się uşytkowanie studni dla celów
technologicznych i p. poş. pod warunkiem
zbadania ich przydatności;

4) w zakresie odprowadzenia ścieków bytowych,
komunalnych, przemysłowych oraz wód opadowych i roztopowych, zwanych dalej – ściekami:
a)

nakazuje się:
-

odprowadzenie ścieków, o ile spełniają
parametry zgodne z przepisami odrębnymi - do istniejącego systemu sieci kanalizacyjnej,

-

lokalizowanie nowej sieci kanalizacyjnej
w liniach rozgraniczających dróg, z uwzględnieniem przepisów odrębnych,

-

zagwarantowanie pasów eksploatacyjnych dla istniejących i projektowanych
sieci kanalizacyjnych o szerokości po 4.0m
z kaşdej strony, licząc od zewnętrznej
ścianki kanału, wolne od zabudowy i trwałych nasadzeń;

b)

zakazuje się wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych
i do gruntu,

c)

dopuszcza się:
-

do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej,
moşliwość lokalizacji bezodpływowych
zbiorników ścieków,

-

gromadzenie wód opadowych na terenach mieszkaniowych z ich gospodarczym
wykorzystaniem,

realizację inwestycji infrastruktury technicznej, których przebieg wynika z zapisów planu lub przepisów odrębnych i nie
wynika z rysunku planu;

-

do przebiegu sieci kanalizacyjnych przez
tereny działek prywatnych, w przypadku
braku innych moşliwości, pod warunkiem
uzyskania zgody ich właścicieli;

ustala się:
-

c)

zmiany przebiegu i parametrów istniejących sieci infrastruktury technicznej na
warunkach ustalonych z administratorem
danej sieci – o ile nie narusza to struktury
danej sieci, nie pogarsza warunków obsługi i nie narusza interesów osób trzecich,

3) w zakresie zaopatrzenia w wodę:
a)

ilość dostarczanej wody, dla poszczególnych typów zabudowy, przyjąć zgodnie
z przepisami szczególnymi w sprawie
określenia przeciętnych norm zuşycia wody,

dostawę wody, gwarantującą pełne pokrycie zapotrzebowania z istniejącej lub

5) w zakresie zaopatrzenia w gaz:
a)

ustala się pokrycie, w zaleşności od potrzeb,
zapotrzebowania na gaz dla celów bytowych, przemysłowych i grzewczych - z ist-
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niejącej lub rozbudowanej sieci,
b)

c)

nakazuje się:
-

zabezpieczenie tras dla gazociągu średniego ciśnienia w liniach rozgraniczających dróg,

-

stosowanie, dla sieci, stref kontrolowanych, zgodne z przepisami odrębnymi
w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać sieci gazowe,
dopuszcza się lokalizację gazociągu poza pasami jezdni, za uzgodnieniem z właściciele
terenu, na warunkach określonych przez
administratora sieci;

6) w zakresie elektroenergetyki:
a)

b)

ustala się pokrycie zapotrzebowania na
energię elektryczną z istniejącej lub rozbudowanej sieci elektroenergetycznej,
nakazuje się zasilać nowych odbiorców
energii elektrycznej z istniejących stacji
transformatorowych, liniami kablowymi;

7) w zakresie zaopatrzenia w ciepło: nakazuje się
stosowanie paliw ekologicznych, ograniczających wielkość emisji i zanieczyszczeń powietrza, sukcesywną likwidację lokalnych, małych
i niskosprawnych kotłowni węglowych;
8) w zakresie telekomunikacji:
a)

ustala się zapewnienie dostępu, w zaleşności od potrzeb, do istniejącej lub rozbudowanej sieci telekomunikacyjnej,

b)

nakazuje się skablowanie sieci,

c)

zakazuje się lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowych i urządzeń nadawczych;

9) w zakresie gospodarki odpadami:
a)

b)

nakazuje się wyposaşenie dróg oraz terenów
pieszych w urządzenia do gromadzenia odpadów dostosowanych do technologii ich
wywozu i utylizacji,
zakazuje się na całym terenie objętym planem składowania oraz utylizacji odpadów,
np. skupu złomu.

§ 13. Ustala się sposób i termin tymczasowego
zagospodarowania, urządzania i uşytkowania terenów:
1) za tymczasowy sposób zagospodarowania
części lub całości terenu, działki rozumie się
utrzymanie istniejącego sposobu i stanu
zagospodarowania terenu do czasu realizacji
ustaleń planu, przy czym obiekty, ogrodzenia
i
elementy
zagospodarowania
istniejące
w pasach drogowych wyznaczonych liniami
rozgraniczającymi ulic publicznych pozostawia
się do czasu modernizacji (budowy) ulicy jako
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tymczasowe zagospodarowanie - bez prawa
powiększania
kubatury,
z
moşliwością
dokonywania remontów;

2) nakazuje
się
likwidację
dopuszczonego
tymczasowego zagospodarowania i zabudowy,
w
momencie
pojawienia
się
realnych
moşliwości realizacji podstawowego przeznaczenia terenu;
3) dopuszcza się realizację: nowych tymczasowych obiektów budowlanych lub tymczasowych budowli, a takşe tymczasowych
parkingów terenowych, realizowanych na koszt
inwestora, właściciela lub uşytkownika pod
warunkiem iş takie lokalizacje spełnią wymogi
wynikające z przepisów odrębnych, a podstawowe przeznaczenie działki nie wyklucza
takich moşliwości.
§ 14. Ustala się zasady dotyczące obszarów
zagroşonych osuwaniem mas ziemnych, tj.
o spadkach powyşej 5%:
1) nakazuje się
ochronną;

obsadzenie

ich

roślinnością

2) zakazuje się lokalizacji zabudowy oraz wycinki
drzew i krzewów;
3) dopuszcza się tworzenie ciągów pieszych,
urządzeń rekreacyjnych oraz elementów małej
architektury, pod warunkiem wykorzystania
naturalnego
ukształtowania
terenu
oraz
wykonania ich z naturalnych materiałów, w tym
kamienia i drewna.
§ 15. Ustala się stawki procentowe, słuşące
naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4
ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym wynikające ze wzrostu wartości
nieruchomości w wysokości:
1) 20% dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolem U;
2) 30% dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolem P;
3) dla pozostałych terenów nieruchomości stawka
z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynosi - 5%.
Rozdział 3
Przepisy dotyczące wydzielonych stref określające
szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy
§ 16. Ustala się zasady dotyczące obiektów
zabytkowych:
1) wykaz obiektów objętych ewidencją zabytków
zamieszczono w tabeli Nr 1.
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Tabela Nr 1
L.p.
Obiekt
1
2
1)
Dom mieszkalny
2)
Dom mieszkalny
3)
Budynek gospodarczy

2) dla wyşej wymienionych obiektów zabytkowych:
a) nakazuje się, przy renowacji i modernizacji
obiektu zabytkowego, zachowanie:
-

zewnętrznego charakteru elewacji i bryły,
w tym: podziałów otworów okiennych
i drzwiowych, detalu dekoracyjnego oraz
kątów nachylenia połaci dachowych,

-

wewnętrznych cech funkcjonalnych i elementów wystroju wnętrz, jak schody, balustrady, sufity itp.; z zastrzeşeniem pkt 2
lit. c tiret pierwsze,

b)

zakazuje się rozbudowy i nadbudowy w zakresie naruszającym podstawowe zewnętrzne cechy stylistyczne i funkcjonalne,

c)

dopuszcza się:
-

zmianę przeznaczenia, zmianę wyglądu
i rozplanowania, po uprzednim wykonaniu inwentaryzacji konserwatorsko – budowlanej,

-

budowę nowego, w przypadku losowego
zniszczenia obiektu zabytkowego, na zasadzie wymiany substancji, przy zachowaniu poprzedniej lokalizacji, linii zabudowy, ilości kondygnacji i wysokości,
spadku i wysokości dachu, podziału elewacji, z dopuszczeniem odstępstw uzgodnionych z odpowiednim organem słuşby
ochrony zabytków,

-

prowadzenie wszelkich prac renowacyjnych i konserwatorskich po wcześniejszym uzgodnieniu z odpowiednim organem słuşby ochrony zabytków, za wyjątkiem
drobnych bieşących remontów
i napraw nie naruszających ustaleń pkt 1,

-

stosowanie reklam na elewacjach, pod
warunkiem dostosowania ich formy do
kompozycji elewacji, umieszczenia ich
w osi budynku lub w osi głównych otworów okiennych i drzwiowych, bądŝ naroşnikowo, w tym:
-

form metaloplastyki,

-

pojedynczych liter na tynku.

§ 17. 1. Wyznacza się obszar ochrony zabudowy
mieszkaniowej.
2. Ustala się następujące zasady ochrony:
1) zachowanie układu i kształtu ulic i placów osiedlowych;

Poz. 1544

Adres
3
ul. Jędrzychowska 25;
ul. Jędrzychowska 27;
ul. Jędrzychowska 27;

2) zachowanie układu zabudowy.
§ 18. 1. Wyznacza się strefy techniczne i obszary
uşytkowania ograniczonego.
2. Ustala się następujące zasady zagospodarowania:
1) dla obiektów budowlanych, ogrodzeń trwałych,
dróg, nawierzchni utwardzonych i zadrzewień
zlokalizowanych w odległościach mniejszych
niş wynikają z nişej określonej strefy, konieczne
jest uzyskanie zgody właściciela sieci;
2) w strefie ograniczonego uşytkowania od napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia 110kV o szerokości 35.0m (po
17.50m w obie strony od osi linii elektroenergetycznych):
a)

zakazuje się lokalizacji zabudowy,

b)

dopuszcza się realizację ciągów pieszych
w zieleni niskiej i ścieşek rowerowych;

3) z chwilą skablowania linii elektroenergetycznej
przestaje obowiązywać strefa ograniczonego
uşytkowania.
Rozdział 4
Warunki zagospodarowania dla poszczególnych
terenów
§ 19. 1. Wyznacza się tereny zabudowy
mieszkaniowej oznaczone na rysunku planu
symbolem MN 1.
2. Ustala się przeznaczenie terenów:
1) podstawowe – pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną wolnostojącą z przynaleşnym
zagospodarowaniem terenu;
2) dopuszczalne:
a)

funkcje związane z róşnymi formami działalności gospodarczej nieuciąşliwej, których powierzchnia całkowita nie przekracza 30% powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego
z przynaleşnym zagospodarowaniem terenu
pod warunkiem gdy wielkość działki budowlanej będzie gwarantować właściwą obsługę
funkcji dopuszczonych, w zakresie: dojazdów,
dostaw, miejsc parkingowych, składowania
odpadów,

b)

ogrody przydomowe.

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) nakazuje się aby działalność handlowa, usługowa lub rzemieślnicza prowadzona zgodnie
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z przeznaczeniem dopuszczalnym na terenach
mieszkaniowych, nie stwarzała uciąşliwości,
w szczególności w postaci:
a)

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

b)

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

wy:
1) ustala się dla zabudowy nowej i odbudowywanej:
a)

gabaryty - wywaşone, proste bryły, dostosowane do istniejącego otoczenia,

b)

szerokość elewacji frontowej - nie większa
niş sąsiednich budynków, zlokalizowanych
na przyległych działkach, w przypadku braku
zabudowy sąsiedniej - dopuszcza się stosowanie szerokości elewacji frontowej od
10.0m do 18.0m, a w przypadku obiektów
rozczłonkowanych elewacje mogą być szersze,

c)

wysokość zabudowy:

2) dopuszcza się:
a)

prowadzenie prac remontowych, polegających na dostosowaniu istniejącej
zabudowy do obowiązujących wymogów
technicznych,
w
tym
wprowadzanie
urządzeń technicznych polepszających warunki zamieszkiwania,

b)

rozbudowę istniejących obiektów,

c)

wymianę na nowe obiektów istniejącej
zabudowy,

d)

zmianę funkcji budynków gospodarczych na
mieszkalną i usługową,

e)

lokalizację funkcji usługowych nie tylko
w parterach budynków,

f)

przekształcenie w istniejących budynkach
poddaszy na poddasza uşytkowe.

4. Zagospodarowanie terenu, parametry i wskaŝniki:

-

mieszkaniowej powinna być nie wyşsza
niş sąsiednich budynków, zlokalizowanych na przyległych działkach a w przypadku braku zabudowy dopuszcza się wysokość do 2 kondygnacji w tym poddasze
uşytkowe ale nie wyşszą niş 10.0m mierzoną od poziomu terenu do najwyşszego
punktu dachu,

-

gospodarczej i garaşy wolnostojących –
nie więcej niş 1 kondygnacja ale nie wyşsza niş 5.0m;

2) w zakresie geometrii dachu:
a)

ustala się dachy dwu lub wielospadowe,

b)

dopuszcza się:
-

umieszczanie w dachu okien połaciowych
i lukarn,

-

stosowanie, w przypadkach łączenia budynków gospodarczych i garaşy z budynkiem mieszkalnym, identycznych kątów
nachylenia połaci w przedziale takim jak
określono dla zabudowy mieszkaniowej,

-

stosowanie dachów płaskich jeśli wynika
to z istniejącej zabudowy przynajmniej na
jednej działce w bezpośrednim sąsiedztwie.

1) ustala się:
a)

wielkość powierzchni zabudowy w stosunku
do powierzchni działki – nie moşe przekraczać 30%,

b)

powierzchnia biologicznie czynna – minimum 60% powierzchni działki, w tym dla zieleni wysokiej naleşy przeznaczyć co najmniej
20% terenów biologicznie czynnych,

c)

linie nieprzekraczalne zabudowy w odległości od linii rozgraniczających ulice zgodnie
z rysunkiem planu,

d)

program parkingowy i garaşowy:
-

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

-

w przypadku prowadzenia działalności
gospodarczej naleşy ustalić indywidualnie
dla zamierzonego sposobu uşytkowania
jednak nie mniej niş dodatkowe 2 miejsca
postojowe na budynek, dla samochodów
dostawczych związanych z prowadzoną
działalnością naleşy zapewnić dodatkowe
miejsca garaşowe lub postojowe;

2) dopuszcza się: lokalizowanie zieleni rekreacyjnej i towarzyszącej obiektom budowlanym
wraz z elementami małej architektury;

§ 20. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej oznaczone na rysunku planu symbolem
MN 2.
2. Ustala się przeznaczenie terenów:
1) podstawowe – pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną bliŝniaczą z przynaleşnym
zagospodarowaniem terenu;
2) dopuszczalne:
a)

funkcje związane z róşnymi formami działalności gospodarczej nieuciąşliwej, których powierzchnia całkowita nie przekracza 30% powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego
z przynaleşnym zagospodarowaniem terenu
pod warunkiem gdy wielkość działki budowlanej będzie gwarantować właściwą obsługę
funkcji dopuszczonych, w zakresie: dojaz-
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dów, dostaw, miejsc parkingowych, składowania odpadów,
b)

postojowe na budynek, dla samochodów
dostawczych związanych z prowadzoną
działalnością naleşy zapewnić dodatkowe
miejsca garaşowe lub postojowe;

ogrody przydomowe.

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

2) dopuszcza się lokalizowanie:

1) nakazuje się aby działalność handlowa, usługowa lub rzemieślnicza prowadzona zgodnie
z przeznaczeniem dopuszczalnym na terenach
mieszkaniowych, nie stwarzała uciąşliwości,
w szczególności w postaci:
a)

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

b)

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

a)

zieleni rekreacyjnej i towarzyszącej obiektom
budowlanym w raz z elementami małej architektury,

b)

dojść i dojazdów przeznaczonych dla obsługi
przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego,

c)

infrastruktury technicznej związanej z obsługą zagospodarowania terenu.

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

gabaryty zabudowy - wywaşone, proste bryły, dostosowanie do istniejącego otoczenia,

b)

szerokość elewacji frontowej - nie większa
niş sąsiednich budynków, zlokalizowanych
na przyległych działkach, w przypadku braku
zabudowy sąsiedniej - dopuszcza się stosowanie szerokości elewacji frontowej od
10.0m do 18.0m,

c)

wysokość zabudowy:

2) dopuszcza się:
a)

prowadzenie prac remontowych, polegających na dostosowaniu istniejącej zabudowy do obowiązujących wymogów technicznych, w tym wprowadzanie urządzeń
technicznych
polepszających
warunki
zamieszkiwania,

b)

rozbudowę istniejących obiektów,

c)

wymianę na nowe obiektów istniejącej
zabudowy,

d)

zmianę funkcji budynków gospodarczych na
mieszkalną i usługową,

e)

lokalizację funkcji usługowych nie tylko
w parterach budynków,

f)

przekształcenie w istniejących budynkach
poddaszy z przeznaczeniem na pobyt ludzi.

4. Zagospodarowanie terenu, parametry i wskaŝniki:
1) ustala się:
a)

wielkość powierzchni zabudowy w stosunku
do powierzchni działki – nie moşe przekraczać 40%,

b)

powierzchnia
biologicznie
czynna
–
minimum 50% powierzchni działki w tym dla
zieleni wysokiej naleşy przeznaczyć co najmniej 20% terenów biologicznie czynnych,

c)

linie nieprzekraczalne zabudowy w odległości od linii rozgraniczających ulice zgodnie
z rysunkiem planu,

d)

program parkingowy i garaşowy:
-

dla zabudowy mieszkaniowej – nie mniej
niş 1 miejsce postojowe lub garaş,
w przypadku prowadzenia działalności
gospodarczej naleşy ustalić indywidualnie
dla zamierzonego sposobu uşytkowania
jednak nie mniej niş dodatkowe 2 miejsca

-

mieszkaniowej powinna być nie wyşsza
niş sąsiednich budynków, zlokalizowanych na przyległych działkach, a w przypadku braku zabudowy dopuszcza się wysokość do 2 kondygnacji w tym poddasze
uşytkowe, ale nie wyşszą niş 10.0m mierzoną od poziomu terenu do najwyşszego
punktu dachu,

-

gospodarczej i garaşy wolnostojących –
nie więcej niş 1 kondygnacja, ale nie wyşsza niş 5.0m;

2) w zakresie geometrii dachu:
a)

ustala się dachy dwu lub wielospadowe,

b)

dopuszcza się:
-

umieszczanie w dachu okien połaciowych
i lukarn,

-

stosowanie dachów płaskich jeśli wynika
to z istniejącej zabudowy przynajmniej na
jednej działce w bezpośrednim sąsiedztwie.

§ 21. 1. Wyznacza się tereny zabudowy
mieszkaniowej oznaczone na rysunku planu
symbolem MN 3.
2. Ustala się przeznaczenie terenów:
1) podstawowe – pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną szeregową z przynaleşnym
zagospodarowaniem terenu;
2) dopuszczalne:
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a)

pod zabudowę usługową w ramach zmiany
funkcji pomieszczeń mieszkalnych, na biura,
gabinety, pracownie, itp.,

b)

ogrody przydomowe.

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego :
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bryły, dostosowanie do istniejącego otoczenia,
b)

szerokość elewacji frontowej - dopuszcza się
przy stosowanie szerokości segmentu rozwiązania indywidualne,

c)

dopuszcza się wysokość do 2 kondygnacji
w tym poddasze uşytkowe ale nie wyşszą niş
10.0m mierzoną od poziomu terenu do najwyşszego punktu dachu;

1) nakazuje się aby działalność usługowa, zgodnie
z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stwarzała
uciąşliwości dla otoczenia (usługi nieuciąşliwe);

2) w zakresie geometrii dachu:

2) dopuszcza się:
a)

prowadzenie prac remontowych, polegających
na
dostosowaniu
istniejącej
zabudowy do obowiązujących wymogów
technicznych,
w
tym
wprowadzanie
urządzeń
technicznych
polepszających
warunki zamieszkiwania,

b)

rozbudowę istniejących obiektów,

c)

przekształcenie w istniejących budynkach
poddaszy na poddasza uşytkowe.

4. Zagospodarowanie terenu, parametry i wskaŝniki:
1) ustala się:
a)

a)

ustala się przy kształtowaniu dachów – rozwiązania indywidualne,

b)

stosowanie dachów płaskich, jeśli wynika to
z istniejącej zabudowy przynajmniej na jednej działce w bezpośrednim sąsiedztwie.

§ 22. 1. Wyznacza się tereny zabudowy
mieszkaniowej z usługami oznaczone na rysunku
planu symbolami MU.
2. Ustala się przeznaczenie terenów:
1) podstawowe - pod zabudowę jednorodzinną
mieszkaniową z usługami nieuciąşliwymi
z przynaleşnym zagospodarowaniem terenu;
2) dopuszczalne - ogrody przydomowe.

wielkość powierzchni zabudowy w stosunku
do powierzchni działki – nie moşe przekraczać 50%,

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

b)

powierzchnia
biologicznie
czynna
–
minimum 40% powierzchni działki w tym dla
zieleni wysokiej naleşy przeznaczyć co najmniej 20% terenów biologicznie czynnych,

1) nakazuje się, aby działalność handlowa, usługowa, wytwórcza lub rzemieślnicza prowadzona na terenach mieszkaniowych, nie stwarzała
uciąşliwości, w szczególności w postaci:

c)

linie nieprzekraczalne zabudowy w odległości od linii rozgraniczających ulice zgodnie
z rysunkiem planu,

d)

program parkingowy i garaşowy:
-

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

-

w przypadku prowadzenia działalności
usługowej naleşy ustalić indywidualnie
dla zamierzonego sposobu uşytkowania,
jednak nie mniej niş dodatkowe 1 miejsce
postojowe na kaşde 25m² powierzchni
uşytkowej lokalu;

a)

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

b)

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

c)

dojazdu samochodów cięşarowych o ładowności powyşej:
-

8 ton - w wypadku działek posiadających
wjazdy z ulic klasy L,

-

2 ton - w wypadku działek posiadających
wjazdy z ulic klasy D i dojazdowych wewnętrznych;

2) dopuszcza się lokalizowanie:
a)

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

b)

dojść i dojazdów przeznaczonych dla obsługi
przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego,

c)

infrastruktury technicznej związanej z obsługą zagospodarowania terenu.

5. Parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy:
gabaryty zabudowy - wywaşone,

a)

rozbudowę istniejących obiektów,

b)

modernizację lub wymianę na nowe obiekty
istniejącej zabudowy,

c)

realizację zabudowy w formie jednej bryły
lub oddzielnych budynków.

4. Zagospodarowanie terenu, parametry i wskaŝniki:

1) ustala się dla zabudowy:
a)

2) dopuszcza się:

proste

1) ustala się:
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a)

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

b)

powierzchnia biologicznie czynna – nie
mniej niş 30% w tym dla zieleni wysokiej naleşy przeznaczyć co najmniej 20% terenów
biologicznie czynnych,

c)

program parkingowy i garaşowy:
-

-

dla zabudowy mieszkaniowej – nie mniej
niş 1 miejsca postojowe lub garaş na lokal
mieszkalny,
w przypadku prowadzenia działalności
gospodarczej naleşy ustalić indywidualnie
dla zamierzonego sposobu uşytkowania
jednak nie mniej niş 2 miejsca postojowe
na budynek, dla samochodów dostawczych związanych z prowadzoną działalnością naleşy zapewnić dodatkowe miejsca garaşowe lub postojowe;

Poz. 1544

§ 23. 1. Wyznacza się tereny rozmieszczenia
obiektów handlowych o powierzchni sprzedaşy do
2000m² oznaczone na rysunku planu symbolem U.
2. Ustala się przeznaczenie terenów:
1) podstawowe – obiekty handlu detalicznego
o
powierzchni
sprzedaşy
do
2000m²,
gastronomia, usługi rzemieślnicze, administracja wraz z przynaleşnym zagospodarowaniem terenu;
2) dopuszczalne - usługi administracji i kultury,
a takşe usługi oświaty i zdrowia.
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) nakazuje się:
a)

dostosowanie charakteru i skali usługowej
działalności gospodarczej do wielkości działki budowlanej gwarantującej właściwą obsługę w zakresie dojazdów, miejsc parkingowych placów manewrowych składowania
odpadów,

b)

prowadzenie tylko takiej działalności gospodarczej, która nie wywołuje uciąşliwości dla
otoczenia w rozumieniu zapisów prawa budowlanego;

2) dopuszcza się lokalizowanie:
a)

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

b)

dojść i dojazdów przeznaczonych dla obsługi
przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego,

c)

infrastruktury technicznej związanej z obsługą zagospodarowania terenu.

5. Parametry i wskaŝniki kształtowania zabudo-

2) dopuszcza się:
a)

rozbudowę istniejących obiektów,

b)

całkowitą
lub
częściową
zamianę
podstawowej funkcji terenu na inne funkcje
usługowe;

wy:
1) ustala się dla zabudowy:
a)

gabaryty zabudowy - wywaşone, proste bryły, dostosowanie proporcji do istniejącego
otoczenia,

b)

szerokość elewacji frontowej - dopuszcza się
stosowanie szerokości elewacji frontowej
10,0m do 18,0m, dla obiektów rozczłonkowanych elewacje mogą być szersze,

c)

wysokość zabudowy:
-

-

mieszkaniowej powinna być nie wyşsza
niş sąsiednich budynków, zlokalizowanych na przyległych działkach a w przypadku braku zabudowy dopuszcza się wysokość do 2 kondygnacji w tym poddasze
uşytkowe ale nie wyşszą niş 12,0m mierzoną od poziomu terenu do najwyşszego
punktu dachu,

b)

4. Zagospodarowania terenu, parametry i wskaŝniki:
1) ustala się:
a)

wielkość powierzchni zabudowy w stosunku
do powierzchni działki – nie moşe przekraczać 60%,

b)

powierzchnia biologicznie czynna – minimum 10% powierzchni działki, w tym dla zieleni wysokiej naleşy przeznaczyć co najmniej
20% terenów biologicznie czynnych,

c)

linie nieprzekraczalne zabudowy w odległości od linii rozgraniczających ulice zgodnie
z rysunkiem planu,

d)

program parkingowy i garaşowy:
-

w przypadku usług rzemieślniczych naleşy
ustalić indywidualnie dla zamierzonego
sposobu uşytkowania,

-

umieszczanie w dachu okien połaciowych
i lukarn oraz innych elementów rozwiązania
architektonicznego dachów,

w przypadku usług handlu w ilości nie
mniejszej niş 1 miejsce postojowe na
25m² po-wierzchni handlowej,

-

stosowanie dachów płaskich jeśli wynika to
z istniejącej zabudowy przynajmniej na jednej działce w bezpośrednim sąsiedztwie.

w przypadku usług gastronomii w ilości
nie mniejszej niş 1 miejsce postojowe na
6 miejsc konsumpcyjnych,

-

w przypadku usług innych w ilości nie

gospodarczej i garaşy wolnostojących –
nie więcej niş 1 kondygnacja ale nie wyşsza niş 5,0m;

2) dopuszcza się w zakresie geometrii dachu:
a)

3) zakazuje się lokalizacji garaşy wolnostojących.
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mniejszej niş 1 miejsce postojowe na
40,0m² powierzchni uşytkowej lokali usługowych;
2) dopuszcza się lokalizowanie:
a)

zieleni izolacyjnej towarzyszącej obiektom
budowlanym wraz z elementami małej architektury,
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rzyszącej;

2) zakazuje się: budowy nowych garaşy i wolno
stojących
obiektów
gospodarczych
lub
pomocniczych;
3) dopuszcza się:
a)

rozbudowę istniejących obiektów,

b)

dojść i dojazdów, placów manewrowe, przeznaczonych dla obsługi przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego,

b)

lokalizowanie funkcji handlu i gastronomii
w formie zintegrowanej z obiektami
podstawowymi i dopuszczonymi,

c)

infrastruktury technicznej związanej z obsługą zagospodarowania terenu.

c)

do całkowitej lub częściowej zamiany
podstawowej funkcji terenu na inne funkcje
usługowe,

d)

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

e)

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

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

gabaryty zabudowy - wywaşone, proste bryły,

b)

wysokość zabudowy: dopuszcza się wysokość do 2 kondygnacji, lecz nie wyşszą niş
12.0m, mierzoną od poziomu terenu do najwyşszego punktu dachu;

4.
Ustala
się
parametry
kształtowania zabudowy:

2. Ustala się przeznaczenie terenów:
1) podstawowe – zabudowa usługowa związana
z oświatą (w tym przedszkola), szkolnictwo
specjalne, ośrodki kształcenia, warsztaty,
ośrodki dydaktyczno – szkoleniowe wraz
z przynaleşnym zagospodarowaniem terenu;
2) dopuszczalne:
a)

b)

usługi administracji, bursy, internaty, lokale
mieszkalne dla właścicieli i dysponentów
obiektów zintegrowane z budynkami funkcji
podstawowej,

gabaryty zabudowy - indywidualne rozwiązania i dostosowanie proporcji do charakteru funkcji,

b)

geometria dachu: kształtować w dostosowaniu do charakteru funkcji.

§ 25. 1. Wyznacza się tereny usługowe związane
z opieką zdrowotną oznaczone na rysunku planu
symbolem U2.
2. Ustala się przeznaczenie terenów:
1) podstawowe – obiekty usług zdrowia w tym
gabinety lekarskie, przychodnie, laboratoria,
kliniki
wraz
z
przynaleşnym
zagospodarowaniem terenu;
2) dopuszczalne:
a)

placówki opieki społecznej,

b)

usługi oświaty, ośrodki szkoleniowe, lokale
handlu detalicznego, zintegrowane z obiektami o funkcji podstawowej,

c)

lokale mieszkalne dla dysponenta prowadzonej działalności zintegrowanego z obiektem kubaturowym przeznaczenia podstawowego, pod warunkiem zachowania wymogów przepisów odrębnych.

urządzenia sportu i rekreacji.

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

b)

wielkość powierzchni zabudowy w stosunku
do powierzchni działki – nie moşe przekraczać 40%,
powierzchnia biologicznie czynna – indywidualnie,

c)

program parkingowy i garaşowy: co najmniej jedno stanowisko w granicach działki
lub w promieniu do 100.0m na kaşde 50.0m²
usługowej powierzchni uşytkowej,

d)

kompleksowe zagospodarowania nieruchomości od strony ulicy w postaci oświetlenia,
elementów małej architektury, zieleni towa-

wskaŝniki

a)

2) w zakresie geometrii dachu, dopuszcza się stosowanie dachów płaskich.
§ 24. 1. Wyznacza się tereny usługowe związane
z oświatą oznaczone na rysunku planu symbolem
U1.

i

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

wielkość powierzchni zabudowy w stosunku
do powierzchni działki – nie moşe przekraczać 60%,

b)

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

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 117
c)

– 6369 –

Poz. 1544

program parkingowy i garaşowy: nie mniejszej niş 1 miejsce postojowe na 30.0m²
usługowej powierzchni uşytkowej;

dzonej zgodnie z przeznaczeniem podstawowym lub dopuszczalnym, w przypadku
sąsiedztwa z terenami mieszkaniowymi
ogrodzeniem pełnym lub pasem zieleni izolacyjnej zimotrwałej, w sposób skutecznie
zapobiegający wykraczaniu uciąşliwości poza granice działki w szczególności ze względu
na wytwarzany hałas, wibracje, draşniące
wonie lub światło o duşym natęşeniu;

2) nakazuje się: dostosowanie charakteru i skali
usługowej działalności gospodarczej do wielkości działki budowlanej gwarantującej właściwą
obsługę w zakresie dojazdów, miejsc parkingowych placów manewrowych składowania odpadów;
3) zakazuje się lokalizacji garaşy wolnostojących;

2) dopuszcza się:

4) dopuszcza się:
a)

prowadzenie prac remontowych, polegających
na
dostosowaniu
istniejącej
zabudowy do obowiązujących wymogów
technicznych,
w
tym
wprowadzanie
urządzeń
technicznych
polepszających
warunki uşytkowania,

b)

rozbudowę obiektów,

c)

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

d)

e)

realizację dojść i dojazdów, placów manewrowe, przeznaczonych dla obsługi przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego,
lokalizację sieci i obiektów infrastruktury
technicznej związanej z obsługą zagospodarowania terenu.

a)

prowadzenie
prac
modernizacyjnych
i remontowych, polegających na dostosowaniu istniejącej zabudowy do obowiązujących wymogów technicznych, w tym
wprowadzanie
urządzeń
technicznych
polepszających warunki zamieszkiwania,

b)

rozbudowę istniejących obiektów,

c)

wymianę na nowe obiektów istniejącej
zabudowy,

d)

zmianę funkcji budynków gospodarczych na
usługową,

e)

całkowitej lub częściowej zamiany podstawowej funkcji terenu na inne funkcje usługowe.

4. Zagospodarowania terenu, parametry i wskaŝniki:
1) ustala się:
a)

wielkość powierzchni zabudowy w stosunku
do powierzchni działki – nie moşe przekraczać 70%,

b)

2) geometria dachu: dostosowanie do charakteru
funkcji i do otaczającego zainwestowania.

powierzchnia biologicznie czynna – minimum 10% powierzchni działki w tym dla zieleni wysokiej naleşy przeznaczyć co najmniej
20% terenów biologicznie czynnych,

c)

§ 26. 1. Wyznacza się tereny zabudowy
techniczno – produkcyjnej oznaczone na rysunku
planu symbolem P.

linie nieprzekraczalne zabudowy w odległości od linii rozgraniczających ulice zgodnie
z rysunkiem planu,

d)

program parkingowy i garaşowy indywidualnie dla zamierzonego sposobu uşytkowania,

e)

wjazdy i wyjazdy bezpośrednio z drogi publicznej;

4. Ustala się parametry i wskaŝniki kształtowania
zabudowy:
1) gabaryty zabudowy – zastosowanie indywidualnych rozwiązań z dostosowaniem proporcji
do charakteru funkcji;

2. Ustala się przeznaczenie terenów:
1) podstawowe - pod obiekty produkcyjne, magazyny, składy wraz z funkcjami towarzyszącymi
i z przynaleşnym zagospodarowaniem terenu;
2) dopuszczalne - handel hurtowy i detaliczny,
rzemiosło, usługi administracji, transportu,
łączności.

2) dopuszcza się lokalizowanie:

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a)

zieleni rekreacyjnej i izolacyjnej towarzyszącej obiektom budowlanym,

b)

ogrodzeń trwałych,

c)

dojść, dojazdów i placów manewrowych
przeznaczonych dla obsługi przeznaczenia
podstawowego i dopuszczalnego,

d)

infrastruktury technicznej związanej z obsługą zagospodarowania terenu.

1) nakazuje się:
a)

b)

c)

dostosowanie
charakteru
działalności do wielkości
posiadanej działki,

prowadzonej
i specyfiki

bilansowanie wszelkiej uciąşliwości w granicach terenu, do którego posiada się prawo
dysponowania,
odgrodzenie działalności składowej prowa-

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

gabaryty zabudowy - wywaşone, proste bryły, dostosowanie proporcji kaşdorazowo do
istniejącego otoczenia,

b)

szerokość elewacji frontowej - dopuszcza
się stosowanie szerokości elewacji frontowej
do 50.0m,

c)

wysokość zabudowy - powinna być nie wyşsza niş sąsiednich budynków, zlokalizowanych na przyległych działkach, a w przypadku braku zabudowy - dopuszcza się wysokość do 2 kondygnacji, ale nie wyşszą niş
8.0m, mierzoną od poziomu terenu do najwyşszego punktu dachu;

2) w zakresie geometrii dachu, dopuszcza się stosowanie dachów płaskich.
§ 27. 1. Wyznacza się tereny
nieurządzonej oznaczone na rysunku
symbolem ZN.

zieleni
planu

2. Ustala się przeznaczenie terenów:

Poz. 1544
wych, za wyjątkiem obiektów bezpośrednio
słuşących działalności leśnej.

§ 29. 1. Wyznacza się tereny zieleni urządzonej
oznaczone na rysunku planu symbolem ZLP.
2. Ustala się przeznaczenie terenów: zieleń
urządzona – park leśny.
3. Zagospodarowanie terenu, parametry i wskaŝniki oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) nakazuje się utrzymanie i wzbogacenie istniejącej szaty roślinnej oraz fauny;
2) zakazuje się:
a)

grodzenia terenów,

b)

lokalizacji tymczasowych obiektów kontenerowych, w tym o funkcji handlowej;

3) dopuszcza się:
a)

realizację obiektów i urządzeń rekreacyjnych,

1) podstawowe - zieleń – siedlisko przyrodnicze
a)

ZN1 – obszar siedliska kwaśna dąbrowa,

b)

organizację polan i miejsc wypoczynku,

b)

ZN2 - stanowisko paprotki zwyczajnej;

c)

nasadzenia drzew i krzewów,

2) dopuszczalne - urządzenia związane z ochroną,
zgodnie z planem urządzenia lasu.

d)

realizację oczek wodnych,

e)

realizację ścieşek pieszo – rowerowych, tras
dydaktycznych, krajobrazowych,

f)

realizację dróg przeciw poşarowych,

g)

lokalizowanie sieci urządzeń infrastruktury
technicznej związanej z obsługą zagospodarowania terenu.

3. Zakazuje się:
1) jakichkolwiek zmian w obecnym ukształtowaniu
terenu;
2) dokonywania zmian stosunków wodnych;
3) lokalizacji obiektów kubaturowych;
4) urządzania parkingów oraz innych utwardzonych placów.
§ 28. 1 Wyznacza się tereny zieleni leśnej oznaczone na rysunku planu symbolem ZL.
2. Ustala się przeznaczenie terenów:

§ 30. 1. Wyznacza się tereny zieleni urządzonej
oznaczone na rysunku planu symbolem ZP.
2. Ustala się przeznaczenie terenów:
1) podstawowe – parki, skwery, zieleńce;
2) dopuszczalne:

1) podstawowe - lasy i tereny dolesień;

a)

place gier i zabaw,

2) dopuszczalne:

b)

tereny wypoczynku,

c)

zieleń ozdobna, ścieşki piesze, elementy małej architektury.

a)

lokalizacja obiektów związanych z gospodarką leśną,

b)

lokalizacja urządzeń i sieci infrastruktury
technicznej (w przypadku braku moşliwości
innego prowadzenia lub lokalizacji),

c)

lokalizacja dojść pieszych i dojazdów nie
wydzielonych w planie wyłącznie po drogach leśnych.

3. Parametry i wskaŝniki zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:
1) zachowanie proporcji aby łączna powierzchnia
terenów związanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowiła więcej niş 5% pow. przeznaczenia podstawowego danego terenu (przy
warunku uzgodnienia programu dopuszczalnego z zarządcą lub właścicielem lasu);
2) zakaz realizacji nowych obiektów kubaturo-

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) nakazuje się kompleksowe zagospodarowanie
terenów poprzez realizację elementów małej architektury, oświetlenia i zieleni;
2) zakazuje się grodzenia terenów za pomocą
ogrodzeń trwałych.
4. Zagospodarowania terenu, parametry i wskaŝniki:
1) ustala się:
a)

powierzchnia biologicznie minimum 80%
powierzchni działki,

b)

powierzchnia
trwałego
zainwestowania
związanego z przeznaczeniem dopuszczal-

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 117

– 6371 –

nym nie moşe przekroczyć 10% powierzchni
terenu;

Poz. 1544
wstępnego podczyszczenia,
b)

2) dopuszcza się lokalizowanie:
a)
b)

urządzeń infrastruktury technicznej związanej z obsługą zagospodarowania terenu,
niezbędnych dojazdów do obsługi działek
przyległych do terenów zielonych.

§ 31. 1. Wyznacza się tereny zieleni oznaczone
na rysunku planu symbolem ZD.

§ 33. 1. Wyznacza się tereny dróg publicznych
wszystkich klas wraz z urządzeniami towarzyszącymi,
oznaczone na rysunku planu symbolem KD.
2. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) nakazuje się:

2. Ustala się przeznaczenie terenów:
1) podstawowe - ogródki działkowe z zabudową
rekreacyjną i gospodarczą;
2) dopuszczalne – małe obiekty usługowe,
urządzenia sportowo – rekreacyjne, place
zabaw.

a)

budowę nowych elementów układu komunikacyjnego wraz z kompleksową budową
sieci uzbrojenia technicznego, lokalizowanej
w liniach rozgraniczających dróg,

b)

w liniach rozgraniczających dróg budowy
obiektów komunikacji pieszej, w tym dla terenów oznaczonych symbolami KD, przynajmniej po jednej stronie jezdni - chodnika
o minimalnej szerokości 1,5m oraz dla terenu oznaczonego symbolem KDW, przynajmniej po jednej stronie jezdni - chodnika
o minimalnej szerokości 0,75m;

2. Parametry i wskaŝniki zagospodarowania
terenu:
1) ustala się:
a)

b)

realizacji obiektów budowlanych z wyjątkiem urządzeń technicznych związanych
z utrzymaniem i obsługą zbiorników.

powierzchnia
trwałego
zainwestowania
związanego z przeznaczeniem dopuszczalnym nie moşe przekroczyć 20% powierzchni
działki,
powierzchnia biologicznie minimum 80%
powierzchni działki;

2) dopuszcza się lokalizowanie:
a)

urządzeń i sieci infrastruktury technicznej,

b)

nie wydzielonych w planie dojazdów i parkingów związanych z przeznaczeniem podstawowym, przy uwzględnieniu wskaŝnika
20 miejsc postojowych na 100 działek.

2) dopuszcza się:
a)

korekty elementów istniejącego układu komunikacyjnego w projektach technicznych
budowy i modernizacji dróg,

b)

w liniach rozgraniczających dróg budowy
obiektów komunikacji rowerowej,

c)

w liniach rozgraniczających dróg realizacji
urządzeń związanych z obsługą komunikacji
- zatok, parkingów, zieleni, elementów małej
architektury i tablic reklamowych.

wskaŝniki

3. Parametry i wskaŝniki zagospodarowania terenu:

1) wysokość zabudowy – 1 kondygnacja naziemna
oraz poddasze uşytkowe, jednak nie wyşej niş
7,0m;

1) nakazuje się, dla poszczególnych klas, utrzymanie szerokości w liniach rozgraniczających
dróg:

3.
Ustala
się
parametry
kształtowania zabudowy:

i

a)

KDZ – droga publiczna zbiorcza (obwodnica
południowa) szerokość w liniach rozgraniczających min. 20.0m,

b)

KDL – droga publiczna lokalna (ul. Jagodowa) szerokość w liniach rozgraniczających
min. 15.0m,

§ 32. 1. Wyznacza się tereny śródlądowych wód
powierzchniowych oznaczone na rysunku planu
symbolem WS.

c)

KDL - droga publiczna lokalna (ul. Şytnia),
szerokość w liniach rozgraniczających
min. 12.0m.,

2. Ustala się przeznaczenie terenów – cieki wodne i stawy.

d)

KDD – drogi publiczne dojazdowe szerokość
w liniach rozgraniczających min. 10.0m;

2) powierzchnia zabudowy zgodnie z przepisami
odrębnymi;
3) geometria dachu:
a)

płaski,

b)

dwu lub wielospadowy.

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) przy szczegółowych rozwiązaniach projektowych naleşy uwzględnić przepisy odrębne;
2) zakazuje się:
a)

doprowadzenia

wód

deszczowych

bez

2) dopuszcza się utrzymanie szerokości w liniach
rozgraniczających dróg, określonej istniejącą
zabudową.
§ 34. 1. Wyznacza się tereny dróg wewnętrznych
wraz z urządzeniami towarzyszącymi, oznaczone na
rysunku planu symbolem KDW.
2. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
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systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) nakazuje się budowę nowych elementów układu komunikacyjnego wraz z kompleksową budową sieci uzbrojenia technicznego lokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg;
2) dopuszcza się:
a)

b)

korekty elementów istniejącego układu komunikacyjnego w projektach technicznych
budowy i modernizacji dróg,
w liniach rozgraniczających dróg, budowy
obiektów komunikacji pieszej i rowerowej.

3. Parametry i wskaŝniki zagospodarowania terenu - nakazuje się:
a)

szerokość w liniach rozgraniczających min.
6.0m,

b)

lokalizację przynajmniej po jednej stronie
jezdni chodnika o minimalnej szerokości
0,75m.

Poz. 1544
b)

szpalery drzew, zakrzewienia, zieleń ozdobna,

c)

ścieşki rowerowe,

d)

infrastruktura techniczna związana z obsługą
zagospodarowania terenu wraz z zagwarantowaniem dojazdu.

3. Zagospodarowania terenu, parametry i wskaŝniki:
1) nakazuje się: zachowanie szerokości ciągu
w liniach rozgraniczonych zgodnie z rysunkiem
planu stanowiącym załącznik do niniejszej
uchwały;
2) dopuszcza się: stosowanie indywidualnych
rozwiązań w zakresie nawierzchni, oświetlenia,
zieleni, elementów małej architektury, zadaszeń
i przykryć.
§ 37. 1. Wyznacza się tereny infrastruktury
technicznej – elektroenergetyka, oznaczone na
rysunku planu symbolami E1.
2. Ustala się przeznaczenie terenów:

§ 35. 1. Wyznacza się tereny ciągów pieszo jezdnych wraz z urządzeniami towarzyszącymi,
oznaczone symbolem KDX.

1) podstawowe
stacje
transformatorowe,
z przynaleşnym zagospodarowaniem terenu;

2. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

2) dopuszczalne - wszelkie urządzenia towarzyszące
zaopatrzeniu w energię elektryczną.

1) nakazuje się budowę nowych elementów układu komunikacyjnego wraz z kompleksową budową sieci uzbrojenia technicznego, lokalizowanych w korytarzach infrastruktury w liniach
rozgraniczających dróg wraz z zagwarantowaniem dojazdu;

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: nakazuje się, aby uciąşliwości bądŝ
szkodliwości dla środowiska, wywołane przez obiekt
i urządzenia, nie wykraczały poza granice terenu, na
którym są zlokalizowane i tym samym, nie powodowały konieczności ustanowienia obszaru ograniczonego uşytkowania.

2) dopuszcza się:
a)

korekty elementów istniejącego układu komunikacyjnego, w projektach budowy i modernizacji dróg,

b)

w liniach rozgraniczających, budowy obiektów komunikacji rowerowej,

c)

w liniach rozgraniczających, dróg, zachowanie, uzupełnianie i realizację zieleni takiej,
jak aleje i szpalery, elementów małej architektury i tablic reklamowych.

3. Parametry i wskaŝniki zagospodarowania terenu:
1) nakazuje się, utrzymanie szerokości w liniach
rozgraniczających dróg min 4.0 – 6.0m;
2) dopuszcza się stosowanie indywidualnych rozwiązań w zakresie nawierzchni, oświetlenia, zieleni, elementów małej architektury, zadaszeń
i przykryć.
§ 36. 1. Wyznacza się tereny komunikacji pieszej
wraz z urządzeniami towarzyszącymi oznaczone na
rysunku planu symbolem KX.
2. Ustala się przeznaczenie terenów:
1) podstawowe - ciągi piesze;
2) dopuszczalne:
a)

obiekty małej architektury,

§ 38. 1. Wyznacza się tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetyka, oznaczone na rysunku
planu symbolami E2.
2. Ustala się przeznaczenie terenów:
1) podstawowe - wszelkie urządzenia towarzyszące
zaopatrzeniu w energię elektryczną;
2) dopuszczalne
stacje transformatorowe,
z przynaleşnym zagospodarowaniem terenu.
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: nakazuje się, aby uciąşliwości bądŝ
szkodliwości dla środowiska, wywołane przez obiekt
i urządzenia, nie wykraczały poza granice terenu, na
którym są zlokalizowane i tym samym, nie powodowały konieczności ustanowienia obszaru ograniczonego uşytkowania.
§ 39. 1. Wyznacza się tereny infrastruktury
technicznej – wodociągi, oznaczone na rysunku
planu symbolami W.
2. Ustala się przeznaczenie terenów:
1) podstawowe - wszelkie urządzenia towarzyszące
zaopatrzeniu
w
wodę
z
przynaleşnym
zagospodarowaniem terenu;
2) dopuszczalne - obiekty zaplecza technicznego.
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: nakazuje się, aby uciąşliwości bądŝ
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szkodliwości dla środowiska, wywołane przez obiekt
i urządzenia, nie wykraczały poza granice terenu, na
którym są zlokalizowane i tym samym, nie powodowały konieczności ustanowienia obszaru ograniczonego uşytkowania.
Rozdział 5

§ 42. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego i podlega
podaniu do publicznej wiadomości na stronach
internetowych BIP miasta Zielona Góra.
Wiceprzewodniczący Rady
Marek Kamiński

Przepisy końcowe
§ 40. Uchyla się uchwałę Nr XXI/214/96 Rady
Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 24 paŝdziernika
1996r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego
planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
miasta
Zielonej
Góry
(Dziennik
Urzędowy
Województwa Zielonogórskiego Nr 19, poz. 180),
w części objętej niniejszą uchwałą.
§ 41. Wykonanie uchwały
Prezydentowi Miasta Zielona Góra.

Poz. 1544

powierza

się

________________________________________________
1
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172,
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128
i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218,
z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz
z 2009r. Nr 52, poz. 420
2
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r.
Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005r. Nr 113, poz. 954
i Nr 130, poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz. 319, z 2007r. Nr 225,
poz. 1635 i Nr 127, poz. 880, oraz z 2008r. Nr 123, poz. 803,
Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413.
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LI/651/09
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 25 sierpnia 2009r.
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ruchu jednokierunkowego.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LI/651/09
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 25 sierpnia 2009r.

2. Przedłuşenie ul. Şytniej
i połączenie z ul. Jagodową z zachowaniem ruchu jednokierunkowego.

Rozstrzygnięcie
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu

3. Wprowadzenie na ul. Jarzębinowej ruchu jednokierunkowego.

Na podstawie art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póŝn.
zmianami) rozstrzygam wniesione uwagi w sposób
następujący:
1. Zgłaszający uwagi - Mieszkańcy ul. Pszennej – numery parzyste oraz ul. Şytniej
Zielona
Góra,
Os.
Jędrzychów I – Na Skarpie –
pismo z 30 lipca 2008r.
Treść uwagi

- Wniosek o pozostawienie
w projekcie planu miejscowego połączenia przejściem
pieszym (KDX) ulicy Pszennej z ulicą Şytnią bez zmian.
Argumentacja dotyczy rosnącego po obu stronach
przejścia şywopłotu oraz
w poblişu duşego dębu,
które w czasie realizacji
drogi publicznej na tym odcinku spowodują ich zniszczenie. Konary drzew oraz
şywopłot powodują złą widoczność

4. Zamontowane lustro nie
spełnia swojego zadania.
Dotyczy ustaleń

§ 27. 1. – wyznacza się tereny zieleni urządzonej znaczone symbolem ZLP – park
leśny (uwaga Nr 2)
§ 29. 1. ust. 3 pkt 1 ppk c –
tereny dróg publicznych –
KDL – droga publiczna
(uwaga 3 i 4).
Rozstrzygnięcie

- uwaga Nr 1 częściowo
uwzględniona, uwaga Nr 2
nieuwzględniona, uwagi 3
i 4 wykraczają poza zakres
ustaleń
- uwaga Nr 1 – na rysunku
planu zamiana oznaczenia
odcinka drogi KDX na KDD
(droga publiczna dojazdowa)

Dotyczy ustaleń

- § 31. 1. – wyznacza się tereny ciągów pieszo – jezdnych wraz z urządzeniami
towarzyszącymi, oznaczone
symbolem KDX,

Zmiana zapisu

Rozstrzygnięcie

- uwaga nieuwzględniona

Uzasadnienie

Uzasadnienia

- w istniejących liniach rozgraniczających teren moşliwe
jest zaprojektowanie drogi.
Şywopłot samowolnie nasadzony przez mieszkańców
będzie wymagał wycinki, duşe drzewo (dąb) nie jest przeszkodą w realizacji jezdni.
Warunek widoczności jest
spełniony.

2. Zgłaszający uwagi – Alina, Stanisław Misiuk
65-012 Zielona Góra, Jarzębinowa 28 – pismo z 2 sierpnia 2008r.
Treść uwagi

- propozycja poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego
na uliczkach osiedlowych
poprzez:
1. Przedłuşenie ul. Pszennej
i połączenie z ul. Şytnią i
ustanowienie na odcinku
ul. Jarzębinowa – Şytnia

- § 31. 1. – wyznacza się tereny ciągów pieszo – jezdnych wraz z urządzeniami
towarzyszącymi, oznaczone
symbolem KDX (uwaga
Nr 1)

- zamiana ciągu pieszo – jezdnego (KDX) na drogę publiczną dojazdową (KDD) pozwoli na poprawę warunków
ruchu drogowego w tym
fragmencie miasta. W istniejących liniach rozgraniczających terenu moşliwe jest zaprojektowanie drogi. Nie ma
konieczności tworzenia nowego połączenia ulicy Şytniej
z ulicą Jagodową, gdyş połączenie tych ulic juş istnieje
poprzez ulicę Jarzębinową.
Dodatkowe nowe połączenie
nie wpłynie w sposób istotny
na poprawę ruchu kołowego
na terenie osiedla. Uwagi
związane z organizacją ruchu
na drogach wykraczają poza
zakres ustaleń miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego.

3. Zgłaszający uwagi – ITE Sp. z o.o.
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62-002 Suchy Las, ul. Szkolna
11 – pismo z 8 sierpnia
2008r.
Treść uwagi

Dotyczy ustaleń

Rozstrzygnięcie
Uzasadnienie

- prośba o dopuszczenie lokalizowania nowych urządzeń
nadawczych telefonii komórkowej na terenie usług oraz
na terenach zabudowy wielorodzinnej.
- § 12 ust. 9 pkt 3 – zakazuje
się lokalizacji nowych stacji
urządzeń nadawczych
- uwaga nieuwzględniona
- lokalizowanie stacji bazowych telefonii komórkowej
na terenach mieszkaniowych
jednorodzinnych powoduje
konflikty ze znaczną częścią
mieszkańców tych terenów.
Gdyby
uwaga
została
uwzględniona i dokonano
zmiany zapisu ze względu na
konfliktogenny charakter takiej lokalizacji musiano by
cofnąć procedurę planu, co
najmniej do etapu wyłoşenia
planu, by dać moşliwość
wypowiedzenia się mieszkańcom na ten temat

4. Zgłaszający uwagi – Edward Kowa
65-012
Zielona
Góra,
ul. Jęczmienna 18 – pismo
z 11 sierpnia 2008r.
Treść uwagi

Dotyczy ustaleń

Rozstrzygnięcie
Uzasadnienia
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- propozycja przedłuşenia ciągu pieszego na część działki
Nr 472 w części zachodniej
jako przedłuşenie istniejącego ciągu pieszego łączącego
ul. Jagodową z ul. Krzywą
- § 17. 1. – wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej oznaczone symbolem
MN1

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LI/651/09
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 25 sierpnia 2009r.
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 zapisanych w planie i zmianie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Zielona Góra, dla terenu „Jędrzychów I: Na Skarpie”, dla obszaru przylegającego od strony zachodniej do ul. Jędrzychowskiej, który zawiera w sobie
zespół zabudowy mieszkaniowej wraz z otaczającym kompleksem leśnym
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póŝn. zm.), art. 7
ust. 1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 – jednolity tekst z póŝn. zm.) oraz art. 167,
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104
- jednolity tekst z póŝn. zm.) Rada Miasta Zielona
Góra rozstrzyga, co następuje:
1) z ustaleń zawartych w uchwale w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra, dla terenu „Jędrzychów I: Na Skarpie” - wynika, şe realizacja zapisanych w nim zadań z zakresu infrastruktury
technicznej, w tym budowy dróg, kanalizacji,
wodociągów, ciągów pieszych i pieszo – rowerowych, pociąga za sobą wydatki z budşetu
miasta, w zakresie realizacji zadań własnych;
2) inwestycje i nakłady wynikające z realizacji zapisów przedmiotowej uchwały, w zakresie budowy i rozbudowy infrastruktury technicznej,
które są niezbędne dla prawidłowego i uporządkowanego zagospodarowania terenu objętego planem, będą finansowane ze środków:
a)

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

b)

pozabudşetowych, w tym z funduszy Unii
Europejskiej,

c)

wynikających z porozumień, w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego,

d)

własnych inwestorów, na terenie posiadanych przez nich nieruchomości,

- uwaga 2 nieuwzględniona
- teren działki Nr 472 stanowi
własność osoby prywatnej.
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UCHWAŁA NR XXXIX/260/09
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOMICACH
z dnia 15 września 2009r.
w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia wykraczające poza podstawę programową realizowane
w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Małomice
Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42
w związku z art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.), w związku z art. 6
pkt 1 oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U.
z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póŝn. zm.) Rada Miejska
uchwala, co następuje:
§ 1. Usługi świadczone przez przedszkola, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Małomice w zakresie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego określonej w rozporządzeniu ministra właściwego ds. oświaty są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.
§ 2. 1. Świadczenia wykraczające poza podstawę
programową wychowania przedszkolnego są odpłatne i mogą być realizowane w formie dodatkowych zajęcia opiekuńczo - wychowawcze.
2. Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze, o których
mowa w ust. 1 realizowane będą między innymi
poprzez:
1) gry i zabawy dydaktyczne, wspomagające rozwój umysłowy dziecka;
2) gry i zabawy badawcze, rozwijające zainteresowania otaczającym światem;
3) zajęcia rozwijające plastyczne, muzyczne i teatralne uzdolnienia dzieci;
4) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój
ruchowy dziecka;
5) zabawy tematyczne, wspomagające
emocjonalny i społeczny dziecka;

rozwój

6) programy autorskie oraz inne zajęcia rozwijające zdolności i zainteresowania dziecka bądŝ korygujące jego problemy rozwojowe i emocjonalne.
§ 3. 1. Opłatę za świadczenia, o których mowa
w § 2 ust. 2 ustala się w wysokości wynikającej
z kalkulacji kosztów realizacji dodatkowych zajęć
opiekuńczych, uwzględniających koszty zatrudnienia
personelu pedagogicznego i pomocniczego z wyłączeniem kucharki i intendentki oraz wydatków rzeczowych wynikających z funkcjonowania przedszkola i nie związanych z przygotowaniem posiłków.
2. Opłatę za świadczenia wykraczające poza
podstawę programową wychowania przedszkolnego ustala się w wysokości 90zł miesięcznie za
1 dziecko i obejmuje ona czas pobytu dziecka
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w przedszkolu przekraczający czas niezbędny do
realizacji podstawy programowej.
3. Opłata, o której mowa w ust. 2 nie obejmuje
kosztów zajęć dodatkowych, które nie mogą być
zrealizowane przez nauczycieli będących pracownikami przedszkola np. nauki języków obcych, rytmiki.
Opłata za powyşsze zajęcia ustalona zostanie
w umowie cywilnoprawnej zawartej pomiędzy
przedszkolem, a rodzicami dziecka.
4. Gdy do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Małomice uczęszcza dwoje lub więcej dzieci
z jednej rodziny, opłata określona w § 3 ust. 2 za
drugie i kaşde następne dziecko wynosi 80% opłaty
uiszczonej za pierwsze dziecko.
5. Zwolnione z opłaty są: dzieci z rodzin zakwalifikowanych do pomocy finansowej przyznawanej
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w okresie na jaki pomoc została przyznana jeşeli z decyzji
lub zaświadczenia wydanego przez Ośrodek Pomocy
Społecznej wynika, şe ze względów społecznych lub
innych celowym jest objęcie dziecka opieką przedszkolną w zakresie przekraczającym podstawę programową.
6. W przypadku nie korzystania przez dziecko
w danym miesiącu z całości lub części dodatkowych
zajęć opiekuńczo - wychowawczych opłata, o której
mowa w ust. 2 podlega proporcjonalnemu zwrotowi
w formie rozliczenia w ramach opłaty wnoszonej za
miesiąc następnym, a gdy dziecko kończy edukację
przedszkolną w formie gotówkowej do 10 dnia miesiąca następnego.
§ 4. Szczegółowy zakres świadczeń oraz wynikających z nich opłat określa umowa cywilnoprawna
zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola, a rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Małomic.
§ 6. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 18 grudnia 2000r. Nr XXlll/176/00
w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu Publicznym.
§ 7. Uchwała wchodzi w şycie po 14 dniach od
dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od 1 listopada
2009r.
Przewodniczący Rady
Jan Cichanowicz
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UCHWAŁA NR XXXIX/266/09
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOMICACH
z dnia 15 września 2009r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających
powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
na terenie gminy Małomice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym. (tj. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 12 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 26 paŝdziernika 1982r. o wychowaniu w trzeŝwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 ze zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXVIIII/254/09 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 11 sierpnia 2009r.
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaşy napojów alkoholowych zawierających powyşej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spoşycia poza miejscem sprzedaşy i w miejscu sprzedaşy oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaşy i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy
Małomice, dokonuje się następujących zmian:

siębiorcy prowadzący sprzedaş napojów alkoholowych w punktach sprzedaşy zlokalizowanych w odległości mniejszej niş 30 m od obiektów wymienionych w § 2 ust 1 mogą otrzymać
zezwolenie na sprzeda z napojów alkoholowych
po uzyskaniu pisemnej zgodny Kierownika
w/w placówek”;
2) skreśla się § 3 uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Małomic.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jan Cichanowicz

1) § 2 ust 4 uchwały otrzymuje brzmienie „Przed15 46
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UCHWAŁA NR XXX/142/09
RADY GMINY KRZESZYCE
z dnia 17 września 2009r.
w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
Krzeszyce na lata 2009-2015
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.)
oraz art. 21 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca
2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego (tekst
jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 z póŝniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. Rada Gminy uchwala „Wieloletni program
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
Krzeszyce na lata 2009 – 2015” w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Krzeszyce.

§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jerzy Tomaszewski
Załącznik do
uchwały Nr XXX/142/09
Rady Gminy Krzeszyce
z dnia 17 września 2009r.
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krzeszyce na lata 2009 - 2015
Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków
wspólnoty samorządowej jest zadaniem własnym
gminy, nałoşonym na nią przez ustawę z dnia
21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
Cywilnego (Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 z póŝniejszymi zmianami). O kształcie lokalnej polityki miesz-
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kaniowej decydują wszelkie działania, decyzje
i plany przyszłych przedsięwzięć zmierzające do
zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków
wspólnoty samorządowej przy uwzględnieniu lokalnych uwarunkowań społeczno - gospodarczych,
a w szczególności finansowych, demograficznych,
urbanistycznych, infrastrukturalnych i techniczno organizacyjnych.
Rozdział1
Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w poszczególnych latach, z podziałem na lokale socjalne
i pozostałe lokale mieszkalne
1. Wielkość komunalnych zasobów mieszkaniowych gminy (stan na 31 sierpnia 2009r.) wynosi
41 lokali.
Z zasobu mieszkaniowego
12 lokali socjalnych.

gminy

wydzielono

Średnia powierzchnia uşytkowa komunalnego lokalu mieszkalnego wynosi 54m2. Kaşdego roku ilość
substancji mieszkaniowej zmniejsza się poprzez
sprzedaş ich najemcom.
Wyjątkiem jest rok 2007, gdzie zasoby gminy zwiększyły się o 9 lokali socjalnych w miejscowości Malta.
Lokale te pozyskano w wyniku adaptacji budynku
byłej szkoły na lokale mieszkalne.

Poz. 1547

Tereny przewidziane pod realizację budownictwa
mieszkaniowego są w znacznej części uzbrojone lub
teş zlokalizowane w bliskiej odległości od istniejącego uzbrojenia.
Ilość lokali odzyskiwanych systematycznie maleje
w wyniku naturalnego ruchu ludności oraz postępującej prywatyzacji zasobu mieszkaniowego, przy
czym odzyskuje się najczęściej małe lokale. Maksymalnie moşna odzyskać jeden lokal na kilka lat.
Rozdział 2
Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji
wynikający ze stanu technicznego budynków
i lokali, z podziałem na kolejne lata
Wójt gminy przedkłada coroczny projekt planu modernizacji i remontów lokali mieszkaniowych
w układzie rzeczowym i wartościowym, sporządzany
w oparciu o protokoły kontroli stanu technicznego
mieszkaniowego zasobu. Projekt obejmuje analizę
potrzeb w układzie rzeczowym i wartościowym. Potrzeby w zakresie remontu na rok 2009 zamkną się
w kwocie 30.000zł w dalszych latach obowiązywania
programu potrzeby w zakresie remontów bieşących
wynoszą:
Rok 2010 – 70.000
Rok 2011 - 80.000
Rok 2012 – 50.000

Prognoza wielkości zasobu mieszkaniowego gminy
Krzeszyce w poszczególnych latach przedstawia się
następująco:

Rok 2013 – 40.000

Rok 2009 - 41 lokali, w tym 12 lokali socjalnych

Rok 2015 – 20.000

Rok 2014 – 30.000

2010 – 38 – 12

Rozdział 3

2011 – 36 – 12

Planowana sprzedaż lokali w kolejnych latach

2012 – 34 – 12

1. Sprzedaş lokali mieszkalnych wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu gminy realizowana
jest na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r.
Nr 261, poz. 2603 póŝniejszymi zmianami) oraz
uchwały Nr XXXVIII/183/06 Rady Gminy Krzeszyce
z dnia 26 września 2006r. w sprawie określenia zasad sprzedaşy budynków i lokali mieszkalnych oraz
zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaşy
i stosowanie umownych stawek oprocentowania.

2013 – 32 – 12
2014 – 30 – 12
2015 – 28 – 12
W zasobie mieszkaniowym gminy 16 lokali wyposaşonych jest w c. o., instalację ciepłej wody i kanalizację.
Znikło budownictwo zakładowe i spółdzielcze. Jedynie inwestorzy prywatni obecnie budują domy jednorodzinne pod własne potrzeby.
Gmina Krzeszyce posiada przygotowane tereny pod
budownictwo mieszkaniowe. W miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego przewidziano
tereny pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowości Krzeszyce - 59 działek oraz pojedyncze działki
w innych miejscach w sumie - 71 działek.

2. Do sprzedaşy przeznacza się lokale stanowiące
mieszkaniowy zasób gminy z wyłączeniem lokali
mieszkalnych połoşonych w budynku gminnego
ośrodka zdrowia w Krzeszycach oraz budynku szkoły
przy ulicy Skwierzyńskiej Nr 4 w Krzeszycach.
3. Prognoza sprzedaşy lokali mieszkalnych w poszczególnych latach trwania programu:
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Rok
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Rozdział 4
Zasady polityki czynszowej
1. Ustala się zasady polityki czynszowej, które
stanowią element wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
2. Ustala się następujące rodzaje czynszów:
-

za lokale mieszkalne,

-

za lokale socjalne.

3. Czynsz obejmuje: podatek od nieruchomości,
koszty administrowania, koszty utrzymania technicznego budynku, koszty utrzymania zieleni oraz
wszystkich pomieszczeń wspólnego uşytkowania.
W tym opłaty za utrzymanie czystości, energię
cieplną i elektryczną.
4. Najemca oprócz czynszu jest obowiązany do
uiszczenia związanych z eksploatacją mieszkania
opłat niezaleşnych od właściciela tj. opłat za dostawę do lokalu energii elektrycznej i cieplnej, wody
oraz odbiór nieczystości stałych i płynnych w wypadku gdy korzystający z lokalu nie ma zawartej
umowy bezpośrednio z dostawcą mediów lub dostawcą usług.
5. Ustala się czynniki obnişające i podwyşszające
stawki czynszu: czynniki obnişające - brak
a)

centralnego ogrzewania,

b)

instalacji kanalizacyjnej,

c)

instalacji wodnej,

d)

w.c. w mieszkaniu,

e)

obnişa się równieş ze względu na wysokość
pomieszczeń w lokalu

czynniki podwyşszające stawki czynszu - występuje:
a)

centralne ogrzewanie,

b)

instalacja kanalizacyjna,

c)

instalacja wodna,

d)

w.c. w mieszkaniu.

6. Czynniki obnişające stawki czynszu nie dotyczą czynszu za lokale socjalne.
7. Czynsze za lokale mieszkalne opłacają najemcy lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy
zasób gminy.
8. Stawki czynszu mieszkaniowego za 1m2 powierzchni uşytkowej ustala - Wójt Gminy.

Poz. 1547
Sprzedaż lokali
3
2
2
2
2
2
2

9. Przez powierzchnię uşytkową lokalu rozumie
się powierzchnie wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, a w szczególności pokoi, kuchni,
spişami, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek
oraz innych pomieszczeń słuşących mieszkalnym
i gospodarczym potrzebom lokatora bez względu na
ich przeznaczenie i sposób uşytkowania. Za powierzchnię uşytkową lokalu ni uwaşa się powierzchnie balkonów, tarasów i loggii, antresoli, szaf
i schowków w ścianach, pralni, suszami, wózkowni,
strychów i komórek przeznaczonych do przechowywania opału oraz piwnic.
10. Stawka czynszu za lokal socjalny nie moşe
przekroczyć połowy stawki najnişszego czynszu
obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym.
11. W czasie trwania stosunku najmu wynajmujący moşe podwyşszyć stawkę czynszu, jeśli dokonał
w lokalu ulepszeń mających wpływ na wysokość
czynszu.
12. W przypadku ulepszenia wyposaşenia technicznego z przyczyn leşących po stronie wynajmującego, czynsz najmu zmniejsza się zgodnie z pkt 5.
13. Przed zmianą umowy najmu zmniejszającą
wysokość czynszu, naleşy sporządzić protokół
stwierdzający fakt powstania czynników przedstawionych w ust. 11 i 12.
14. Czynsz najmu płacony jest z góry do 10 dnia
kaşdego miesiąca na wskazany przez wynajmującego rachunek, z wyjątkiem przypadków, gdy strony
pisemnie ustalą zmianę terminy i formę płatności.
Rozdział 5
Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami
wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu
gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach
1. Mieszkaniowym zasobem gminy zarządza
Wójt Gminy Krzeszyce.
2. Częściami wspólnymi w budynkach mieszkalnych, w których znajdują się lokale naleşące do
mieszkaniowego zasobu gminy, zarządzają zarządcy
nieruchomości wybrani przez wspólnoty mieszkaniowe lub ich organy.
3. W kolejnych latach obowiązywania programu
nie przewiduje się zmiany w zakresie zarządzania.
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Rozdział 6
Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej
gminy w kolejnych latach
Ŝródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej
gminy w kolejnych latach będą dochody:
-

z czynszu mieszkaniowego - 90%,

-

z dzierşawy pomieszczeń gospodarczych 10%.

Ŝródła finansowania w latach 2009 - 2015 ulegać
mogą zmianie z uwagi na sprzedaş mieszkań, wzrost
Koszty
Zarządu
Remontów,
modernizacje
Remontów
części
wspólnych
Bieşącej
eksploatacji

czynszów oraz zagospodarowanie pozostałych pomieszczeń przynaleşnych lokalom mieszkalnym.
Rozdział 7
Wysokość wydatków w kolejnych latach z podziałem na koszty
Wysokość wydatków w kolejnych latach z podziałem
na koszty.
Planuje się następujące wysokości
w kolejnych latach z podziałem na:

wydatków

2010
13 600

2011
13 600

2012
13 800

2013
13 800

2014
13 900

2015
13 900

70 000

80 000

50 000

40 000

30 000

20 000

130 000

140 000

150 000

150 000

140 000

140 000

Szacunkowe kwoty wydatków są wydatkami prognozowanymi.
Wysokość wydatków w poszczególnych latach określa kaşdorazowo uchwała budşetowa.
W wydatkach nie zaplanowano inwestycji z uwagi
na brak środków pienięşnych w budşecie Gminy
Krzeszyce.
Rozdział 8
Inne działania mając na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
Biorąc pod uwagę zły stan techniczny niektórych
budynków, gmina tak jak dotychczas przewiduje
zbywanie ich w przetargu nieograniczonym, po
uprzednim wykwaterowaniu najemców lokali
mieszkalnych. W przypadku uznania za celowe wykonanie remontu budynku i lokali mieszkaniowych
przewiduje się zaproponowanie dotychczasowym
15 4 7

Poz. 1547

najemcom zmiany na inne lokalne zamienne, a po
przeprowadzonym remoncie przeznaczenie tych
budynków na cele mieszkalne, szczególnie dla osób
oczekujących na wskazanie umowy najmu.
W planowanej sprzedaşy przewidziane są równieş
lokale i budynki, których najemcom przysługuje
pierwszeństwo w nabyciu, a którzy nie skorzystali
z przysługującego im pierwszeństwa. Po zapewnieniu tym najemcom lokalu mieszkalnego, odzyskane
lokale będą zbywane - w ten sposób poprawi się
warunki mieszkaniowe innych mieszkańców. Warunkiem powodzenia w rozwiązaniu problemów
mieszkaniowych jest tworzenie właściwej polityki
Państwa w zakresie między innymi dotowania, co
pozwoli gminie w oparci o własny budşet i otrzymaną dotację celową tworzyć warunki do zaspokajania
potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej art. 4 ustawy o ochronie lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
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UCHWAŁA NR LIII/688/09
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA
z dnia 29 września 2009r.
w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Zielonej Górze.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 – tekst jednolity z póŝn.
zm.1) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ulicy połoşonej w Zielonej Górze pomiędzy ulicami Koşuchowską i Przyrodniczą, przebiegającej przez działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 13/12, 13/14 i 473/1 w obrębie Nr 36, nadaje
się nazwę: „Aleksandry”.
2. Szczegółowe połoşenie ulicy przedstawia mapa stanowiąca załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.

§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Adam Urbaniak
_____________________________________________
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, z 2006r. Nr 17,
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138,
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223,
poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz. 420.
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Poz. 1548
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LIII/688/09
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 29 września 2009r.
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UCHWAŁA NR LIII/689/09
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA
z dnia 29 września 2009r.
w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 – tekst jednolity z póŝn.
zm.1) oraz art. 57 § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8,
poz. 60 – tekst jednolity z póŝn. zm.2) uchwala się, co
następuje:

§ 5. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

§ 1. Wprowadza się opłatę prolongacyjną z tytułu rozłoşenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód budşetu miasta Zielona Góra.

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

§ 2. Stawka opłaty prolongacyjnej wynosi 50%
stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, ogłaszanej przez ministra właściwego do
spraw finansów publicznych w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
§ 3. Traci moc uchwała Nr L/371/98 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 26 lutego 1998r.
w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.

Przewodniczący Rady
Adam Urbaniak
__________________________________________________

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r. Nr 93, poz. 894, z 2005r. Nr 85, poz. 727,
Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006r. Nr 66, poz. 470,
Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225,
poz. 1635, z 2007r. Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192,
poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671, z 2008r. Nr 118, poz. 745. Nr 141,
poz. 888, Nr 180, poz. 1109 i Nr 209, poz. 1316, 1318 i 1320 oraz
z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362 i Nr 57, poz. 466.
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UCHWAŁA NR XXXV/270/09
RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ
z dnia 1 paŝdziernika 2009r.
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczących zmiany siedziby władz gminy
Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 5a i art. 40 ust.1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.)
uchwala się co następuje:
§ 1. Postanawia się o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie zmiany siedziby władz Miasta Kostrzyn
nad Odrą.
§ 2. Zasady oraz tryb przeprowadzenia konsultacji określa regulamin konsultacji, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni

od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Marek Tatarewicz
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXV/270/09
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
z dnia 1 października 2009r.
REGULAMIN KONSULTACJI Z MIESZKAŃCAMI
MIASTA W SPRAWIE ZMIANY SIEDZIBY WŁADZ
MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ
I. Postanowienia ogólne
1. Konsultacje społeczne z mieszkańcami Kostrzyna nad Odrą w sprawie zmiany siedziby władz
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Miasta Kostrzyn nad Odrą mają na celu umoşliwienie mieszkańcom Miasta wypowiedzenie się
w sprawie dotyczącej zamiaru zmiany siedziby
władz miasta z budynku przy ul. Kopernika 1 oraz
wydziałów Urzędu Miasta z pozostałych budynków
przy ulicach Kościuszki 3, Niepodległości 17, na ulicę Graniczną 1 (obiekty byłego przejścia granicznego).
2.
Konsultacje
zostaną
przeprowadzone
w dniach od 2 do 20 listopada 2009 roku na obszarze Miasta Kostrzyn nad Odrą.
3. Konsultacje przygotowuje i przeprowadza
Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą, który w formie
ogłoszenia, co najmniej 7 dni przed wyznaczonym
terminem konsultacji, powiadamia mieszkańców
o przedmiocie, czasie trwania, formach konsultacji
i sposobie ogłoszenia wyników. Treść ogłoszenia
podaje do wiadomości mieszkańców poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, na
stronie internetowej Urzędu oraz tablicach ogłoszeń
na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą.

Poz. 1550, 1551

7. Konsultacje polegają na udzieleniu na karcie
konsultacyjnej pozytywnej lub negatywnej odpowiedzi na pytanie:
„Czy jesteś za zmianą dotychczasowej siedzib
Urzędu Miasta i Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
oraz przeniesieniem wydziałów Urzędu Miasta
z budynków przy ul. Kopernika 1, Kościuszki 3, Niepodległości 17 do nowej siedziby przy ul. Granicznej 1 (obiekty byłego przejścia granicznego w Kostrzynie nad Odrą)?.”
8. Konsultacje w trybie zapytania ankietowego
prowadzone są poprzez:
a) opublikowanie treści karty konsultacyjnej na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kostrzyn nad
Odrą,
b) opublikowanie treści karty konsultacyjnej na
stronie internetowej Urzędu Miasta,
c) zaproszenie do składania uwag, opinii, propozycji i wniosków listowanie na adres Urzędu
bądŝ na adres e-mail wskazany w uchwale
o przeprowadzeniu konsultacji,

4. W konsultacjach społecznych mogą brać
udział pełnoletni mieszkańcy Miasta.
5. Konsultacje mają charakter opiniodawczy,
a ich wyniki nie wiąşą organów gminy.

d) umieszczenie w hollu Urzędu Miasta skrzynki
oznakowanej napisem „Konsultacje społeczne”,

II. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami

e) przekazanie informacji o przeprowadzanych
konsultacjach do lokalnych mediów.

6. Konsultacje społeczne z mieszkańcami przeprowadza się w jednej z następujących form:
a) pisemne badanie ankietowe, poprzez udostępnienie mieszkańcom karty konsultacyjnej
w formie papierowej, dostępnej w siedzibie
Urzędu Miasta przy ul. Kopernika1,
b) drogą internetową na
urząd@kostrzyn.um.gov.pl,

adres

e-mail:

c) drogą pocztową na adres: Urząd Miasta,
66-470 Kostrzyn nad Odrą, ul. Kopernika 1,
d) zebranie uwag, opinii, propozycji i wniosków, w skrzynce na uwagi i wnioski umieszczonej w hollu Urzędu Miasta przy ul. Kopernika 1.

9. Formularz karty konsultacyjnej z informacją
o sposobie głosowania i uzasadnieniem prowadzonych konsultacji przygotowuje Sekretarz Miasta.
III . Postanowienia końcowe
10. Burmistrz, po zakończeniu konsultacji przedkłada wynik konsultacji oraz uwagi, opinie, propozycje i wnioski Przewodniczącemu Rady Miasta
w terminie 7 dni od zakończenia konsultacji oraz
podaje do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty.
11. Koszty przeprowadzenia konsultacji ponosi
Miasto Kostrzyn nad Odrą.
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UCHWAŁA NR XXXVI/418/2009
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE
z dnia 20 paŝdziernika 2009r.
w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości
w Gminie Sulechów na rok 2010
Na podstawie art. 18 ust.
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia
morządzie gminnym (Dz.
poz. 1591 z póŝn. zm.) art.
ustawy z dnia 12 stycznia

2 pkt 8, art. 40 ust. 1,
8 marca 1990 roku o saU. z 2001r. Nr 142,
5 ust. 1, 3, art. 7 ust. 3
1991 roku o podatkach

i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844
z póŝn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości: 1. od gruntów:
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1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, od
1m² powierzchni - 0,72zł;
2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni - 3,90zł;

Poz. 1551, 1552

3. od budowli, określonej na podstawie art. 4
ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych 2% ich wartości
§ 2. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości
grunty, budynki lub ich części, budowle:
1) wykorzystywane na potrzeby statutowej działalności w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu i pomocy społecznej,

3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności poşytku publicznego przez organizacje poşytku publicznego od 1m² powierzchni - 0,32zł;

2) wykorzystywane na potrzeby statutowej działalności w zakresie bezpieczeństwa publicznego,
ochrony przeciwpoşarowej oraz wymiaru
sprawiedliwości,

2. od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych od 1m² powierzchni uşytkowej 0,60zł;

3) lokale socjalne znajdujące się w gminnym zasobie mieszkalnym,

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej od 1m² powierzchni uşytkowej 18,50zł;

4) zajęte pod cmentarze.

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m² powierzchni uşytkowej
- 9,50zł;
4) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1m² powierzchni uşytkowej - 4,10zł;
5) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności poşytku publicznego przez organizacje poşytku publicznego od 1m² powierzchni uşytkowej - 5,00zł;

5) będące własnością gminy, nie oddane innym
osobom fizycznym bądŝ prawnym w uşytkowanie wieczyste lub posiadanie zaleşne.
2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2
nie dotyczą gruntów, budynków lub ich części oraz
budowli, zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w rozumieniu art. 1a ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010 roku.
Przewodniczący Rady
Tadeusz Pająk

6) zajętych na garaşe, od 1m² powierzchni uşytkowej - 6,50zł
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UCHWAŁA NR 188/09
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 21 paŝdziernika 2009r.
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11
ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 7 paŝdziernika 1992r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (t. j. Dz. U.
z 2001r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) oraz art. 91 ust. 1 i 3
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) po
zbadaniu uchwały Nr XXXII/262/2009 Rady Miejskiej
w Szlichtyngowej z dnia 25 września 2009r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale
Nr XXIII/199/2008 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej
z dnia 21 listopada 2008r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego
podatku Kolegium Izby stwierdza:
niewaşność wyraşenia „budowle” – zamieszczonego w § 1 tiret drugie przedmiotowej
uchwały - z powodu jego sprzeczności z art. 7
ust. 3 w związku z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opła-

tach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121,
poz. 844 ze zm.),
niewaşność zwrotu „i mienie gminne” ujętego w § 1 tiret piąte uchwały jako sprzecznego
z art. 7 ust. 3 cytowanej wyşej ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w związku
z art. 32 i art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997r. Nr 78, poz. 483 ze
zm. ).
UZASADNIENIE
Uchwała Nr XXXII/262/2009 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 25 września 2009r. w sprawie
wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXIII/199/2008
Rady Miejskiej z dnia 21 listopada 2008r. w sprawie
określenia stawek podatku od nieruchomości oraz
zwolnień z tego podatku wpłynęła do Regionalnej
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Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze 5 paŝdziernika
2009r.
W § 1 tiret drugie badanej uchwały Rada Miejska
wprowadziła następującą regulację:
„Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
-

grunty, budowle i budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności kulturalnej
i sportowej, która nie stanowi działalności
gospodarczej w rozumieniu przepisów
ustawy o swobodzie działalności gospodarczej”.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie
gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy
naleşy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych
ustawach. Podstawą prawną do zastosowania zwolnienia z podatku od nieruchomości jest art. 7 ust. 3
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zgodnie
z którym rada gminy, w drodze uchwały, moşe
wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niş
określone w ustawie. Zakres przedmiotowego zwolnienia musi być sytuowany w ramach dyspozycji
art. 2 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, stanowiącej iş opodatkowaniu podatkiem od
nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane;
1) grunty;
2) budynki lub ich części;
3) budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Budowle o których mowa w § 1 tiret drugie przedmiotowej uchwały w świetle art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nie podlegają
opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości i nie
mogą być przedmiotem zwolnienia z tego podatku.
Stąd teş określenie przez Radę Miejską zwolnienia
budowli, które nie są związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej uznać naleşy za bezprzedmiotowe i nie znajdujące podstaw prawnych
w art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
W § 1 tiret piąte przedmiotowej uchwały Rada postanowiła zwolnić z podatku od nieruchomości
„grunty i budynki stanowiące mienie komunalne
i mienie gminne nie przekazane w uşytkowanie,
uşytkowanie wieczyste, dzierşawę, najem, uşyczenie
albo nie zostały objęte w bezumowne posiadanie”.
W/w art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, stanowiący podstawę prawną dla rad gmin
do wprowadzania na terenie gminy zwolnień w po15 52

Poz. 1552

datku od nieruchomości brzmi:, „rada gminy,
w drodze uchwały, moşe wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niş określone w ust. 1 oraz
w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 paŝdziernika 2003r.
o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw”. Oznacza to zatem, şe
wprowadzane w uchwałach rad gmin jakiekolwiek
zwolnienia w podatku od nieruchomości mogą mieć
jedynie charakter przedmiotowy, tj. odnosić się wyłącznie do przedmiotu opodatkowania a nie do osoby podatnika (zwolnienie podmiotowe).
Zgodnie z art. 217 Konstytucji nakładanie podatków,
innych danin publicznych, określanie podmiotów,
przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych,
a takşe zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy.
Wprowadzone przez Radę Miejską zwolnienie zawarte w § 1 tiret piąte dotyczy wprawdzie przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości,
równocześnie odnosząc je do określonych kategorii
podatników tj. gminy - jest zwolnieniem o charakterze przedmiotowo - podmiotowym. Wprowadzenie
takiego zwolnienia narusza zasadę równości wobec
prawa, wyraşoną w art. 32 Konstytucji RP. Powyşszy
pogląd co do niemoşliwości wprowadzania zwolnień przedmiotowo-podmiotowych znalazł potwierdzenie w orzecznictwie sądowo-administracyjnym
(por. wyroki NSA w Warszawie z dnia 5 stycznia
2005r., sygn. Akt FSK 961/04, I SA/Wr 77/05 z dnia
19 maja 2005r., I SA/Go 274/09 z 18 czerwca 2009r.).
Naleşy pokreślić, iş zarówno Konstytucja jak i ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nie daje gminie
uprawnienia do stanowienia zwolnień podatkowych
innych niş przedmiotowe. Zwolnienia podatkowe
o charakterze podmiotowym są zastrzeşone do regulacji ustawowych.
Biorąc pod uwagę powyşsze Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze orzekło
jak w sentencji niniejszej uchwały.
Na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze, w zakresie orzeczonej
niewaşności postanowień badanej uchwały - słuşy
skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Gorzowie Wlkp., wniesiona za pośrednictwem tut.
Kolegium, w terminie 30 dni od dnia doręczenia
uchwały.
Przewodniczący Kolegium
Andrzej Skibiński
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UCHWAŁA NR 197/09
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 21 paŝdziernika 2009r.
Na podstawie art. 18 ust.1 pkt 1 w związku z art.11
ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 paŝdziernika 1992 roku
o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U.
z 2001r. Nr 55, poz. 577 z póŝn. zm.) oraz art. 91 ust.
1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z póŝn. zm.) po zbadaniu uchwały Nr XXXI/251/2009
Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 28 września 2009r.
w sprawie określenia stawek podatków lokalnych
Kolegium Izby stwierdza niewaşność przedmiotowej uchwały w części dotyczącej zapisu § 2
ust. 1 i 2 o treści
-

-

„ust. 1 Zwalnia się z podatku od nieruchomości
budynki mieszkalne, których właściciele wykonali remont w następującym zakresie- naprawa
i wymiana pokrycia dachowego, stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, blacharstwa i elewacji oraz ogrodzenia. Kwota zwolnienia nie
moşe być większa niş 10% nakładów poniesionych na przeprowadzenie remontu oraz przekroczyć 50% wymiaru podatku od nieruchomości w danym roku podatkowym;
„ust. 2 Ze zwolnienia określonego w ust. 1 nie
mogą korzystać podmioty prowadzące działalność gospodarczą
UZASADNIENIE

i stawek podatkowych, a takşe zasad przyznawania
ulg i umorzeń oraz kategorii zwolnionych od podatków następuje wyłącznie w drodze ustawy.
Rada Miejska określając w § 2 ust. 1 i 2 zwolnienie
z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych, których właściciele wykonali remont w ww.
zakresie oraz podmioty, które nie mogą skorzystać
z tego zwolnienia naruszyła dyspozycję art. 7 ust. 3
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i art. 217
Konstytucji RP.
Zwolnienie o charakterze podmiotowym moşe mieć
miejsce wyłącznie w zakresie podmiotowym danego
podatku, a zatem spośród pewnej kategorii podmiotów. Natomiast zwolnienie o charakterze przedmiotowym, o którym mowa w art. 7 ust. 3 ww. ustawy
dotyczyć moşe wyłącznie przedmiotu danego podatku tj. pewnych kategorii sytuacji faktycznych
i prawnych.
Zapis § 2 ust. 1 i 2 uchwały wskazuje adresatów
tego zwolnienia w postaci właścicieli budynków
mieszkalnych, którzy wykonali remont w zakresie
określonym w tym paragrafie. W § 2 ust. 2 uchwały
Rada doprecyzowała krąg podmiotów korzystających ze zwolnienia z podatku od nieruchomości zapisując, iş ze zwolnienia określonego w ust. 1 nie
mogą korzystać podmioty prowadzące działalność
gospodarczą.

Rada Miejska w Trzcielu dnia 28 września 2009r.
podjęła uchwałę Nr XXXI/251/2009 w sprawie określenia stawek podatków lokalnych.

Taki zapis w sposób jednoznaczny odnosi się do
pewnej kategorii podmiotów do których skierowane
jest zwolnienie z podatku od nieruchomości.

W § 2 ust. 1 i 2 Rada Miejska dokonała następującego zapisu „ust. 1 Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki mieszkalne, których właściciele
wykonali remont w następującym zakresie- naprawa
i wymiana pokrycia dachowego, stolarki okiennej
i drzwiowej zewnętrznej, blacharstwa i elewacji oraz
ogrodzenia. Kwota zwolnienia nie moşe być większa
niş 10% nakładów poniesionych na przeprowadzenie remontu oraz przekroczyć 50% wymiaru podatku od nieruchomości w danym roku podatkowym;
„ust. 2 Ze zwolnienia określonego w ust. 1 nie mogą
korzystać podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

W związku z powyşszym regulacja zwolnienia określona w § 2 ust. 1 i 2 badanej uchwały w sposób
istotny narusza przepisy art. 217 Konstytucji RP
i art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Rada Miejska dokonując takich zapisów naruszyła
obowiązujące prawo z następujących przyczyn:
Po pierwsze.
Zgodnie z treścią art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121 poz. 844
z póŝn. zm.) rada gminy w drodze uchwały moşe
wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niş
określone przepisami tej ustawy. Ponadto art. 217
Konstytucji RP jednoznacznie stanowi, iş nakładanie
podatków, innych danin publicznych, a nadto określenie podmiotów, przedmiotów opodatkowania

Po drugie
Konstrukcja zapisu § 2 ust. 1 uchwały de facto
wprowadza ulgę w podatku od nieruchomości dotyczących budynków mieszkalnych, których właściciele wykonali remont w określonym zakresie, a kwota
zwolnienia nie moşe być większa niş 10% nakładów
poniesionych na przeprowadzenie remontu oraz
przekroczyć 50% wymiaru podatku od nieruchomości w danym roku podatkowym.
Terminów „ ulga” i „ zwolnienie” nie moşna utoşsamiać w sensie prawnym. Art. 217 Konstytucji RP
zdecydowanie odróşnia instytucję zwolnienia od
ulgi.
Pod pojęciem ulgi naleşy rozumieć zmniejszenie
rozmiarów podstawy opodatkowania, stawki podatkowej, czy teş kwoty podatku. Udzielone przez Radę
Miejską w Trzcielu zwolnienie z podatku od nieruchomości poprzez zapis, şe kwota zwolnienia nie
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moşe być większa niş 10% nakładów poniesionych
na przeprowadzenie remontu oraz przekroczyć
50% wymiaru podatku w danym roku jest ulgą, a nie
zwolnieniem przedmiotowym.
Biorąc pod uwagę treść zapisu § 2 ust. 1 i 2 uchwały
naleşy stwierdzić, iş wprowadzone zwolnienie jest
ulgą o charakterze podmiotowym.
Rada Miejska mogłaby wprowadzić ulgę podatkową
wyłącznie w przypadku, gdy dany przepis ustawy
taką delegację przypisałby temu organowi.

Poz. 1553, 1554

wości udzielania zwolnień przedmiotowych innych
niş określone w tej ustawie.
A zatem zapis § 2 ust. 1 uchwały z ww. powodu
równieş w sposób raşący narusza przepis art. 7
ust. 3 ww. ustawy i art. 217 Konstytucji RP.
Od niniejszej uchwały słuşy Gminie prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem Kolegium Izby w terminie 30 dni od daty doręczenia
uchwały.

W normie art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych ustawodawca wyraŝnie sprecyzował
kompetencje organowi stanowiącemu jst do moşli-

Przewodniczący Kolegium
Andrzej Skibiński
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UCHWAŁA NR 198/09
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 21 paŝdziernika 2009r.
Na podstawie art. 18 ust.1 pkt 1 w zw. z art. 11 ust. 1
pkt 5 ustawy z dnia 7 paŝdziernika 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. Nr 55, poz. 577
z póŝn. zm.) i art. 91 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.), po przeprowadzeniu postępowania nadzorczego w przedmiocie zgodności z prawem uchwały Nr XL/247/09 Rady
Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia
24 września 2009r. w sprawie ustalenia trybu
i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku
rolnego uşytków rolnych na których zaprzestano
produkcji rolnej,
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej
Górze
stwierdza
niewaşność
uchwały
Nr XL/247/09 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 24 września 2009r. w sprawie
ustalenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego uşytków rolnych, na których
zaprzestano produkcji rolnej, jako sprzecznej z przepisami art. 12 ust. 9 w związku z art. 12 ust. pkt 7
ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym
(Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z póŝn. zm.).
UZASADNIENIE
Uchwała Nr XL/247/09 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 24 września 2009r.
w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego uşytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej
Górze w dniu 29 września 2009r. i została objęta
postępowaniem nadzorczym na podstawie art. 11
ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 paŝdziernika 2007r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U.
z 2001r. Nr 55, poz. 577 z póŝn. zm.).
W wyniku badania uchwały, Kolegium stwierdziło,
co następuje:

Stosownie do przepisu art. 12 ust. 9 w związku
z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 listopada
1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006r. Nr 136,
poz. 969 z póŝn. zm.) Rada Miejska w Nowogrodzie
Bobrzańskim podjęła uchwałę w sprawie ustalenia
trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od
podatku rolnego uşytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej. W § 3 uchwały Rada
Miejska ustalając szczegółowe warunki zwolnienia
postanowiła, şe zwolnienie od podatku rolnego będzie przysługiwało jeşeli łącznie zostaną spełnione
następujące warunki: zaprzestanie uprawy roślin,
niewykorzystywanie gruntów na cele pastwiskowe,
nie dokonywanie zbioru traw i siana na cele paszowe oraz utrzymanie gruntów w stanie niezagraşającym rozprzestrzenianiu się chwastów. Ustalając
w ten sposób szczegółowe warunki zwolnienia Rada
Miejska w Nowogrodzie Bobrzańskim ograniczyła
przedmiotowo uprawnienia podatników do uzyskania zwolnienia od podatku rolnego uşytków rolnych
na których zaprzestano produkcji rolnej, czym naruszyła art. 12 ust. 9 w związku z art. 12 ust. 1 pkt 7
ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym
(Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z póŝn. zm.).
Zgodnie z art. 12 ust. 9 ustawy o podatku rolnym
rada gminy określa tryb i szczegółowe warunki
zwolnienia, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7
ustawy. W art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawodawca zwalnia
z podatku rolnego grunty gospodarstw rolnych, na
których zaprzestano produkcji rolnej, z tym şe zwolnienie moşe dotyczyć nie więcej niş 20% powierzchni uşytków rolnych gospodarstwa rolnego, lecz nie
więcej niş 10ha - na okres nie dłuşszy niş 3 lata,
w stosunku do tych samych gruntów. Zgodnie z tą
regulacją zwolnieniu podlegają wszystkie grunty
sklasyfikowane jako uşytki rolne. Do uşytków rolnych na podstawie art. 68 rozporządzenia Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
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29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454) zalicza się:
1) grunty orne, oznaczone symbolem - R,
2) sady, oznaczone symbolem złoşonym z litery
"S" oraz symbolu odpowiedniego uşytku gruntowego, stanowiącego część składową oznaczenia klasy gleboznawczej gruntu, na którym
załoşony został sad, np. S-R, S-Ł, S-Ps,
3) łąki trwałe, oznaczone symbolem - Ł,
4) pastwiska trwałe, oznaczone symbolem - Ps,
5) grunty rolne zabudowane, oznaczone symbolem złoşonym z litery "B" oraz symbolu odpowiedniego uşytku gruntowego, stanowiącego
część składową oznaczenia klasy gleboznawczej
gruntu, na którym wzniesione zostały budynki,
np. B-R, B-Ł, B-Ps,
6) grunty pod stawami, oznaczone symbolem Wsr,
7) rowy, oznaczone symbolem - W.
Zaliczanie gruntów do poszczególnych uşytków
gruntowych uregulowano w załączniku Nr 6 do
w/w rozporządzenia. Przykładowo do gruntów rolnych zabudowanych zalicza się grunty zajęte pod
budynki i urządzenia budowlane słuşące produkcji
rolniczej, nie wyłączając produkcji rybnej oraz przetwórstwu rolno-spoşywczemu (kotłownie, komórki,
garaşe, szopy, stodoły, wiaty, spichlerze, budynki
inwentarskie, place składowe i manewrowe w obrębie zabudowy itp.), a takşe grunty zajęte pod ogródki przydomowe gospodarstw rolnych. Zgodnie
z art. 1 ustawy o podatku rolnym opodatkowaniu
podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane
w ewidencji gruntów i budynków jako uşytki rolne
lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na uşytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niş działalność rolnicza, a za działalność rolniczą, jak stanowi art. 2 w/w ustawy, uwaşa się produkcję roślinną
i zwierzęcą, w tym równieş produkcję materiału
siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowlę
i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa
i owadów uşytkowych, produkcję zwierzęcą typu
przemysłowego fermowego oraz chów i hodowlę
ryb.
Tak więc w świetle wskazanych wyşej przepisów
ustalone przez Radę Miejską w Nowogrodzie Bobrzańskim w § 3 uchwały szczegółowe warunki
zwolnienia od podatku rolnego uşytków rolnych na
których zaprzestano produkcji rolnej, tj.: zaprzestanie uprawy roślin, niewykorzystywanie gruntów na
cele pastwiskowe, nie dokonywanie zbioru traw
15 5 4
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i siana na cele paszowe oraz utrzymanie gruntów
w stanie niezagraşającym rozprzestrzenianiu się
chwastów – przy wymogu spełnienia wszystkich
przewidzianych warunków łącznie wyłączają moşliwość ubiegania się przez podatnika o zwolnienie
z podatku rolnego np. gruntów rolnych zabudowanych, na których zaprzestano produkcji zwierzęcej.
Ustalając w ten sposób szczegółowe warunki zwolnienia Rada Miejska ograniczyła przedmiotowo
uprawnienia podatników do uzyskania zwolnienia
od podatku rolnego uşytków rolnych, na których
zaprzestano produkcji rolnej, czym naruszyła art. 12
ust. 9 w związku z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia
15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z póŝn. zm.).
Ustalone przez radę gminy szczegółowe warunki
stosowania zwolnienia nie mogą zawęşać postanowień ustawowych, lub określać dodatkowych warunków od spełnienia których zaleşy stosowanie
zwolnienia. Takie stanowisko reprezentował NSA
w Warszawie – wyrok z dnia 26 paŝdziernika 1994r.,
sygn. Akt IIISA/539/1994. Podobne stanowisko zaprezentował S. Presnarowicz w komentarzu do
art. 12 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku
rolnym - L. Etel, S. Presnarowicz, G. Dudar, Podatki
i opłaty lokalne. Podatek rolny. Podatek leśny. Komentarz, ABC, 2008.
Ponadto w § 4 pkt 1 i 2 badanej uchwały Rada Miasta w Nowogrodzie Bobrzańskim postanowiła, şe
zwolnienie z podatku rolnego będzie następować
w drodze decyzji Burmistrza, a w razie niedopełnienia chociaşby jednego z zastrzeşonych warunków
organ podatkowy stwierdzi wygaśnięcie w całości
lub części decyzji przyznającej zwolnienie. Postanowienie o moşliwości stwierdzenia wygaśnięcia decyzji w części nie znajduje odzwierciedlenia w treści
uchwały skoro warunki zwolnienia mają być łącznie
spełnione (§ 3 ust. 2 uchwały) i jest to jedyna przesłanka warunkująca zwolnienie. Rada Miejska
w uchwale nie wskazała okoliczności skutkujących
moşliwością stwierdzenia przez organ podatkowy
wygaśnięcia w części decyzji stwierdzającej zwolnienie.
Wobec powyşszego Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze orzeka jak w sentencji niniejszej uchwały.
Na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze słuşy prawo wniesienia
skargi za pośrednictwem tut. Kolegium do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego –w Gorzowie
Wlkp. w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały.
Przewodniczący Kolegium
Andrzej Skibiński
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UCHWAŁA NR 199/09
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 21 paŝdziernika 2009r.
Na podstawie art. 18 ust.1 pkt 1 w zw. z art. 11 ust. 1
pkt 5 ustawy z dnia 7 paŝdziernika 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. Nr 55, poz. 577
z póŝn. zm.) i art. 91 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.), po przeprowadzeniu postępowania nadzorczego w przedmiocie zgodności z prawem uchwały Nr XL/241/09 Rady
Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia
24 września 2009r. w sprawie ustalenia wysokości
stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej
Górze
stwierdza
niewaşność
uchwały
Nr XL/241/09 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 24 września 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od
nieruchomości w części dotyczącej
-

-

§ 1 ust. 2 pkt 1, 2, 4, 5, 6 z powodu ich
sprzeczności z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844
z póŝn. zm.), art. 217 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U.
Nr 78, poz. 483 z póŝn. zm.) oraz
art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1980r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.).
UZASADNIENIE

Uchwała Nr XL/241/09 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 24 września 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień
w podatku od nieruchomości wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w dniu
29 września 2009r. i została objęta postępowaniem
nadzorczym na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy
z dnia 7 paŝdziernika 2007r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 577
z póŝn. zm.).
W wyniku badania uchwały, Kolegium stwierdziło,
co następuje:
Stosownie do przepisu art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z póŝn. zm.) Rada
Miejska w Nowogrodzie Bobrzańskim podjęła
uchwałę Nr XL/241/09 w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości. W § 1 ust. 2 pkt 1, 2, 4, 5, 6 badanej uchwały
Rada Miejska postanowiła, şe zwalnia się od podatku od nieruchomości:

budynki lub ich części przydzielone do bezpłatnego uşytkowania osobie, która przekazała w zamian za emeryturę lub rentę gospodarstwo rolne państwu, jeşeli nie są wynajęte lub wydzierşawione, a takşe działki gruntu
przydzielone do bezpośredniego uşytkowania takiej osobie,
nieruchomości zajęte na potrzeby jednostek
budşetowych, zakładów budşetowych, instytucji kultury z wyjątkiem budynków lub ich
części oraz gruntów wynajętych lub wydzierşawionych na prowadzenie działalności gospodarczej,
budowle słuşące przesyłaniu energii elektrycznej, linie energetyczne przesyłowe, rurociągi i przewody sieci rozdzielczej wody,
budowle słuşące do odprowadzania i oczyszczania ścieków będące własnością gminy
a dane w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym,
budowle rurociągi i przewody sieci rozdzielczej wody, budowle słuşące do odprowadzania ścieków, grunty zajęte pod w/w budowle
będące własnością gminy, a przekazane nieodpłatnie w uşytkowanie do realizacji zadań
w zakresie gospodarki komunalnej,
nieruchomości lub ich części stanowiące
własność gminy, nie przekazane innym
podmiotom w posiadanie.
W ocenie Kolegium Izby wyşej wymienione zwolnienia mają charakter przedmiotowo -podmiotowy
i nie są one zgodną z prawem realizacją uprawnień
wynikającą z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych. Z wymienionego przepisu ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych jednoznacznie wynika, şe rada gminy moşe wprowadzić inne niş określone w przepisach
ust. 1 zwolnienia przedmiotowe. Ponadto zgodnie
z art. 217 Konstytucji RP „Nakładanie podatków,
innych danin publicznych, określenie podmiotu
opodatkowania i stawek podatkowych, a takşe zasad
przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze
ustawy….”. Z przytoczonych przepisów jednoznacznie wynika, şe rada gminy nie ma uprawnień do
wprowadzania zwolnień mieszanych, tj. przedmiotowo-podmiotowych w podatku od nieruchomości.
Ustawodawca w art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych określił kryterium, którym rada
gminy powinna się kierować wprowadzając zwol-
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nienia od podatku od nieruchomości. Zwolnienia te
mogą mieć charakter tylko przedmiotowy. Zwolnienie o charakterze podmiotowym moşe być wprowadzone jedynie aktem rangi ustawowej. Zatem
wprowadzanie w uchwale rady gminy zwolnień od
podatku od nieruchomości o charakterze przedmiotowo-podmiotowym sprzeczne jest z art. 7 ust. 3
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz
art. 217 Konstytucji RP. Potwierdza to równieş
orzecznictwo sądów administracyjnych: wyroki NSA
w Warszawie z dnia 5 stycznia 2005r., sygn. Akt FSK
961/04, z dnia 14 sierpnia 2007r., sygn. Akt II
FSK/911/06 (publ. w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych), czy teş orzecznictwo Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie
Wlkp.: z dnia 26 paŝdziernika 2006r. sygn. ISA/GO
2324/05, z dnia 27 listopada 2008r., sygn. ISA/GO
876/08, z dnia 10 lutego 2009r., sygn. ISA/GO 2/09
(wszystkie publ. w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów
Administracyjnych).

Poz. 1555, 1556

ganów w sferze zobowiązań publiczno-prawnych
stosuje się zasadę „dozwolone jest tylko to co wyraŝnie prawo przewiduje”. Przepis art. 18 ust. 2 pkt 8
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.),
stanowi, şe do właściwości rady gminy naleşy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat
w granicach określonych w odrębnych ustawach.
Biorąc powyşsze pod uwagę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze orzekło
jak w sentencji uchwały.
Na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze, w zakresie orzeczonej
niewaşności postanowień badanej uchwały - słuşy
skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Gorzowie Wlkp., wniesiona za pośrednictwem tut.
Kolegium, w terminie 30 dni od dnia doręczenia
uchwały.
Przewodniczący Kolegium
Andrzej Skibiński

Samorząd terytorialny i jego organy działają na
podstawie i w granicach prawa. Do działalności or15 55
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UCHWAŁA NR 204/09
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 21 paŝdziernika 2009r.
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art.11
ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 paŝdziernika 1992r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U.
z 2001r. Nr 55, poz. 577 z póŝn. zm.) oraz art. 79
ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1592 z póŝn. zm.) – po przeprowadzeniu postępowania nadzorczego w przedmiocie zgodności
z prawem uchwały Nr XXVII/4/2009 Rady Powiatu
Şagańskiego z dnia 15 września 2009r. w sprawie
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych placówek prowadzonych na terenie
powiatu şagańskiego oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich wykorzystania, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze stwierdza niewaşność uchwały Nr XXVII/4/2009 Rady Powiatu Şagańskiego z dnia 15 września 2009r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych placówek prowadzonych na
terenie powiatu şagańskiego oraz trybu i zakresu
kontroli prawidłowości ich wykorzystania w części
dotyczącej:
§ 4 ust. 1 i 2; § 5 ust. 1 i 2; § 6 ust. 1 w zakresie „Dotacja ulega zawieszeniu w przypadku
nie dostarczenia do starostwa w ustalonym
w § 5 pkt 1 terminie stosownego rozliczenia.”;

§ 7 ust. 1 i 2; § 8; § 10 ust. 1 w zakresie słów:
„stwierdzone w wyniku kontroli” i ust. 2 - jako sprzeczne z przepisami art. 90 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie
oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572
z póŝn. zm.)
UZASADNIENIE
Uchwała Nr XXVII/4/2009 Rady Powiatu Şagańskiego z dnia 15 września 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół
o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych
placówek prowadzonych na terenie powiatu şagańskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości
ich wykorzystania wpłynęła do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze w dniu 2 paŝdziernika 2009r. i została objęta postępowaniem nadzorczym na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
7 paŝdziernika 2007r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 z póŝn.
zm.).
Oceniając zgodność postanowień przedmiotowej
uchwały z przepisami prawa, Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze ustaliło, co
następuje:
W § 4 ust. 2 uchwały Rada Powiatu Şagańskiego
postanowiła, şe „Dotacje dla placówek niepublicznych są przyznawane w wysokości ustalonej w budşecie.” Zgodnie z art. 90 ust. 3a ustawy o systemie
oświaty „Placówki niepubliczne, o których mowa
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w art. 2 pkt 5 i 7, otrzymują na kaşdego wychowanka
dotacje z budşetu powiatu w wysokości nie nişszej
niş kwota przewidziana na jednego wychowanka
tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej dla danej jednostki samorządu terytorialnego, a w przypadku niepublicznych ośrodków
umoşliwiających realizację obowiązku, o którym
mowa w art. 14 ust. 3, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieşy, o których mowa
w art. 16 ust. 7, a takşe dzieciom i młodzieşy z upośledzeniem umysłowym niepełnosprawnościami
sprzęşonymi, w wysokości nie nişszej niş kwota
przewidziana na jednego wychowanka tego rodzaju
ośrodków w części oświatowej subwencji ogólnej
dla jednostek samorządu terytorialnego”. W obowiązującym stanie prawnym dotacja, o której mowa
w art. 90 ust. 3a ustawy o systemie oświaty, dla
konkretnej placówki jest iloczynem liczby jej wychowanków i kwoty nie nişszej niş kwota przewidziana na jednego wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej dla
danej jednostki samorządu terytorialnego. Dotacja
moşe być więc ustalona w wyşszej wysokości, wymaga więc niewątpliwie konkretyzacji. Stosownie
do dyspozycji art. 90 ust. 4 powołanej ustawy o systemie oświaty organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, ustalając podstawę obliczenia
dotacji, powinien jednoznacznie określić wysokość
dotacji przypadającej na jednego ucznia w szkołach
i placówkach danego typu. Mając na uwadze powyşsze naleşy uznać, şe § 4 ust. 2 narusza przepis
powołanego artykułu ustawy o systemie oświaty.
W § 5 ust. 1 Rada Powiatu Şagańskiego wprowadziła obowiązek comiesięcznego rozliczenia dotacji udzielonej szkole i w ust. 2 wskazała, şe rozliczenie będzie następować zgodnie z załącznikiem Nr 1,
a do rozliczenia naleşy dołączyć kserokopie faktur
potwierdzonych za zgodność z oryginałem i opisanych. Zgodnie z brzmieniem art. 90 ust. 4 ustawy
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty organ
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego
ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których
mowa w ust. 2a-3b, uwzględniając w szczególności
podstawę obliczania dotacji i zakres danych, które
powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji oraz w rozliczeniu wykorzystania dotacji. „Tryb
rozliczania" oznacza zasady i terminy zgłaszania
korekty danych stanowiących podstawę naliczenia
dotacji, tj. dotyczącą faktycznej liczby uczniów lub
wychowanków, a takşe zwrotu niewykorzystanej
dotacji jednostce samorządu, która jej udzieliła. Innymi słowy, cięşar tego zagadnienia połoşony jest
na obieg informacji o podstawowym kryterium
udzielenia dotacji, jakim jest liczba wychowanków
danej jednostki, a nie na kontrolę wydatkowania
środków finansowych stanowiących dotację. Taka
wykładnia prezentowana jest w prawomocnym wyroku WSA w Krakowie, sygn. ISA/Kr 1106/08
z dnia 19 lutego 2009r. Ponadto Kolegium wskazuje,
şe zobowiązanie podmiotu otrzymującego dotację
do jej comiesięcznego rozliczania pozostaje
w sprzeczności z art. 145 i art. 190 ustawy z dnia
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 249, poz. 2104 z póŝn. zm.).
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W § 6 ust. 1 Rada Powiatu Şagańskiego postanawia
o zawieszeniu dotacji w przypadku nie dostarczenia
do starostwa w ustalonym w § 5 pkt 1 terminie stosownego rozliczenia, w § 7 ust. 1 wstrzymuje dotację udzieloną szkole lub placówce w przypadku niedopełnienia warunków rozliczenia określonych
w § 5, natomiast w § 10 ust. 2 postanawia równieş
o wstrzymaniu dotacji w przypadku stwierdzenia
konieczności zwrotu nienaleşnie lub w nadmiernej
wysokości pobranej dotacji, czym naruszyła przepisy art. 90, ust. 4 i 3c ustawy z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty. Za niedopuszczalne uznać naleşy nakładanie dodatkowych obowiązków, od których
spełnienia przez beneficjenta zaleşy faktyczne
otrzymanie dotacji. Rada Powiatu nie ma moşliwości wstrzymania wypłat naleşnych dotacji. Zgodnie
z art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty organ
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego
ustala tryb udzielania i rozliczenia dotacji, o których
mowa w ust. 2a-3b tej ustawy, z uwzględnieniem
następujących elementów: podstawy obliczenia
dotacji, zakresu danych jakie mają zostać zawarte
we wniosku beneficjenta o udzielenie dotacji oraz
rozliczeniu wykorzystania dotacji. Zgodnie z treścią
art. 90 ust. 3c ustawy o systemie oświaty przedmiotowe dotacje są przekazywane w 12 częściach
w terminie do ostatniego dnia kaşdego miesiąca na
rachunek bankowy szkoły lub placówki. Przepis ten
wyraŝnie reguluje sposób i termin przekazywania
dotacji, tak więc organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie ma moşliwości wstrzymania wypłat naleşnych dotacji. Tym samym w ocenie
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej uzaleşnienie przekazania dotacji od spełnienia warunków
określonych w § 6 ust. 1 i § 7 ust. 1 oraz w § 10
ust. 2 nie znajduje umocowania prawnego w kompetencji Rady Powiatu jaka wynika z art. 90 ust. 4
ustawy o systemie oświaty.
W § 7 ust. 2 uchwały postanawia się, şe w ciągu
roku budşetowego nie zwiększa się dotacji
w przypadku zwiększenia się liczby uczniów lub wychowanków, czym Rada Powiatu Şagańskiego naruszyła przepis art. 90 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, które to wyraŝnie
stanowią, şe dotacje dla niepublicznych szkół
o uprawnieniach szkół publicznych i placówek niepublicznych przysługują na kaşdego ucznia w wysokości odpowiadającej faktyczne, rzeczywistej liczbie
uczniów lub wychowanków w chwili przekazywania
dotacji.
W § 8 uchwały Rada Powiatu zobowiązała szkoły
i placówki do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-ksiegowej otrzymanych środków na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2004r. Nr 76, poz. 694 z póŝn.
zm.) oraz składania sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego i w ramach Systemu Informacji
Oświatowej. Zapisy te są zbędne, gdyş kwestie te
uregulowane są w innych przepisach prawnych.
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W § 10 ust. 1 Rada Powiatu Şagańskiego zawarła
regulacje dotyczące zwrotu nienaleşnie lub w nadmiernej wysokości pobranych dotacji, stanowiąc, şe
zwrotowi podlegają dotacje pobrane nienaleşnie lub
w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami ustalone
w wyniku kontroli. Kolegium wskazuje, şe dotacja
jest instytucją prawa finansowego. Przesłanki zwrotu dotacji zostały kompleksowo uregulowane
w ustawie o finansach publicznych. Na podstawie
art. 190 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. ustawy
o finansach publicznych, art. 145 i 146 stosuje się
odpowiednio do dotacji udzielanych z budşetu jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 145
dotacje udzielone z budşetu państwa: wykorzystane
niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienaleşnie
lub w nadmiernej wysokości - podlegają zwrotowi
do budşetu państwa wraz z odsetkami w wysokości
określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie do dnia 28 lutego roku następującego po roku,
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w którym udzielono dotacji. Tak więc na beneficjencie ciąşy obowiązek zwrotu dotacji w wyşej wymienionych przypadkach, a nie tylko w sytuacji stwierdzenia w wyniku kontroli organu dotującego pobranie dotacji nienaleşnie lub w nadmiernej wysokości.
Biorąc powyşsze pod uwagę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze orzeka
jak w sentencji niniejszej uchwały.
Na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze słuşy prawo wniesienia
skargi za pośrednictwem tut. Kolegium do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie
Wlkp. w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały.
Przewodniczący Kolegium
Andrzej Skibiński
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OGŁOSZENIE
STAROSTY MIĘDZYRZECKIEGO
z dnia 26 paŝdziernika 2009r.
o założeniu ewidencji budynków i lokali w obrębach Nowe Gorzycko, Zielomyśl, Stołuń, Szarcz, Stoki,
Świechocin, Policko, Janowo , Rańsko, Borowy Młyn, Silna w gminie Pszczew oraz obrębie Kuźnik
w gminie Międzyrzecz
Zgodnie z art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja
1989r. - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U.
Nr 100, poz. 1086 z póŝniejszymi zmianami) informuje, şe z dniem 23 lipca 2009r. projekt opisowo kartograficzny ewidencji budynków obrębów: Nowe
Gorzycko, Zielomyśl, Stołuń, Szarcz, Stoki,
Świechocin, Policko, Janowo, Rańsko, Borowy
Młyn, Silna w gminie Pszczew oraz obrębu Kuŝnik
w gminie Międzyrzecz stał się operatem ewidencji
gruntów i budynków dla obrębów: Nowe Gorzycko,
Zielomyśl, Stołuń, Szarcz, Stoki, Świechocin, Policko, Janowo, Rańsko, Borowy Młyn, Silna w gminie
Pszczew oraz obrębu Kuŝnik w gminie Międzyrzecz.

Stosownie do art. 24a ust. 9 powołanej wyşej ustawy kaşdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane
zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo - kartograficznym moşe
zgłaszać zarzuty do tych danych w terminie 30 dni
od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa niniejszej informacji.
Zarzuty zgłoszone po terminie będą traktowane jak
wnioski o zmianie danych objętych ewidencją gruntów i budynków.
Starosta
Grzegorz Gabryelski
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Egzemplarze bieşące i z lat ubiegłych, w miarę posiadanych rezerw, moşna nabywać: - na podstawie nadesłanego zamówienia: w Zakładzie Obsługi Administracji Lubuskiego Urzędu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. (0-95) 7115-210 - w punkcie sprzedaşy
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul Jagiellończyka 8, codziennie w godz. 730 - 1530, Dzienniki Urzędowe wraz ze skorowidzami
wyłoşone są do powszechnego wglądu redakcji Dziennika Urzędowego, w bibliotece Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. oraz Delegaturze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze – codziennie w godzinach pracy urzędu.
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