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ROZPORZĄDZENIE NR 4/09
WOJEWODY LUBUSKIEGO
z dnia 9 listopada 2009r.
w sprawie ustalenia kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców na terenie województwa
lubuskiego

Na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia
2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) w związku
z art. 10 ust. 3, ust. 4, ust. 5 i ust. 6 ustawy
z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2008r.
Nr 69, poz. 415 ze zm.1) zarządza się, co następuje:

jewództwa Lubuskiego z 2002r. Nr 17, poz. 170).

§ 1. Ustala się kryteria wydawania zezwoleń na
pracę cudzoziemców na terenie województwa lubuskiego, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego
rozporządzenia.

____________________________________

§ 2. Ustala się wykaz zawodów i rodzajów pracy,
w stosunku do których wydanie zezwolenia na pracę
nie wymaga uwzględnienia informacji starosty,
o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Wojewoda Lubuski
Helena Hatka
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 134, poz. 850,
Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367, Nr 237, poz. 1654 oraz
z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 69, poz. 595, Nr 91, poz. 742, Nr 97,
poz. 800, Nr 115, poz. 964, Nr 125, poz. 1035, Nr 127, poz. 1052.

Załącznik Nr 1
do rozporządzenia Nr 4
Wojewody Lubuskiego
z dnia 9 listopada 2009r.

§ 3. Wykonanie rozporządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

Kryteria wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców

§ 4. Traci moc rozporządzenie Nr 1 Wojewody
Lubuskiego z dnia 5 lutego 2002r. w sprawie ustalenia kryteriów wydawania przyrzeczeń i zezwoleń
w sprawach zatrudnienia cudzoziemców na terenie
województwa lubuskiego (Dziennik Urzędowy Wo-

1. Zatrudnianie cudzoziemców powinno mieć
charakter uzupełniający i dotyczyć zawodów
deficytowych lub wymagających szczególnych
predyspozycji bądź wykształcenia, nie występujących na lokalnym rynku pracy.
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2. Wydawanie zezwolenia na pracę nie wymaga
uwzględniania informacji starosty, o której
mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jeżeli
dotyczy ono cudzoziemca wykonującego pracę
określoną w wykazie zawodów i rodzaju pracy,
stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego rozporządzenia Wojewody Lubuskiego.
3. Wojewoda wydaje zezwolenie na pracę:
a)

w przypadku, gdy cudzoziemiec pełni funkcję w zarządzie osoby prawnej, która na
dzień złożenia wniosku zatrudnia powyżej
25 osób, na okres nie dłuższy niż 5 lat,

b)

w przypadku, gdy cudzoziemiec pełni funkcję w zarządzie osoby prawnej, której od
rozpoczęcia działalności gospodarczej nie
upłynął okres dłuższy niż rok, na okres do
12 miesięcy,

c)

w pozostałych przypadkach, gdy cudzoziemiec pełni funkcję w zarządzie osoby prawnej, na okres nie dłuższy niż 3 lata;

d)

w przypadku, gdy cudzoziemiec wykonuje
pracę na terytorium RP w podmiocie powią-
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zanym długoterminową umową o współpracy, na okres realizacji umowy nie dłuższy niż
3 lata;
e)

w pozostałych przypadkach, gdy wniosek
będzie dotyczył zezwolenia na pracę cudzoziemca, decyzja będzie wydawana na okres
do 12 miesięcy.

4. Przedłużenie zezwolenia wydawane jest na
okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.
5. Przedłużenie zezwolenia uwzględnia stan faktyczny na okres nie dłuższy niż 60 dni przed
upływem okresu ważności przedłużanego zezwolenia.
6. Wykaz zawodów i rodzajów pracy, do których
wydania zezwolenia na pracę nie wymaga
uwzględnienia informacji starosty o sytuacji na
lokalnym rynku pracy, stanowiący załącznik
Nr 2 do niniejszego rozporządzenia Wojewody
Lubuskiego może podlegać zmianie w oparciu
o analizę lubuskiego rynku przeprowadzoną co
najmniej raz w roku.

Załącznik Nr 2
do rozporządzenia Nr 4
Wojewody Lubuskiego
z dnia 9 listopada 2009r.
Wykaz zawodów i rodzajów pracy do których wydanie zezwolenia na pracę nie wymaga uwzględnienia
informacji starosty o sytuacji na lokalnym rynku pracy

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
15 85

Kod zawodu
712401
721202
741105
811102
828112
828402

Nazwa zawodu
brukarz
spawacz ręczny gazowy
ubojowy
operator koparek i zwałowarek
monter taboru szynowego
monter rowerów i wózków
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UCHWAŁA NR XXX/ 243/09
RADY MIEJSKIEJ W TRZCIELU
z dnia 27 sierpnia 2009r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego
w obrębach geodezyjnych: Chociszewo, Lutol Suchy, Łagowiec, Panowice, Stary Dwór w gminie Trzciel

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) art. 20
ust. 1, art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80, poz. 717 ze zmianami), uchwala się, co następuje.
Rozdział 1
Ustalenia wstępne
§ 1. Zgodnie z uchwałami Nr XXXVIII/263/06
z dnia 25 października 2006r. i Nr XV/119/08 z dnia
30 stycznia 2008r., Rady Miejskiej w Trzcielu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz
uchwałą Nr XXX/242/09 z dnia 27 sierpnia w sprawie
stwierdzeniu zgodności ze Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzciel uchwalonego uchwałą Nr XIX/126/2000
Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 25 lutego 2000r. ze
zmianami, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach geodezyjnych: Chociszewo, Lutol Suchy, Łagowiec, Panowice, Stary Dwór w gminie Trzciel,
zwany dalej planem.

3) linie regulacyjne zabudowy - nieprzekraczalne;
4) symbole literowe przeznaczenia terenu;
5) rejon lokalizacji stanowisk archeologicznych.
2. Oznaczenia nie wymienione w ustępie 1 mają
charakter informacyjny.
§ 5. Na obszarze objętym planem ustala się podział na następujące tereny oznaczone symbolami:
1) RM - tereny zabudowy rolniczej;
2) ZC - tereny cmentarzy;
3) R – tereny rolnicze;
4) WS - tereny rowów otwartych na działkach wydzielonych;
5)

ZL - tereny lasu gospodarczego;

6) EW/R - tereny rolnicze z możliwością lokalizacji
siłowni wiatrowych;
7) KD… - tereny dróg publicznych;
-

1KD.G, 1a KD.G tereny drogi publicznej krajowej;

-

01 KD.P, 01a KD.P, 02 KD.P, 02a KD.P, 03
KD.P, 03a KD.P, 03b KD.P tereny dróg publicznych powiatowych;

-

001 KD.L, 002 KD.L tereny dróg publicznych
gminnych lokalnych.

§ 2. 1. Planem objęty jest teren położony w granicach określonych w załączniku Nr 1.
2. Przedmiotem planu jest ustalenie zasad zagospodarowania terenów, w tym terenów lokalizacji
elektrowni wiatrowych.
§ 3. Integralnymi częściami planu są następujące
załączniki do uchwały:
1) załącznik Nr 1 - rysunek planu w skali 1:2000
z wyrysem ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Trzciel;
2) załącznik Nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;
3) załącznik Nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej należących do zadań
własnych gminy.

Rozdział 2
Przepisy ogólne
§ 6. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego zawarte zostały
w przepisach szczegółowych rozdziału 3.
§ 7. W zakresie ochrony środowiska, przyrody
i krajobrazu kulturowego ustala się:
1) obowiązek zabezpieczenia środowiska przed
emisją szkodliwych fal elektromagnetycznych,
porażeniem prądem i ładunkami elektrostatycznymi;

1) granice obszaru objętego planem;

2) przed uzyskaniem pozwolenia na budowę,
obowiązek udokumentowania dopuszczalnego
zasięgu oddziaływania zespołu elektrowni wiatrowych na środowisko w zakresie hałasu,
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu;

3) po uruchomieniu zespołu elektrowni, obowiązek dokonania pomiaru hałasu na terenach ist-

§ 4. 1. Następujące oznaczenia graficzne zastosowane na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
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niejących w sąsiedztwie obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi, a w przypadku
stwierdzenia przekroczeń obowiązek wytłumienia hałasu przez inwestora;
4) zakaz przekroczenia dopuszczalnych norm
uciążliwości i hałasu poza granicami terenu objętego planem;
5) konieczność zapewnienia ochrony podłoża
gruntowego i wód podziemnych przed zanieczyszczeniem zarówno w trakcie budowy, jak
też w czasie eksploatacji elektrowni wiatrowych;
6) obowiązek zaplanowania i prowadzenia gospodarki odpadami w oparciu o gminny program,
zgodnie z ustawą o odpadach;
7) w trakcie robót budowlanych i montażowych
zabezpieczenie wierzchniej warstwy gleby, a po
zakończeniu budowy i montażu przywrócenie
pierwotnego stanu terenu i sposobu jego użytkowania (z wyłączeniem terenów objętych
utwardzeniem);
8) odsuniecie turbin od cieków, zadrzewień i lasów wg przepisów szczegółowych rozdziału 3;
9) obowiązek przeprowadzenia minimum rocznego, przedinwestycyjnego monitoringu przyrodniczego określającego główne trasy przelotu
ptaków podczas wędrówek wiosennych oraz
jesiennych.
§ 8. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego ustala się;
1) na fragmentach terenów oznaczonych w załączniku Nr 1 jako rejon lokalizacji stanowiska
archeologicznego:
a) poprzedzenie wszelkich prac wcześniejszymi
ratowniczymi badaniami archeologicznymi,
w formie wyprzedzających badań wykopaliskowych, na które należy uzyskać pozwolenie
Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków;
b) w obrębie stanowiska archeologicznego
i w bezpośrednim jego sąsiedztwie, przy
wszelkich pracach ziemnych, zapewnienie
prowadzenia ratowniczych badań archeologicznych, na które należy uzyskać pozwolenie
Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków;
2) na obszarze objętym planem, w razie ujawnienia przy pracach ziemnych przedmiotu zabytkowego wstrzymanie wszystkich robót, zabezpieczenie przed zniszczeniem i niezwłoczne
powiadomienie o przedmiocie Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub Burmistrza Trzciela;
3) zakaz lokalizacji elektrowni wiatrowych, urządzeń pomiarowych, wież telefonii komórkowych (oprócz istniejących), napowietrznych linii
elektroenergetycznych (oprócz istniejących
i planowanej linii 110kV stanowiącej wcięcie do
istniejącej) oraz reklam wolnostojących na ob-
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szarze oznaczonym w załączniku Nr 1 jako strefa ekspozycji krajobrazowej.

§ 9. W zakresie kształtowania przestrzeni publicznej - publicznych dróg - dopuszcza się umieszczanie znaków informacyjnych i reklam wolnostojących poza odcinkami dróg graniczącymi ze strefą
ochrony krajobrazowej.
§ 10. W zakresie zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegających ochronie na podstawie
odrębnych przepisów ustala się:
1) przeznaczenie w planie na cele nierolnicze
związane z lokalizacją elektrowni wiatrowych
i infrastruktury niezbędnej dla funkcjonowania
parku wiatrowego (fundamenty, place i drogi
serwisowe), gruntów rolnych o łącznej powierzchni do 4,0ha, w tym do 0,5ha użytków
klasy RIII nie stanowiącej zwartego kompleksu
użytków rolnych;
2) obowiązek wykonania bilansu gruntów rolnych
wymienionych w pkt 1, w zakresie ich powierzchni i poszczególnych klas bonitacyjnych,
które mogą być przeznaczone na cele nierolne
na etapie projektu budowlanego;
3) przed uzyskaniem pozwolenia na budowę
obowiązek wystąpienia o ustalenie warunków
wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej;
4) dla elektrowni wiatrowych jako przeszkód lotniczych o wysokości ponad 50 m nad poziom terenu obowiązek: uzgadniania, lokalizacji, oznakowania przeszkód lotniczych oraz powiadamiania o ukończeniu budowy właściwego organu nadzoru nad lotnictwem wojskowym
zgodnie z obowiązującymi przepisami;
5) obowiązek udokumentowania przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, sposobu posadowienia konstrukcji projektowanych obiektów
budowlanych z rozpoznaniem geotechnicznym
warunków podłoża gruntowego zgodnie
z przepisami ustawy Prawo geologiczne i górnicze.
§ 11. Zasady i warunki podziału nieruchomości
zawarte zostały w przepisach szczegółowych rozdziału 3.
§ 12. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się:
1) utrzymanie powiązań komunikacyjnych z układem zewnętrznym, w tym z drogą krajową, istniejącymi drogami powiatowymi i gminnymi;
2) obsługę komunikacyjną obszaru istniejącymi
drogami powiatowymi i gminnymi (publicznymi) oraz wewnętrznymi dojazdami do gruntów
rolnych i leśnych (w uzgodnieniu z zarządcami,
właścicielami tych dojazdów) oraz związanymi
z eksploatacją elektrowni (nieoznaczone w planie);
3) dopuszczenie korekt elementów istniejącego
układu komunikacyjnego na podstawie projektów technicznych budowy i modernizacji dróg
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oraz budowę nowych odcinków dróg z odsunięciem od terenów zabudowanych;
4) na potrzeby prowadzonych robót budowlanych
i montażowych, związanych z realizacją elektrowni wiatrowych: dopuszczenie tymczasowych dróg i poszerzenie istniejących zjazdów
z dróg publicznych, za zgodą i na warunkach
ustalonych przez zarządcę drogi, na koszt i staraniem inwestora z przywróceniem stanu pierwotnego terenu zjazdów, jeśli nie stanowią dojazdów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania parku elektrowni wiatrowych;
5) na terenach oznaczonych w załączniku Nr 1
symbolami EW/R dopuszczenie placów montażowych i dróg związanych z budową oraz dróg
eksploatacyjnych i placów manewrowych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania
parku elektrowni wiatrowych, wyznaczonych na
etapie projektu budowlanego;
6) dopuszczenie przeznaczenia dróg eksploatacyjnych stanowiących drogi wewnętrzne, dla obsługi gruntów rolnych;
7) szerokości dróg eksploatacyjnych co najmniej
4,5m z wjazdami z dróg gminnych i wjazdami
z dróg powiatowych w obrębach Panowice
i Łagowiec;
8) szerokości dróg eksploatacyjnych co najmniej
4,5m z wykorzystaniem zjazdów na te drogi
z dróg publicznych;
9) place manewrowe przy elektrowniach nie większe niż 0,1ha;
10) drogi i place montażowe z tymczasowymi nawierzchniami utwardzonymi na czas budowy;
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a) budowy stacji energetycznej o przekładni ze
110kV na napięcie średnie, na terenie wygrodzonym o powierzchni do 1000m2 zlokalizowanym na etapie projektu budowlanego,
na obszarze planu lub poza planem;
b) budowy odcinka linii elektroenergetycznej
110kV, celem przyłączenia parku elektrowni
wiatrowych do sieci elektroenergetycznej
z przebiegiem ustalonym na etapie projektu
budowlanego;
c) budowy wewnętrznych kablowych sieci elektroenergetycznych średnich napięć do 40kV,
celem powiązania elektrowni wiatrowych ze
stacją określoną w §13 ust. 1 pkt 3 lit. a;
d) budowy połączenia elektrowni wiatrowych
między sobą siecią telekomunikacyjną (sterowania i automatyki);

4) przy wyborze tras sieci określonych w § 13
ust. 1 pkt 3 lit. c, które przebiegać będą jako doziemne, obowiązują zasady:
a) minimalizacji wpływu przebiegu sieci na
możliwość prawidłowego użytkowania i korzystania z nieruchomości;
b) umieszczania sieci wzdłuż dróg oraz duktów
leśnych (z zachowaniem przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych);
c) umieszczania sieci, w miarę możliwości, poza
obszarami zabudowanymi;
d) uwzględnienia istniejącego uzbrojenia;
e) uwzględnienia minimalizacji długości sieci;

11) w pasie dróg dopuszczenie lokalizowania infrastruktury technicznej;

5) przy napowietrznych liniach elektroenergetycznych istniejących i planowanych (o przebiegu
określonym na etapie projektu budowlanego)
obowiązuje zakaz budowy;

12) zapewnienie na własnej działce miejsc parkingowych w ilości nie mniejszej niż 1 miejsce na
dwóch zatrudnionych i jedno miejsce na jedno
mieszkanie.

a) wszystkich naziemnych elementów turbiny
elektrowni wiatrowych - w odległości naruszającej obszar pasa technicznego linii wynoszący:

§ 13. 1. W zakresie modernizacji, rozbudowy
i budowy infrastruktury technicznej związanej z elektrowniami wiatrowymi:

dla linii niskiego napięcia do 1kV jednotorowej 20,0m, dwutorowej 25,0m,

1) nie ustala się zasad uzbrojenia terenu w zakresie zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków oraz zaopatrzenia w ciepło, ponieważ elektrownie wiatrowe będą pracowały bezzałogowo,

budynków związanych z siedliskami rolniczymi:

2) obowiązuje współdziałanie inwestora w zakresie zamierzeń inwestycyjnych z zarządzającymi
siecią elektroenergetyczną, na zasadach określonych przepisami szczególnymi (sposób
i miejsce przyłączenia parku wiatrowego do
sieci elektroenergetycznej określone i uzgodnione z zarządzającym siecią);
3) obowiązuje przyłączenie zespołu elektrowni
wiatrowych do istniejącej sieci elektroenergetycznej, które wymaga:

dla linii średniego napięcia do 45kV jednotorowej 25,0m, dwutorowej 30,0m;

w odległości 7,0m od osi linii 15kV;
w odległości 20,0m od osi linii 110kV;
6) obowiązuje wykonanie instalacji odgromowej;
7) dopuszcza się lokalizację podziemnych i nadziemnych sieci i urządzeń infrastruktury, dróg
dojazdowych eksploatacyjnych oraz placów
i dróg montażowych związanych z budową
i eksploatacją elektrowni wiatrowych, na zasadach określonych w obowiązujących normach
i przepisach branżowych;
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8) dopuszcza się przebudowę istniejących urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, w tym
również urządzeń drenarskich, melioracyjnych
i komunikacyjnych, spowodowaną koniecznością usunięcia kolizji istniejących urządzeń
i sieci infrastruktury z projektowanym zagospodarowaniem, za zgodą i na warunkach ustalonych przez gestora sieci, na koszt i staraniem
inwestora;
9) w przypadku uszkodzenia urządzeń melioracji
podziemnych na inwestorze ciąży obowiązek
naprawy urządzeń;
10) dopuszcza się przebieg linii napowietrznej
400kV przy południowej granicy planu, z warunkiem minimalizacji wpływu przebiegu tej linii na możliwość prawidłowego użytkowania
i korzystania z nieruchomości, przez które przebiega w oparciu o projekt techniczny.
2. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy
infrastruktury technicznej związanej z obiektami
budowlanymi, poza elektrowniami wiatrowymi:
a) obowiązuje zakaz odprowadzania ścieków nie
oczyszczonych mechanicznie i biologicznie
do gruntu i wód powierzchniowych;
b) obowiązuje gromadzenie płynnych odpadów
zwierzęcych w szczelnych zbiornikach bezodpływowych z zagospodarowaniem według
przepisów szczególnych;
c) do czasu wybudowania grupowego systemu
kanalizacji sanitarnej dopuszcza się indywidualne gromadzenie ścieków w szczelnych
zbiornikach bezodpływowych;
d) dopuszcza się odprowadzanie wód deszczowych do gruntu w granicach działki budowlanej;
e) obowiązuje zakaz budowy studni w obszarach oznaczonych w załączniku Nr 1.
3. Dopuszcza się przebudowę istniejących urządzeń i sieci infrastruktury technicznej.
§ 14. W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:
1) dopuszcza się dotychczasowe sposoby użytkowania terenów do czasu realizacji ustaleń niniejszej uchwały;
2) dopuszcza się wykorzystanie terenu pod budowę tymczasowych placów i dróg montażowych,
związanych z realizacją elektrowni wiatrowych,
z przywróceniem stanu terenu, umożliwiającego kontynuację rolniczego użytkowania.
Rozdział 3
Przepisy szczegółowe
§ 15. 1. W granicach terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi, oznaczonych w załączniku
Nr 1 symbolem RM ustala się:
1) utrzymanie istniejącej zabudowy zagrodowej,
przez którą należy rozumieć zespół zabudowy
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(budynki mieszkalne, budynki gospodarcze lub/
i inwentarskie) rodzinnego gospodarstwa rolnego, hodowlanego lub ogrodniczego oraz gospodarstwa leśnego, wraz z podwórzem i najbliższym otoczeniem, obejmującym urządzenia
związane z funkcjami produkcyjnymi w zagrodzie;

2) dopuszczenie remontów, przebudowy, rozbudowy oraz budowy nowych obiektów budowlanych i urządzeń (w tym niezbędnej infrastruktury technicznej i komunikacyjnej) zgodnie
z ustalonym przeznaczeniem.
2. Obowiązują poniższe parametry i wskaźniki
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu:
1) typ zabudowy: zabudowa w układzie wolnostojącym lub zespół budynków, dla funkcji gospodarczej i inwentarskiej o charakterze typowym
dla obiektów produkcyjnych, dla funkcji mieszkalnej z elementami współgrającymi z pozostałymi obiektami z dopuszczalnym podkreśleniem odrębności poprzez stosowane elementów architektonicznych takich jak kosze, werandy, ogrody zimowe;
2) maksymalna ilość kondygnacji naziemnych
3 i wysokość zabudowy do 11,00m (mierzona
od średniego poziomu terenu przed głównym
wejściem do głównej kalenicy dachu lub najwyższego poziomu stropodachu);
3) ustawienie budynków gospodarczych równoległe lub prostopadłe do budynku mieszkalnego;
4) ustawienie budynków od krawędzi jezdni drogi
w odległości określonej w przepisach szczególnych z zakazem umieszczania budynków na
granicy działki;
5) maksymalny udział powierzchni zabudowanej
(kubatura) w powierzchni działki 20%;
6) minimalny udział powierzchni biologicznie
czynnej w powierzchni działki 40%;
7) kształt dachów: symetryczne, o kącie nachylenia połaci od 25o do 45o, dwuspadowe;
8) dopuszcza się zastosowanie okien połaciowych,
lukarn i wystawek na nie więcej niż ¼ powierzchni połaci dachowej;
9) ustala się lokalizację jednego jednorodzinnego
mieszkalnego budynku na jednej działce lub
dwóch jednorodzinnych budynków mieszkalnych o łącznej powierzchni rzutu nieprzekraczającej 500m2;
10) materiał pokrycia i kolor dachów zalecany jednakowy dla wszystkich budynków gospodarstwa.
3. Zasad i warunków scalania - nie określa się.
4. Przy podziałach terenów przyległych do dróg
publicznych 0..KD.P obowiązuje wydzielenie dróg
dojazdowych lub/ i wewnętrznych.
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5. Obowiązuje obsługa inżynieryjna, zasady
ochrony środowiska, dziedzictwa kulturowego i zabytków zgodnie z rozdziałem 2 niniejszej uchwały.
§ 16. 1. W granicach terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi, oznaczonych w załączniku
nr 1 symbolem ZL utrzymuje się przeznaczenie lasu
gospodarczego.
2. Obowiązują zasady zagospodarowania określone w przepisach szczególnych.
§ 17. 1. W granicach terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi, oznaczonych w załączniku
nr 1 symbolem WS utrzymuje się przeznaczenie
rowu otwartego na działce wydzielonej.
2. Obowiązują zasady zagospodarowania określone w przepisach szczególnych.
3. Dopuszcza się przebudowę cieku przy przekraczaniu projektowanych dróg dojazdowych i/lub infrastruktury towarzyszącej realizacji elektrowni wiatrowych, za zgodą i na warunkach ustalonych przez
zarządzającego wodami, na koszt i staraniem inwestora.
4. Obowiązuje przekroczenie cieku projektowaną siecią techniczną ułożoną w rurze osłonowej
(przecisk).
5. Nie określa się zasad i warunków scalania
i podziału nieruchomości.
§ 18. 1. W granicach terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi, oznaczonych w załączniku
Nr 1 symbolem R:
1) utrzymuje się dotychczasowe rolnicze sposoby
użytkowania;
2) dopuszcza się zabudowę związaną z produkcją
rolniczą wielkoobszarowego gospodarstwa rolnego (związaną z gospodarstwem o wielkości
przekraczającej średnią wielkość gospodarstwa
w gminie):
a) z usytuowaniem budynków mieszkalnych
w granicach oznaczonych nieprzekraczalną
linią zabudowy, z dopuszczonym przekroczeniem tej linii w przypadku likwidacji turbiny
lub zmiany jej lokalizacji z zachowaniem warunków § 19 ust. 2 pkt 7;
b) z usytuowaniem budynków gospodarczych,
inwentarskich i magazynowych w odległości
nie mniejszej niż 50,0m od osi turbiny zlokalizowanej na obszarze EW/R;
c) z usytuowaniem budynków mieszkalnych
w odległości nie mniejszej niż 150,0m od
granicy cmentarza przy zaopatrzeniu w wodę z indywidualnego ujęcia i 50,0m od granic
cmentarza przy zaopatrzeniu z systemu grupowego;
3) dopuszcza się lokalizację podziemnych i nadziemnych sieci i urządzeń infrastruktury, zgodnie z wymogami obowiązujących w tym zakresie norm i odrębnych przepisów branżowych,
z koniecznością przywrócenia po wybudowaniu
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stanu terenu, umożliwiającego kontynuację
rolniczego użytkowania;

4) dopuszcza się lokalizację dróg dojazdowych
związanych z eksploatacją elektrowni wiatrowych;
5) dopuszcza się budowę tymczasowych placów
i dróg montażowych, związanych z realizacją
elektrowni wiatrowych, z przywróceniem stanu
terenu, umożliwiającego kontynuację rolniczego użytkowania;
6) dopuszcza się lokalizację instalacji urządzeń do
pomiaru prędkości i kierunku wiatru z wyłączeniem terenu strefy ochrony ekspozycji krajobrazowej oznaczonej w załączniku Nr 1.
2. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy zagrodowej dla wielkoobszarowych gospodarstw rolnych (tj. gospodarstw o wielkości przekraczającej średnią wielkość gospodarstwa w gminie) w granicach oznaczonych w załączniku Nr 1 nieprzekraczalną linia zabudowy, ustala
się:
1) typ zabudowy w układzie wolnostojącym lub
zespół budynków, dla funkcji gospodarczej
i inwentarskiej o charakterze typowym dla
obiektów produkcyjnych, dla funkcji mieszkalnej z zastosowaniem elementów współgrających z pozostałymi obiektami z dopuszczalnym
podkreśleniem odrębności poprzez stosowane
dodatkowych elementów architektonicznych
(koszy, naczółków, werand, ogrodów zimowych);
2) maksymalną ilość kondygnacji naziemnych
3 i wysokość zabudowy do 12,00m (mierzona
od średniego poziomu terenu przed głównym
wejściem do głównej kalenicy dachu lub najwyższego poziomu stropodachu);
3) sytuowanie zabudowy w układzie kalenicowym
lub szczytowym, równolegle lub prostopadle
do dróg;
4) odsunięcie zabudowy od krawędzi jezdni drogi
publicznej wg przepisów szczególnych z zakazem umieszczania budynków na granicy działki;
5) maksymalny udział powierzchni zabudowanej
(kubatura) w powierzchni działki 15%;
6) minimalny udział powierzchni biologicznie
czynnej w powierzchni działki 40%;
7) kształt dachów: symetryczne, o kącie nachylenia połaci od 30o do 45o, dwuspadowe, w budynkach poza strefą ochrony ekspozycji krajobrazowej dopuszczone wielopołaciowe przy kalenicy dłuższej niż połowa długości budynku;
8) dopuszczenie zastosowania okien połaciowych,
lukarn i wystawek na nie więcej niż ¼ powierzchni połaci dachowej;
9) na jednej działce lokalizację jednego jednorodzinnego mieszkalnego budynku lub dwóch
jednorodzinnych
budynków
mieszkalnych
o łącznej powierzchni rzutu nieprzekraczającej
800m2;
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10) kolor dachów jednakowy dla wszystkich budynków gospodarstwa;
11) materiał pokrycia dachów zalecany jednakowy
dla wszystkich budynków gospodarstwa.
3. Obowiązujące zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
1) możliwość wtórnych podziałów geodezyjnych,
związanych z planowanym zagospodarowaniem ustalonym w planie;
2) dopuszczenie wydzielenia drogi wewnętrznej
związanej z eksploatacją turbin o minimalnej
szerokość pasa drogowego 4,5m;
3) wtórne podziały geodezyjne użytków rolnych
według przepisów szczególnych;
4) przy podziałach terenów przyległych do dróg
publicznych 0.. KD..P obowiązuje wydzielenie
dróg dojazdowych lub/ i wewnętrznych,
5)

kąt nachylenia granic nowo wydzielanych działek budowlanych w stosunku do osi bezpośrednio przylegającego pasa drogowego, zawarty w przedziale 80° - 100°.

§ 19. 1. W granicach terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi, oznaczonych w załączniku
nr 1 symbolem EW/R:
1) ustala się jako przeznaczenie podstawowe
użytkowanie rolnicze;
2) dopuszcza się lokalizację elektrowni wiatrowych, z uwzględnieniem ograniczeń zabudowy,
o których mowa w § 19 ust. 2 pkt 7;
3) dopuszcza się prowadzenie podziemnych i nadziemnych sieci i urządzeń infrastruktury, zgodnie z wymogami obowiązujących w tym zakresie norm i odrębnych przepisów branżowych,
z uwzględnieniem warunków określonych
w § 13 niniejszej uchwały;
4) dopuszcza się wykorzystanie terenu pod budowę placów i dróg montażowych oraz dróg dla
celów serwisowych w okresie eksploatacji elektrowni;
5) po zakończeniu robót budowlanych i montażowych, w obszarach nie wykorzystanych pod
drogi eksploatacyjne, place manewrowe i fundamenty, obowiązuje przywrócenie stanu terenu, umożliwiającego użytkowanie rolnicze;
6) dopuszcza się wybudowanie budowli i urządzeń niezbędnych dla pomiarów parametrów
wiatru;
7) wyklucza się lokalizację budynków przeznaczanych na stały pobyt ludzi;
8) dopuszcza się wybudowanie obiektów technicznych kubaturowych, towarzyszących elektrowni wiatrowej i lokalizację stacji energetycznej 110kV z transformacją na napięcie średnie;
9) ustala się obowiązek usunięcia wieży elektrowni wiatrowej nieczynnej przez okres powyżej
1 roku;
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10) po zakończeniu eksploatacji elektrowni wiatrowych obowiązuje przywrócenie rolniczego
użytkowania terenu.
2. Ustala się poniższe parametry i wskaźniki
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania dla
terenu EW/R;
1) elektrownie wiatrowe w granicach planu stanowią jeden park wiatrowy, dla którego obowiązują następujące ustalenia:
a) jednakowy typ elektrowni wiatrowych;
b) jednolita kolorystyka elektrowni wiatrowych,
nie kontrastująca z otoczeniem, powierzchnia
obiektu matowa, zgodnie z obowiązującymi
przepisami;
2) szczegółowa lokalizacja poszczególnych elektrowni wiatrowych, przebieg dróg dojazdowych
i infrastruktury towarzyszącej zostanie określona na etapie projektu budowlanego;
3) obowiązuje moc dla jednej elektrowni wiatrowej od 2,0MW do 3,0MW;
4) obowiązuje konstrukcja obiektu wieżowa (rurowa zamknięta, pełnościenna) z turbinami wiatrowymi;
5) obowiązuje minimalna odległość między wieżami 300,0m;
6) obowiązuje wysokość masztu do 110,0m, średnica wirnika od 80,0m do 110,0m, maksymalna
wysokość skrajnego punktu skrzydła w pozycji
pionowej nad poziom terenu 150m;
7) obowiązuje minimalna odległość elektrowni
wiatrowych od zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi (ca 400m); zapewniająca warunki
wynikające z norm poziomu hałas;
8) minimalna odległość wieży elektrowni wiatrowych od granicy zwartego kompleksu leśnego
100m;
9) minimalna odległość wieży elektrowni wiatrowych od rowów otwartych oraz zadrzewień
50,0m;
10) minimalna odległość wieży elektrowni wiatrowych od linii elektroenergetycznych według
§13 ust. 1 pkt 5;
11) minimalna odległość wieży elektrowni wiatrowych od linii rozgraniczających drogi powiatowej 60,0m i odsunięcie co najmniej na odległość 20m od zewnętrznej krawędzi jezdni
wszystkich naziemnych elementów turbiny;
12) minimalna odległość wieży elektrowni wiatrowych od linii rozgraniczającej teren drogi krajowej 82,0m i odsunięcie co najmniej na odległość 25m od zewnętrznej krawędzi jezdni
wszystkich naziemnych elementów turbiny;
13) minimalna odległość wieży elektrowni wiatrowych od linii rozgraniczających drogi gminnej
47,0m i odsunięcie co najmniej na odległość
15m od zewnętrznej krawędzi jezdni wszystkich
naziemnych elementów turbiny;
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14) zakaz wykorzystywania konstrukcji wieży elektrowni wiatrowych jako nośnika reklamowego
z wyjątkiem oznaczenia nazwy i symbolu producenta i/lub właściciela;
15) maksymalna intensywność zabudowy terenu:
nie określa się.
3. W zakresie zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości dopuszcza się wtórne podziały
geodezyjne, związane z planowanym zagospodarowaniem ustalonym w planie z wydzieleniem działek
związanych z elektrowniami wiatrowymi.
4. Obowiązuje obsługa inżynieryjna, zasady
ochrony środowiska, dziedzictwa kulturowego i zabytków zgodnie z rozdziałem 2 niniejszej uchwały.
§ 20. 1. Na terenach oznaczonych symbolami ZC
ustala się utrzymanie istniejących cmentarzy komunalnych w oparciu o przepisy szczególne.
2. Zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości nie ustala się.
§21. Na terenach oznaczonym w załączniku Nr 1
symbolami 01 KD.G,, 01a KD.G ustala się:
1) utrzymanie istniejącej drogi publicznej kategorii
krajowej w klasie drogi głównej;
2) dopuszczenie korekt elementów istniejącego
układu komunikacyjnego na podstawie projektów technicznych budowy i modernizacji dróg;
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§ 23. Na terenach oznaczonych w załączniku
Nr 1 symbolami 001 KD.L, 002 KD.L ustala się:
1) utrzymanie istniejących dróg publicznych kategorii gminnej w klasach dróg lokalnych;
2) utrzymanie istniejącej szerokości pasów drogowych w liniach rozgraniczających, a korekty
elementów istniejącego układu komunikacyjnego dopuszcza się w oparciu o projekty techniczne budowy i modernizacji dróg;
3) lokalizowanie zjazdów związanych z budowlową i eksploatacją elektrowni wiatrowych i zabudową rolniczą;
4) dopuszczenie prowadzenia podziemnych linii
elektroenergetycznych i teletechnicznych oraz
sieci innej infrastruktury technicznej.
Rozdział 4
Przepisy końcowe
§ 24. Zgodnie z art. 36 usta. 4 ustawy z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami)
ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości
nieruchomości w wysokości:
1) dla terenów oznaczonych symbolami EW/R –
10%,
2)

dla terenów oznaczonych symbolami: RM, ZC,
WS, ZL, R, KD - 1%.

3) dopuszczenie włączenia dróg wewnętrznych
niezbędnych dla budowy elektrowni wiatrowych na warunkach zarządcy drogi;

§ 25. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się
Burmistrzowi Trzciela.

4) dopuszczenie prowadzenia podziemnych linii
elektroenergetycznych i teletechnicznych oraz
sieci innej infrastruktury technicznej.

§ 26. Uchwała wchodzi w życie po upływie
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

§ 22. Na terenach, oznaczonym w załączniku
Nr 1 symbolami 01 KD.P, 01a KD.P, 02 KD.P, 02a
KD.P, 03 KD.P, 03a KD.P, 03b KD.P ustala się:
1) utrzymanie istniejącej drogi publicznej w kategorii drogi powiatowej;
2) utrzymanie istniejącej szerokości pasa drogowego w liniach rozgraniczających;
3) dopuszczenie korekt elementów istniejącego
układu komunikacyjnego na podstawie projektów technicznych budowy i modernizacji dróg;
4) dopuszczenie włączenia dróg dojazdowych niezbędnych dla budowy i funkcjonowania elektrowni wiatrowych oraz zabudowy rolniczej na
warunkach zarządcy drogi;
5) dopuszczenie prowadzenia podziemnych linii
elektroenergetycznych i teletechnicznych oraz
sieci innej infrastruktury technicznej.

Przewodniczący Rady
Tomasz Janeczek
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXX/243/09
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia 27 sierpnia 2009r.
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag
wniesionych do projektu planu

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXX/243/09
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia 27 sierpnia 2009r.
Rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które
należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich
finansowania

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Rada Miejska
w Trzcielu rozstrzyga, co następuje:
W związku z brakiem uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w obrębach geodezyjnych: Chociszewo, Lutol Suchy, Łagowiec, Panowice, Stary Dwór w gminie Trzciel, wyłożonego do publicznego wglądu wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko (w dniach
od 6 do 27 lipca br. z nieprzekraczalnym terminem
składania uwag do dnia 14 sierpnia br.), nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami)
określa się następujący sposób realizacji inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do
zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania.
Wszelkie inwestycje i nakłady wynikające z realizacji
zapisów przedmiotowej uchwały, a więc i inwestycji
w zakresie infrastruktury technicznej są wynikiem
realizacji zamierzeń Inwestora i będą finansowane
ze środków pozabudżetowych.

===================================================================================
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UCHWAŁA NR XXXV/403/2009
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE
z dnia 15 września 2009r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części obrębu Kalsk

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 20 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:
DZIAŁ I
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu części obrębu Kalsk,
zwany dalej planem.
2. Granice terenu objętego planem wynikają
z uchwały Nr IX/98/2007 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 sierpnia 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części obrębu Kalsk.
3. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są
załączniki:
1) załącznik Nr 1 - rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w skali
1:1000 zawierający wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulechów;

2) załącznik Nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania.
§ 2. 1. Przedmiotem planu, jest ustalenie przeznaczenia terenu, wymaganej infrastruktury technicznej i komunikacji.
2. Na terenie objętym planem ustala się następujące funkcje:
1) mieszkalną i zagrodową;
2) usługową;
3) rolniczą;
4) komunikacji i infrastruktury technicznej.
3. Ustala się, przedstawione na rysunku planu:
1) podział terenu o różnych funkcjach lub różnych
sposobach zagospodarowania, określony linia
mi rozgraniczającymi i oznaczony symbolami literowo – cyfrowymi;
2) nieprzekraczalne linie zabudowy;
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3) zasady podziału terenu na działki, przedstawione przerywanymi, nieobowiązującymi liniami
podziału;
4) zasady prowadzenia i lokalizacji podstawowych
sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.
DZIAŁ II
Rozdział I
Przeznaczenie terenu
§ 3. 1. Wyznacza się teren o funkcji rolno –
ogrodniczej, oznaczony na rysunku planu symbolem
R, dla którego:
1) ustala się prowadzenie upraw rolnych lub
ogrodniczych;
2) dopuszcza się:
a) wydzielanie działek zagrodowych na zasadach zgodnych z przepisami odrębnymi,
b) realizację koniecznych dróg dojazdowych
oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
3) zakazuje się:
a) realizacji zabudowy i urządzeń nie związanych z funkcją podstawową,
b) realizacji zabudowy i urządzeń należących do
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w przepisach odrębnych.
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3. Wyznacza się teren o funkcji usług sportu, kultury i rekreacji, oznaczony na rysunku planu symbolem US/UK, dla którego:
1) ustala się:
a) realizację placu zabaw dla dzieci z urządzeniami i wyposażeniem,
b) realizację zieleni urządzonej;
2) dopuszcza się:
a) realizację stałej zadaszonej sceny dla działalności kulturalnej i społecznej,
b) realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
c) realizację ogrodzenia terenu lub jego części,
d) likwidację istniejących obiektów inżynierskich,
e) realizację ciągu pieszego łączącego drogę
2KD-10 z drogą 1KD-8.
4. Wyznacza się teren o funkcji zieleni parkowej,
oznaczony na rysunku planu symbolem ZP, dla którego:
1) ustala się:
a) utrzymanie istniejącego stawu i cieku wodnego,
b) utrzymanie istniejącego starodrzewu;
2) dopuszcza się:

2. Wyznacza się teren o funkcji zabudowy zagrodowej indywidualnych gospodarstw rolnych i istniejącej zabudowy mieszkalnej, oznaczony na rysunku
planu symbolem RM, dla którego:

a) realizację zieleni urządzonej w tym dosadzeń
zieleni niskiej i krzewów,

1) ustala się utrzymanie istniejącej struktury gospodarstwa indywidualnego;

c) realizację pawilonu usługowo - handlowego
na działce Nr 136 lub 137,

2) dopuszcza się:

d) realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

a) przebudowę istniejącej zabudowy w tym
rozbudowę istniejących budynków,
b) adaptację budynków zgodnie z istniejącymi
potrzebami gospodarczymi lub mieszkaniowymi,
c) realizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych, na zasadach określonych w § 10
i § 11, dla zabudowy oznaczonej symbolem
MN,
d) realizację budynków gospodarczych, wiat
i garaży,
e) realizację obiektów usługowych i urządzeń
dla celów rekreacyjnych,
f)

realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

g) rozbiórkę obiektów nie podlegających
ochronie konserwatora zabytków;
3) zakazuje się realizacji należących do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w przepisach odrębnych.

b) realizację małej architektury,

3) zakazuje się - realizacji zabudowy mieszkaniowej.
5. Wyznacza się teren istniejącego naturalnego
zbiornika wód otwartych, oznaczony na rysunku
planu symbolem WS-1, dla którego:
1) ustala się:
a) zachowanie wartości przyrodniczych stawu
i przyległego terenu,
b) ochrona zieleni i drzewostanu nabrzeżnego,
c) obowiązek okresowej konserwacji terenu
pod wodą, oraz bieżącej terenu brzegowego;
2) zakazuje się wykorzystywanie stawu do celów
gospodarczych.
6. Wyznacza się tereny przebiegu istniejącego
cieku, oznaczone na rysunku planu symbolami od
1 WS-3 do 6 WS-3 - bezimiennego dopływu rzeki
Rakówki, dla których ustala się - obowiązek okresowej konserwacji terenu pod wodą, oraz bieżącej
terenu brzegowego.
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7. Wyznacza się teren o funkcji usług handlowych i rzemieślniczych, oznaczony na rysunku planu
symbolem 1UH/UR, dla którego:
1) ustala się:
a) realizację zabudowy usługowej, handlowej
i rzemieślniczej,
b) obowiązek zapewnienia powierzchni parkingowej na terenie własnym inwestora;
2) dopuszcza się:
a) podział terenu na działki nie mniejsze niż
3000m²,
b) funkcję mieszkalną jako uzupełniającą,
c) realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
d) realizację małej architektury;
3) zakazuje się - realizacji inwestycji lub prowadzenia działalności należących do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w przepisach odrębnych.
8. Wyznacza się teren o funkcji usług handlowych i rzemieślniczych, oznaczony na rysunku planu
symbolem 2UH/UR, dla którego:
1) ustala się:
a) realizację zabudowy usługowej, handlowej
i/lub rzemieślniczej
b) obowiązek zapewnienia powierzchni parkingowej na terenie własnym inwestora;
2) dopuszcza się:
a) realizację parkingów dla potrzeb cmentarza,
b) realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
c) realizację małej architektury;
3) zakazuje się:
a) realizacji funkcji mieszkaniowej,
b) składowania, przetwarzania i handlu artykułami spożywczymi.
9. Wyznacza się teren o funkcji usług handlowych i rzemieślniczych, oznaczony na rysunku planu
symbolem 3UH/UR, dla którego:
1) ustala się:
a) realizację zabudowy usługowej, handlowej
i/lub rzemieślniczej,
b) obowiązek zapewnienia powierzchni parkingowej na terenie własnym inwestora;
2) dopuszcza się:
a) funkcję mieszkalną jako uzupełniającą,
b) realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
3) zakazuje się realizacji inwestycji lub prowadzenia działalności należących do przedsięwzięć
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10. Wyznacza się teren o funkcji rekreacyjnej,
oznaczony na rysunku planu symbolem WS-2 obejmujący staw, otaczającą zieleń i istniejącą zabudowę, dla którego:
1) ustala się:
a) zachowanie wartości przyrodniczych stawu
i przyległego terenu,
b) ochrona zieleni i drzewostanu nabrzeżnego,
c) obowiązek okresowej konserwacji terenu
pod wodą, oraz bieżącej terenu brzegowego
i istniejącej zabudowy;
2) dopuszcza się:
a) utrzymanie istniejącej zabudowy mieszkalno
– rekreacyjnej,
b) realizację małej architektury,
c) realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
d) dosadzenia zieleni wysokiej i niskiej;
3) zakazuje się:
a) rozbudowy istniejących budynków mieszkalno - rekreacyjnych,
b) realizacji budynków gospodarczych i innych.
11. Wyznacza się tereny o funkcji mieszkalnej
jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolami od 1MN do 27MN, dla których:
1) ustala się:
a) podział na działki budowlane z zachowaniem
ustaleń rozdziału 6 niniejszej uchwały,
b) realizację zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej w strukturze wolno stojącej z wyłączeniem terenów w zespołach zabudowy
9MN i 14MN położonych przy drodze oznaczonej symbolem KDK-3,
c) realizację pasa zieleni izolacyjnej o szerokości nie mniej niż 5 m na terenie oznaczonym
symbolem 1MN, na działce Nr 116/1 od strony zachodniej ze względu na hałas od projektowanej drogi A-3;
2) dopuszcza się:
a) realizację zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej o strukturze wolno – stojącej, w częściach zespołów zabudowy, oznaczonych
symbolami 9MN i 14MN, położonych przy
drodze oznaczonej symbolem KDK-3, po zrealizowaniu drogi A-3 przejmującej ruch tranzytowy z drogi oznaczonej symbolem KDK-3,
po spełnieniu warunków technicznych określonych po dokonaniu pomiaru hałasu na
odcinku drogi KDK-3 przylegającej do tych
terenów,
b) realizację garaży i budynków gospodarczych,
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c) realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
d) realizację małej architektury,
e) prowadzenie nieprodukcyjnej działalności
usługowej i rzemieślniczej dla której powierzchnia na taką działalność nie może
przekroczyć 25% powierzchni domu mieszkalnego wraz z garażem,
f)

realizację ekranów akustycznych od strony
drogi KDK-3, w zespołach projektowanej zabudowy o symbolach 9MN i 14MN;

3) zakazuje się prowadzenia działalności należących do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w przepisach odrębnych
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2) dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym oświetlenie drogi.
15. Wyznacza się teren drogi lokalnej, oznaczony
na rysunku planu symbolem 1KL-10 - od drogi krajowej Nr 3 w kierunku wsi Buków - odcinek o długości 650m na obszarze objętym planem, dla którego:
1) ustala się:
a) szerokość w liniach rozgraniczających - 10m,
b) realizację jezdni o parametrach normatywnych,
c) realizację chodnika,
d) realizację ścieżki rowerowej,
e) przebudowę skrzyżowań przy pałacu oraz
przy działce Nr 217/3;

12. Wyznacza się teren drogi ekspresowej S-3,
oznaczony na rysunku planu symbolem KS, dla którego ustala się:

2) dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym oświetlenie drogi.

a) realizację przedłużenia w kierunku Niekarzyna drogi gminnej oznaczonej w planie symbolem 1KD-8 wraz z wiaduktem nad drogą
ekspresową S-3,

16. Wyznacza się teren drogi lokalnej, oznaczony
na rysunku planu symbolem 2KL-10 - od drogi krajowej Nr 3 w kierunku wsi Brzezie - odcinek o długości 750m na obszarze objętym planem, dla którego:

b) realizację przedłużenia w kierunku miejscowości Kije drogi lokalnej oznaczonej symbolem KL-12 wraz z wiaduktem nad drogą ekspresową S-3,
c) realizację infrastruktury technicznej towarzyszącej odcinkom w/w dróg.
13. Wyznacza się teren istniejącej drogi krajowej
Nr 3, oznaczony na rysunku planu symbolem KDK 3
- odcinek o długości 280m na obszarze objętym planem, dla którego:
1) ustala się:
a) szerokość w istniejących liniach rozgraniczających wynoszących 12 - 20 m,
b) realizację chodników obustronnych w obrębie
zabudowań wsi, w obszarze objętym planem,

1) ustala się:
a) szerokość w liniach rozgraniczających - 10m,
b) realizację jezdni o parametrach normatywnych,
c) realizację chodnika,
d) realizację ścieżki rowerowej;
2) dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym oświetlenie drogi.
17. Wyznacza się teren drogi lokalnej, oznaczony
na rysunku planu symbolem 3KL-10 - od skrzyżowania z drogą 1KL-10 w kierunku wsi Brzezie - odcinek
o długości 400m, na obszarze objętym planem, dla
którego:
1) ustala się:

c) przebudowę skrzyżowania z drogą oznaczoną
symbolem 1KL-10 w uzgodnieniu z zarządcą
drogi KDK 3;

a) szerokość w liniach rozgraniczających - 10m,

2) dopuszcza się:

c) realizację chodnika,

a) realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym oświetlenie drogi,
b) zmianę szerokości jezdni.
14. Wyznacza się teren drogi lokalnej, oznaczony
na rysunku planu symbolem KL-12 - od drogi krajowej Nr 3 w kierunku wsi Kije - odcinek o długości
800m na obszarze objętym planem, dla którego:
1) ustala się:
a) szerokość w liniach rozgraniczających - 12m,
b) realizację jezdni o parametrach normatywnych,

b) realizację jezdni o parametrach normatywnych,
d) realizację ścieżki rowerowej;
2) dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym oświetlenie drogi.
18. Wyznacza się teren drogi dojazdowej, oznaczony na rysunku planu symbolem 1KD-10 - od drogi krajowej Nr 3 w kierunku węzła dwupoziomowego drogi ekspresowej S3, odcinek o długości 900m,
dla którego:
1) ustala się:
a) szerokość w liniach rozgraniczających - 10m,

c) realizację chodnika,

b) realizację jezdni o parametrach normatywnych,

d) realizację ścieżki rowerowej;

c) realizację chodnika,
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d) realizację ścieżki rowerowej;
2) dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym oświetlenie drogi.
19. Wyznacza się teren drogi dojazdowej, oznaczony na rysunku planu symbolem 2KD-10 - od drogi krajowej Nr 3 do skrzyżowania z drogą oznaczoną
symbolem 3KD-8 o długości 900m, tj. odcinek głównej drogi wiejskiej, dla którego:
1) ustala się:
a) szerokość w liniach rozgraniczających - 10m,
b) realizację jezdni o parametrach normatywnych,
c) realizację chodnika;
2) dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym oświetlenie drogi.
20. Wyznacza się teren drogi dojazdowej, oznaczony na rysunku planu symbolem 3KD-10 - odcinek
o długości 200m, dla którego:
1) ustala się:
a) szerokość w liniach rozgraniczających - 10m,
b) realizację jezdni o parametrach normatywnych,
c) realizację chodnika,
d) utrzymanie przebiegu istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej;
2) dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym oświetlenie drogi.
21. Wyznacza się teren drogi dojazdowej, oznaczony na rysunku planu symbolem 4KD-10 - od
działki Nr 224 do skrzyżowania z drogami lokalnymi
oznaczonymi symbolami 2KL-10 i 3KL-10 w kierunku
wsi Brzezie, odcinek istniejącej drogi o długości
220m, dla którego:
1) ustala się:
a) szerokość w liniach rozgraniczających - 10m,
b) realizację jezdni o parametrach normatywnych,
c) realizację chodnika;
2) dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym oświetlenie drogi.
22. Wyznacza się teren drogi dojazdowej, oznaczony na rysunku planu symbolem 5KD-10 - odcinek
istniejącej drogi o długości 140m, dla którego:
1) ustala się:
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23. Wyznacza się teren drogi dojazdowej, oznaczony na rysunku planu symbolem 1KD-8, od działki
Nr 119/2 do skrzyżowania z drogą oznaczoną symbolem 1KD-10 - odcinek istniejącej drogi o długości
700m, dla którego:
1) ustala się szerokość w istniejących liniach rozgraniczających wynoszącą 8m;
2) dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym oświetlenie drogi.
24. Wyznacza się teren drogi dojazdowej, oznaczony na rysunku planu symbolem 2KD-8, od terenu
drogi ekspresowej S 3 do skrzyżowania z drogą
oznaczoną symbolem 3KD-8 - odcinek istniejącej
drogi o długości 400m, dla którego:
1) ustala się szerokość w istniejących liniach rozgraniczających wynosząca 8m,
2) dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym oświetlenie drogi
25. Wyznacza się teren drogi dojazdowej, oznaczony na rysunku planu symbolem 3KD-8 - od drogi
lokalnej oznaczonej symbolem KL-12 do skrzyżowania z drogą 2KD-10 - odcinek istniejącej drogi o długości 180m, dla którego:
1) ustala się szerokość w istniejących liniach rozgraniczających wynosząca 8 m;
2) dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym oświetlenie drogi.
26. Wyznacza się teren drogi dojazdowej, oznaczony na rysunku planu symbolem 4KD-8 - od skrzyżowania z drogą lokalną oznaczoną symbolem 1KL10 do terenu oznaczonego symbolem WS - odcinek
istniejącej drogi o długości 500m, dla którego:
1) ustala się:
a) szerokość w istniejących liniach rozgraniczających wynosząca 8 m,
b) zachowanie istniejącej nawierzchni brukowej;
2) dopuszcza się:
a) remont istniejącej nawierzchni brukowej,
b) realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym oświetlenie drogi.
27. Wyznacza się teren drogi dojazdowej, oznaczony na rysunku planu symbolem KD-7, od drogi
lokalnej oznaczonej symbolem 2KL-10 do drogi
oznaczonej symbolem 4KD-8 - odcinek o długości
150m, dla którego:

a) szerokość w liniach rozgraniczających - 10m,

1) ustala się szerokość w istniejących liniach rozgraniczających wynosząca 8m,

b) realizację jezdni o parametrach normatywnych,

2) dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym oświetlenie drogi.

c) realizację chodnika;
2) dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym oświetlenie drogi.

28. Wyznacza się teren drogi dojazdowej, oznaczony na rysunku planu symbolem KD-5, od skrzyżowania z drogą oznaczoną symbolem 2KD-8 do
skrzyżowania z drogą oznaczoną symbolem 1KD-8 odcinek o długości 80m, dla którego:
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1) ustala się:

Rozdział II

a) szerokość w istniejących liniach rozgraniczających wynosząca 5m,

Zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego

b) zachowanie istniejącej nawierzchni brukowej;

§ 4. Układ przestrzenny terenu części wsi Kalsk
objęty granicami opracowania planu, dla którego:

2) dopuszcza się:
a) remont istniejącej nawierzchni brukowej,
b) realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym oświetlenie drogi.
29. Wyznacza się teren dróg wewnętrznych, obsługujących tereny mieszkalno – usługowe, oznaczony na rysunku planu symbolem KW-8, dla którego:

1) ustala się:
a) zachowanie zasadniczych elementów historycznego układu przestrzennego, rozplanowania ulic wiejskich i ich przekrojów wraz
z szerokością przeznaczoną dla komunikacji,
b) utrzymanie podziału parcelacyjnego w obszarze historycznego układu przestrzennego,

a) szerokość w liniach rozgraniczających - 8m,

c) realizację nowej zabudowy mieszkalno usługowej poza historycznym układem
w oparciu o istniejące drogi lokalne oznaczone w planie KL-12 oraz 2KL-10 i 3KL-10,

b) realizację jezdni o parametrach normatywnych,

d) realizację
nowej
zabudowy
wyłącznie
w strukturze wolnostojącej lub bliźniaczej,

c) realizację chodnika,

e) gabaryty nowej zabudowy uwzględniające
skalę i bryłę regionalnej zabudowy;

1) ustala się:

d) realizację placów nawrotowych w miejscach
określonych faktycznym podziałem terenu na
działki dokonanym zgodnie z zasadą ustaloną
planem;
2) dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym oświetlenie drogi.
30. Wyznacza się teren dróg pieszo - jezdnych,
oznaczony na rysunku planu symbolem KDX, stanowiących dojazdy do pojedynczych działek zabudowy mieszkalnej, dla których:
1) ustala się utwardzenie;

2) dopuszcza się lokalizację obiektów o funkcji
usługowej w ciągu zieleni parkowej, w sąsiedztwie istniejących stawów, oraz przy węźle drogowym planowanej drogi S3 i w rejonie istniejącego cmentarza;
3) zakazuje się:
a) realizacji wielorodzinnej i szeregowej zabudowy mieszkaniowej,
b) lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej.
Rozdział III

2) dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym oświetlenie drogi.
31. Wyznacza się tereny istniejących i projektowanych stacji transformatorowych, oznaczone na
rysunku planu symbolami od 1 EE do 4 EE, dla których:
1) ustala się:
a) lokalizację przy drogach publicznych,
b) powierzchnię działki 30m²;
2) dopuszcza się:
a) zmianę lokalizacji stacji transformatorowych,
zgodnie z potrzebami inwestycji,
b) w wypadku zmiany lokalizacji stacji transformatorowych, wyznaczony w planie teren,
powiększa teren sąsiedni o innym przeznaczeniu,
c) lokalizację dodatkowych stacji transformatorowych, zgodnie z potrzebami inwestycji.

Zasady ochrony środowiska, przyrody
i krajobrazu kulturowego
§ 5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, dla których:
1) ustala się:
a) budowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
b) zachowanie wartości przyrodniczych stawów
i przyległych do nich terenów,
c) obowiązek konserwacji istniejących stawów,
d) nowe drogi dojazdowe do terenów mieszkalnych na podstawie istniejących dojazdów
rolniczych,
e) wymagania dotyczące gabarytów nowej zabudowy zawarte w rozdziale 6 niniejszej
uchwały,
f)

strefę ochronną dla zabudowy od planowanej drogi S3 - 40,0m,

g) strefę ochronną dla zabudowy mieszkalnej
przed hałasem i drganiami 150,0m;
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2) zakazuje się:

Rozdział VI

a) wykorzystywania stawów dla celów gospodarczych,
b) dokonywania zmian stosunków wodnych
wpływających na wody cieku i stawów,
c) likwidacji starodrzewu,
d) realizacji inwestycji lub prowadzenia działalności mogącej znacząco oddziaływać na środowisko,
e) lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej.
Rozdział VI
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków, oraz dóbr kultury współczesnej
§ 6. 1. Zachowanie zasadniczych elementów historycznego układu przestrzennego.
2. Utrzymanie historycznej zabudowy wpisanej
do rejestru zabytków lub objętej ewidencją konserwatorską, w dobrym stanie technicznym i estetycznym oraz utrzymanie detalu architektonicznego
wraz z uzupełnieniem istniejących ubytków.
3. Dostosowanie nowej zabudowy, do historycznej kompozycji przestrzennej wsi w zakresie skali
i bryły, przy założeniu harmonijnego współistnienia
elementów kompozycji historycznej i współczesnej.
4. W odniesieniu do całego terenu objętego planem obowiązuje zasada, że osoby prowadzące roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, który posiada cechy zabytku archeologicznego,
zobowiązane są niezwłocznie zawiadomić Wojewódzkiego Lubuskiego Konserwatora Zabytków lub
Burmistrza Sulechowa i jednocześnie zobowiązane
są zabezpieczyć odkryty przedmiot i wstrzymać
wszelkie roboty mogące go uszkodzić do czasu wydania przez Konserwatora Zabytków odpowiednich
zarządzeń.
Rozdział V

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki
intensywności zabudowy
§ 8. Linie zabudowy wyznaczone na terenie objętym planem, dla których ustala się:
a) dla terenów oznaczonych symbolem RM oraz
12MN, nieprzekraczalna linia zabudowy ze
względu na sąsiedztwo cmentarza i istniejącą
sieć wodociągową, przebiega w odległości
50,0m od jego granicy, zgodnie z przepisami
odrębnymi,
b) dla terenów wyznaczonych w planie pod
nowe zainwestowanie mieszkaniowe, oznaczonych symbolem MN, nieprzekraczalne linie zabudowy przebiegają w odległości 5,0m
od dróg wewnętrznych oznaczonych symbolem KW-8, oraz dróg oznaczonych symbolami KD i KL.
§ 9. Podział terenu - dla terenów, oznaczonych
symbolem MN, wyznacza się obowiązujące oraz
postulowane linie podziału wewnętrznego przedstawione na rysunku planu.
§ 10. Dla terenów oznaczonych symbolem MN,
wyznacza się następujące parametry zagospodarowania terenu nowych wydzielonych działek:
1) powierzchnia działki:
a) budynku jednorodzinnego wolno stojącego
nie mniejsza niż 850m²,
b) budynku jednorodzinnego bliźniaczego nie
mniejsza niż 450m²;
2) szerokość działki:
a) budynku jednorodzinnego wolno stojącego
nie mniejsza niż 20,0m,
b) budynku jednorodzinnego bliźniaczego nie
mniejsza niż 15,0m;

Zasady wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych

3) powierzchnia zabudowy działek: nie większa niż
30% powierzchni działki;

§ 7. 1. Dla uzyskania niezbędnej jakości przestrzeni publicznej stanowiącej drogi lokalne i dojazdowe ustala się modernizację tych dróg.

4) powierzchnia biologicznie czynna działek: nie
mniejsza niż 30% powierzchni działki.

2. Dla przestrzeni publicznej stanowiącej teren,
oznaczony w planie symbolem US/UK:
1) dopuszcza się:

§ 11. Wymagania dotyczące cech architektury
nowej zabudowy mieszkalnej, dla terenów oznaczonych MN, dla których:
1) ustala się:

a) realizację małej architektury i miejsc parkingowych,

a) liczba kondygnacji nadziemnych nie większa
niż dwie kondygnacje w tym poddasze,

b) realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

b) forma dachów: dwu lub wielopołaciowe,
o nachyleniu połaci od 30º do 60º,

2) zakazuje się realizacji stacji bazowych telefonii
komórkowej

c) dla nowej zabudowy, obowiązek nawiązania
do cech regionalnych zabudowy historycznej
wsi Kalsk szczególnie w zakresie formy dachów, detali i materiałów wykończenia ścian
zewnętrznych;
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2) dopuszcza się:
a) podpiwniczenie budynków mieszkalnych,
b) położenie kalenicy dachu, prostopadłe lub
równoległe w stosunku do osi drogi
Rozdział VII
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów
górniczych, a także narażonych na
niebezpieczeństwo powodzi, oraz zagrożenie
osuwaniem się mas ziemnych
§ 12. 1. Na terenie objętym planem nie występują obiekty wpisane do rejestru zabytków, występują
natomiast obiekty wykazane w ewidencji konserwatorskiej która obejmuje budynki mieszkalne i gospodarcze o numerach: 11, 16, 17, 19, 1a, 2, 21, 22, 24,
25, 27, 29, 38, 39, 4, 40, 43, 45, 49, 5, 50, 51, 52, 56,
57, 60, 61, 62, 63, 70 i 9, dla których ustala się:
a) utrzymanie w dobrym stanie technicznym
i estetycznym,
b) w przypadku znacznych zniekształceń budynku w stosunku do pierwotnej formy architektonicznej, uporządkowanie elewacji budynku
na podstawie badań i zachowanej ikonografii,
c) utrzymanie detalu architektonicznego wraz
z uzupełnieniem brakujących fragmentów.
2. Teren objęty planem położony jest w obszarze
występowania złóż surowców naturalnych.
3. Na obszarze objętym planem nie występują
obiekty i tereny górnicze, oraz narażone na niebezpieczeństwo powodzi lub zagrożone osuwaniem się
mas ziemnych.
4. Teren objęty planem znajduje się po za obszarami prawnie chronionymi.
Rozdział VIII
Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości
objętych planem
§ 13. 1. Wszelkie działania inwestycyjne w granicach terenu objętego planem poprzedzone zostaną
dokonaniem podziału nieruchomości wyznaczonych
do zmiany przeznaczenia gruntów, zgodnie z przebiegiem linii rozgraniczających tereny o różnym
sposobie zagospodarowania.
2. Scalenie i podział zostanie dokonany tylko
w obszarze wyznaczonych jednostek funkcjonalnych
oznaczonych symbolami 4MN i 5MN, dla działek
o numerach: 147/3, 147/2, 148/2 i 148/3.
Rozdział XI
Zasady modernizacji, rozbudowy systemów
komunikacji i infrastruktury technicznej oraz
określenie ich powiązań z układem zewnętrznym
§ 14. 1. Istniejący układ komunikacyjny wsi
Kalsk, oparty na historycznym układzie owalnicy,
rozbudowany w miarę upływu czasu i rozwoju wsi
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jako wielodrożnica, pozostaje w planie nienaruszony.
2. Dla istniejącego układu komunikacyjnego wsi
Kalsk dopuszcza się:
a) modernizację dróg - ulic wiejskich, gruntowych i brukowych,
b) realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.
3. Układ komunikacyjny nowych terenów mieszkalnych oparty głównie jest o istniejące drogi lokalne, oznaczone w planie symbolem KL, zamykające
od strony południowej obszar rozwoju wsi oraz istniejącą drogę, oznaczoną w planie 1KD-10, zamykającą od strony północnej ten obszar. Ustalone planem, nowe elementy układu komunikacyjnego stanowią wyłącznie drogi wewnętrzne, prowadzące do
wydzielonych działek na terenach poszczególnych
własności gruntów, wyznaczonych do zmiany przeznaczenia, zgodnie z ustaleniami rozdziału 1 § 3
ust. 27 niniejszej uchwały.
§ 15. W zakresie dostawy wody
1) ustala się:
a) dostawę wody z istniejącego systemu wodociągowego Gminy Sulechów,
b) budowę sieci wodociągowej o przebiegu
oznaczonym na rysunku planu,
c) obowiązek montowania na sieciach wodociągowych naziemnych hydrantów przeciw
pożarowych;
2) dopuszcza się:
a) możliwość zmiany tras sieci wodociągowych
w następnych etapach projektowania,
b) w okresie przejściowym do czasu realizacji
projektowanego systemu wodociągowego,
możliwość budowy indywidualnych ujęć
wody na poszczególnych działkach;
3) zakazuje się na terenach oznaczonych symbolami: 11MN, 12MN, 13MN, 2UH/UR i RM, realizacji indywidualnych ujęć wody w odległości
od granicy cmentarza mniejszej niż 150m,
zgodnie z przepisami odrębnymi.
§ 16. W zakresie odprowadzenie ścieków sanitarnych:
1) ustala się:
a) odprowadzenie ścieków sanitarnych poprzez
projektowane kanały kanalizacji sanitarnej do
istniejącego systemu kanalizacyjnego w Kalsku i dalej do istniejącej oczyszczalni ścieków
w Sulechowie,
b) system kanalizacyjny grawitacyjno - ciśnieniowy, składający się z :
-

kanałów grawitacyjnych, oznaczonych na
rysunku planu symbolem KS i numerami 1; 2; 2.1; 2.2; 3; 3.1; 3.1.1; 3.2; 3.3; 3.4; 4; 5;
5.1; 5.1.1; 5.2; 5.3; 6; 7.1; 8 i 9,
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sieciowych pompowni ścieków, oznaczonych na rysunku planu symbolami - PS-1;
PS-2 i PS-3,
rurociągów tłocznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami - RT-2 i TR-3;

2) dopuszcza się:
a) możliwość zmiany tras, zagłębień sieci kanalizacji grawitacyjnej oraz lokalizacji sieciowych pompowni ścieków i rurociągów tłocznych w następnych etapach projektowania;
b) do czasu budowy projektowanego systemu
kanalizacyjnego , budowę na poszczególnych
działkach szczelnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne. Gromadzone ścieki należy wywozić taborem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków wskazanej
przez urząd gminy;
3) zakazuje się lokalizacji oczyszczalni przydomowych.
§ 17. W zakresie odprowadzenia wód opadowych:
1) ustala się budowę urządzeń deszczowych, pozwalających na odprowadzenie wód opadowych do istniejącego w granicy opracowania
systemu melioracyjnego, dotyczy to wybranych
działek (terenów);
2) dopuszcza się:
a) dla terenu UH/UR, wody opadowe mogą być
odprowadzone do rowu melioracyjnego po
spełnieniu warunków wynikających z przepisów odrębnych dotyczących ich jakości,
b) gromadzenie wód opadowych na poszczególnych działkach celem ich wykorzystania
według indywidualnych ustaleń.

Poz. 1587
Rozdział X

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania
urządzania i użytkowania terenów
§ 21. 1. Ustala się wykorzystanie terenów objętych planem w sposób dotychczasowy, do czasu
zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami
planu.
2. Dopuszcza się realizację rozwiązań tymczasowych na terenie wyznaczonych w planie zespołów
zabudowy mieszkalnej MN, nie będących obiektami
budowlanymi, zgodnie z potrzebami inwestora.
Rozdział XI
Szczególne zasady i warunki zagospodarowania
terenów oraz ograniczenia
§ 22. 1. Dla terenów, oznaczonych w planie
symbolem RM, ustala się utrzymanie struktury gospodarstwa indywidualnego zgodnie z § 3 ust. 2
niniejszej uchwały.
2. Dla terenów, oznaczonych w planie symbolami ZP, US/UK i WS, ustala się realizację zieleni urządzonej z zachowaniem wartości przyrodniczych stawów, realizację placu zabaw dla dzieci i miejsca
imprez kulturalnych dla mieszkańców wsi, zgodnie
z zapisami § 3 ust. 3, 4, 5, 8, niniejszej uchwały.
3. Dla terenów, oznaczonych w planie symbolem
MN, ustala się zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze, zgodnie z § 3 ust. 9 niniejszej uchwały.
Rozdział XII
Stawki procentowe na podstawie których, ustala
się opłatę o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
§ 23. Ustala się 30% stawkę służącą naliczaniu
opłaty wynikającej ze wzrostu wartości nieruchomości.

§ 18. W zakresie ogrzewania zakazuje się stosowania jako źródła energii, paliw i urządzeń do ich
spalania nie spełniających wymagań przepisów odrębnych dotyczących ochrony środowiska naturalnego.

Przepisy końcowe

§ 19. 1. Gromadzenie i usuwanie odpadów stałych ustala się zgodnie z obowiązującymi na terenie
gminy regulacjami prawnymi.

§ 24. Uchwała wchodzi w życie po upływie
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

2. Docelowo należy wprowadzić segregację odpadów stałych.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Pająk

§ 20. W zakresie elektroenergetyki:
1) ustala się dla terenów zabudowy mieszkalnej
oznaczonej symbolami 6MN, 17MN, 18MN,
19MN i 20MN przebudowę istniejącej linii SN.
2) dopuszcza się zmianę lokalizacji wyznaczonych
w planie stacji transformatorowych, zgodnie
z § 3 ust. 31.

DZIAŁ III
Rozdział XIII
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXV/403/2009
Rady Miejskiej w Sulechowie
z dnia 15 września 2009r.
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2) finansowane przez inwestora zewnętrznego:

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXV/403/2009
Rady Miejskiej w Sulechowie
z dnia 15 września 2009r.

a) budowa sieci gazowej,
b) budowa sieci energetycznej,
c) budowa sieci telekomunikacyjnej.

ROZSTRZYGNIECIE O SPOSOBIE REALIZACJI,
ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE
NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ
ZASAD ICH FINANSOWANIA

2. Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, należących do zadań własnych gminy
i finansowanych przez Gminę Sulechów, wymienionych w punkcie 1, odbywać się będzie zgodnie
z obowiązującymi przepisami i planem budżetu
gminy. Wcześniejsza realizacja będzie możliwa
jedynie w przypadku jej sfinansowania, za odrębnym porozumieniem, przez inwestora zewnętrznego. Porozumienie musi określać wzajemne
obowiązki stron porozumienia, jego przedmiot
i sposób rozliczeń finansowych.

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 – jednolity tekst z późn. zm.), art. 7 ust. 1, pkt 7 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 – jednolity tekst
z późn. 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 późn. zm.) Rada Miejska w Sulechowie rozstrzyga, co następuje:

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

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

a) budżetowych gminy, wg harmonogramu
planowanych do realizacji inwestycji oraz
zadań prowadzanych w kolejnych latach
do budżetu przez Radę Miejską w Sulechowie

1) finansowane z budżetu gminy:
a) przebudowa istniejących gminnych dróg
dojazdowych,

b) kredytów i pożyczek,
c) obligacji komunalnych,

b) realizacja planowanych gminnych dróg dojazdowych,

d) udziału inwestorów zewnętrznych, w oparciu o odrębne porozumienia.

c) realizacja zieleni urządzonej,
d) rozbudowa gminnej sieci wodociągowej,
e) rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej,
587
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UCHWAŁA NR XXIX/197/09
RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU
z dnia 15 września 2009r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przebiegu linii
kablowej SN 15kV położonego w obrębie Tarnawa Rzepińska w gminie Torzym
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) oraz art. 20 ust 1 i art. 36 ust. 4
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80,
poz. 717 ze zm.), po stwierdzeniu zgodności ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy i miasta Torzym przyjętym
uchwałą Nr XXIII/197/01 Rady Miejskiej w Torzymiu
z dnia 30 czerwca 2001r. uchwala się, co następuje:

Dział I
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu o powierzchni
ca 0,33ha, położonego w obrębie Tarnawa Rzepińska, zwany dalej planem.
2. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są
załączniki:
1) załącznik Nr 1 - rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w skali
1:1000 zawierający wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
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strzennego Gminy Torzym;
2) załącznik Nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania.
3. Niniejsza uchwała jest zgodna z uchwałą:
1) Nr XXIII/160/09 Rady Miejskiej w Torzymiu
z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przebiegu linii kablowej SN w obrębie Tarnawa Rzepińska.
§ 2. 1. Przedmiotem planu, jest ustalenie przeznaczenia terenu o powierzchni ca 0,33ha działki
leśnej Nr ewidencyjny 7170/1 w obrębie Tarnawa
Rzepińska, pod lokalizację linii kablowej SN15kV
w celu zasilania „Punktu Poboru Opłat Tarnawa”
i oświetlenia „Węzła Rzepin” na projektowanej autostradzie A2 odcinek Rzepin - Myszęcin.
2. Ustala się, przedstawione na rysunku planu:
1) granice terenu objętego planem;
2) strefę ograniczonego użytkowania - korytarz
techniczny;
3) oznaczenia literowe.
Dział II
Rozdział 1
Przeznaczenie terenu
§ 3. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku
planu symbole;:
1. EE – teren przebiegu kabla SN15kV, dla którego:
1) ustala się;
a)

pas wylesienia o szerokości 4,0m i długości
ca 850m, który będzie stanowić korytarz
techniczny przebiegu kabla,

b)

strefę ograniczonego użytkowania (strefa
kontrolowana) o szerokości 4,0m po 2,0m od
osi przebiegu kabla;

2) dopuszcza się: sytuowanie równolegle do przebiegu kabla SN15kV, odrębnych sieci i urządzeń
związanych z eksploatacją tego kabla;
3) zakazuje się:
a)

realizacji obiektów budowlanych,

b)

składowania drewna, innych materiałów
i przedmiotów,

c)

nasadzeń drzew i krzewów,

d)

rozniecania ognia,

e)

bez zgody zarządcy sieci kablowej:
-

prowadzenie robót ziemnych,

-

poruszanie się ciężkim sprzętem samobieżnym i pojazdami mogącymi mieć
wpływ na ułożone sieci podziemne i ich
eksploatację.

Poz. 1588
Rozdział 2

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
§ 4. Przy realizacji inwestycji należy korzystać
z istniejących dróg leśnych, stosując postępowanie
obowiązujące na terenach leśnych.
Rozdział 3
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego
§ 5. Realizacja sieci kablowej SN15kV i jej eksploatacja wymaga:
1. Przeprowadzenia zgodnie z przepisami odrębnymi, postępowania w sprawie oddziaływania tej
inwestycji na środowisko.
2. Uwzględnienia ograniczeń wynikających
z ustanowienia w sąsiedztwie inwestycji, obszarów
i elementów chronionych w trybie ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.
3. Ochrony środowiska gruntowo - wodnego
i roślinności leśnej.
Rozdział 4
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
§ 6. 1. Realizacja sieci kablowej SN 15kV wymaga zapewnienia nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi.
2. Osoby prowadzące roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, który posiada
cechy zabytku, obowiązane są - zgodnie z art. 32
ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - niezwłocznie zawiadomić o tym Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, jak również obowiązane są
zabezpieczyć odkryty przedmiot i wstrzymać wszelkie roboty mogące go uszkodzić lub zniszczyć do
czasu wydania przez Konserwatora Zabytków odpowiednich zarządzeń.
Rozdział 5
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych
§ 7. W obszarze objętym niniejszym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
terenu nie występuje przestrzeń publiczna. Część
granic obszaru, o którym mowa, przylega do granicy
pasa drogowego autostrady A-2, który potencjalnie
stanowić może przestrzeń publiczną.
Rozdział 6
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
i zagospodarowania terenu
§ 8. 1. Ustala się przebieg kabla SN15kV w korytarzu technicznym posiadającym powierzchnię ca
0,33ha, położonym w obrębie jednej działki leśnej
o Nr ew. 7170/1.
2. Odstępuje się od ustaleń: linii zabudowy,
wskaźników intensywności zabudowy i innych pa-

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 124

– 7082 –

rametrów ze względu na treść ustaleń § 3 zakazujących zabudowę tego terenu.
Rozdział 7
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów
górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, oraz zagrożenie osuwaniem się mas
ziemnych
§ 9. Na obszarze objętym niniejszym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nie
występują tereny ani obiekty chronione na podstawie przepisów odrębnych, a także nie występuje
zagrożenie powodzą lub osuwaniem się mas ziemnych. Nie występują tereny górnicze.
Rozdział 8
Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości
objętych planem
§ 10. Na obszarze objętym niniejszym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nie
przewiduje się podziałów i scaleń gruntów.
Rozdział 9
Zasady modernizacji, rozbudowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej oraz określenie
ich powiązań z układem zewnętrznym
§ 11. 1. Linia kablowa posiadająca lokalizację
ustaloną niniejszym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu będzie realizowana jako zasilanie obiektów projektowanej autostrady
A-2 na odcinku Rzepin - Myszęcin, to jest: punktu
poboru opłat „Tarnawa” i oświetlenia węzła „Węzeł
Rzepin”.
2. Ustala się połączenie przedmiotowej linii kablowej z istniejącą napowietrzną linią SN15kV na
słupie Nr L-517 wchodzącym w zakres linii będącej
własnością podmiotu: „ENEA OPERATOR” Oddział
Dystrybucji w Gorzowie Wlkp.
3. Linia kablowa zgodnie z wymaganiami inwestora winna być wykonana kablem 3xYHAKXS
1x120mm2, a jej przepustowość wynosić powinna
ca 4,5MVA.

Poz. 1588

4. Inwestor jest zobowiązany do uzyskania warunków przyłączenia i zapewnienia dostawy zapotrzebowanej mocy od dysponenta istniejących sieci
SN 15kV.
Rozdział 10
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urządzania i użytkowania terenów
§ 13. Do czasu realizacji przedmiotowej linii kablowej SN 15kV, ustala się dotychczasowe użytkowanie terenów objętych niniejszym miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego terenu.
Rozdział 11
Szczególne zasady i warunki zagospodarowania
terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy
§ 14. Obowiązują ustalenia § 3 - § 12 niniejszej
uchwały.
Rozdział 12
Stawki procentowe, na podstawie których ustala
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
§ 15. Dla terenu oznaczonego w planie symbolem EE ustala się 30% stawkę służącą naliczaniu
opłaty wynikającej ze wzrostu wartości nieruchomości.
Dział III
Rozdział 13
Przepisy końcowe
§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Bogdan Kuzyk
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIX/197/09
Rady Miejskiej w Torzymiu
z dnia 15 września 2009r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 124

– 7084 –

1) nie występują zmiany mające wpływ na dochody własne i wydatki gminy, w tym na
wpływy z podatku od nieruchomości i inne dochody związane z obrotem nieruchomościami
gminy oraz na opłaty i odszkodowania, o których mowa w art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIX/197/09
Rady Miejskiej w Torzymiu
z dnia 15 września 2009r.
Rozstrzygnięcie
dotyczące skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) Rada Miejska w Torzymiu rozstrzyga, co następuje:
§ 1. W projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przebiegu linii kablowej SN 15kV położonego w obrębie Tarnawa
Rzepińska w gminie Torzym:

Poz. 1588, 1589

2) nie występują inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokojeniu zbiorowych
potrzeb mieszkańców stanowiące zadania własne gminy.
§ 2. Zgodnie z prognozą skutków finansowych
planu, finansowanie zapisanych w planie inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej oraz opłaty wynikające z wyłączenia gruntów leśnych z produkcji,
obciążają inwestora realizującego inwestycję.
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UCHWAŁA NR LIV/700/09
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA
z dnia 20 października 2009r.
w sprawie ustalenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w 2010 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 – tekst jednolity z późn.
zm.1) oraz art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 września
2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007r.
Nr 125, poz. 874 – tekst jednolity z późn. zm.2), po
zasięgnięciu opinii organizacji zrzeszających miejscowych taksówkarzy i organizacji, których statutowym celem jest ochrona praw konsumenta uchwala
się, co następuje:
§ 1. Ustala się na 75 (siedemdziesiąt pięć) liczbę
nowych licencji przeznaczonych do wydania
w 2010 roku na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie Miasta Zielona Góra.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Adam Urbaniak
___________________________________________
1
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203, 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 2008 r. Nr 180, poz. 1111
i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420.
2

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007r. Nr 99, poz. 661, Nr 176, poz. 1238
i Nr 192, poz. 1381, z 2008r. Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505
i Nr 234 poz. 1574 oraz z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206,
Nr 86, poz. 720 i Nr 98, poz. 817.
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INFORMACJA
O DECYZJACH PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
NR WCC/1163D/13859/W/OWA/2009/ML; PCC/1139D//13859/W/OWA/2009/ML;
OCC335B/13859/W/OWA/2009/ML
z dnia 6 listopada 2009r.
w sprawie zmiany koncesji Przedsiębiorstwa Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Spółka z o.o. na
wytwarzanie ciepła, na przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz obrót ciepłem
W dniu 6 listopada 2009r. na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego: Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie,
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzjami
Nr WCC/1163D/13859/W/OWA/2009/ML, Nr PCC/
1139D/W/OWA/2009/ML oraz Nr OCC/335B/13859/W/
OWA/2009/ML postanowił zmienić koncesje: z dnia
1 lutego 2008r. Nr WCC/1163/13859/W/OWA/2008
/ML (z późn. zm.) na wytwarzanie ciepła,
Nr PCC/1139/13859/W/OWA/2008/ML z dnia 1 lutego
2008r. (z późn. zm.) na przesyłanie i dystrybucję
ciepła oraz Nr OCC/335/13859/W/OWA/2009/ML na
obrót ciepłem, udzielone temu przedsiębiorstwu.
UZASADNIENIE

31 grudnia 2025r.
Pismem z dnia 31 sierpnia 2009r. (znak: OEC-ZAT610-2-21/08-09) Przedsiębiorstwo wystąpiło z wnioskiem o zmianę ww. koncesji, w związku z przejęciem przez inne podmioty źródła ciepła oraz sieci
ciepłowniczych.
W toku postępowania ustalono, że zasadne jest dokonanie zmian ww. decyzji Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki.
Na podstawie art. 41 ust. 1 – Prawo energetyczne,
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił
zmienić decyzje na wytwarzanie ciepła, na przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz obrót ciepłem.

Decyzjami z dnia 1 lutego 2008r.: Nr WCC/1163/
13859/W/OWA/2008/ML (z późn. zm.), PCC/1139/
13859/W/OWA/2008/ML
(z
późn.
zm.)
oraz
Nr OCC/335/13859/W/OWA/2009/ML (z późn. zm.),
udzielono przedsiębiorstwu energetycznemu: Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Spółka z o. o.
koncesji na wytwarzanie ciepła, na przesyłanie
i dystrybucję oraz obrót ciepłem, na okres do

Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
p.o. Dyrektor Oddziału Centralnego
Urzędu Regulacji Energetyki
w Warszawie
Adam Dobrowolski
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INFORMACJA
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
z dnia 10 listopada 2009r.
w sprawie zmiany koncesji dla przedsiębiorcy RWE Polska Contracting Spółka z o.o. z siedzibą we
Wrocławiu
W dniu 10 listopada 2008r. decyzją Prezesa URE
Nr WCC/742-ZTO-D/11/W/OWR/2009/MK dokonano
zmiany koncesji na prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania ciepła dla przedsiębiorcy RWE
Polska Contracting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu.
UZASADNIENIE
Decyzją z dnia 3 lutego 1999r. Nr WCC/742/11/
W/3/99/ZJ ze zmianami udzielono przedsiębiorcy:
RWE Polska Contracting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, koncesji na wytwarzanie ciepła,
na okres do 31 grudnia 2025r.

W dniu 7 października 2009r. wpłynął wniosek
przedsiębiorcy, w którym przedsiębiorca wniósł
o zmianę decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 3 lutego 1999r. Nr WCC/742/11W/3/99/ZJ ze
zmianami, w związku z zaprzestaniem działalności
wytwarzania ciepła w kotłowniach zlokalizowanych
na terenie na terenie Pobiedna, Korfantowa, Lublińca oraz Bochni, co wiąże się z korektą mocy zainstalowanej.
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
– Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) w związku
z art. 30 ust. 1 oraz art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 124
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10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (Dz. U.
z 2006r. Nr 89, poz. 625 ze zmianami) Prezes Urzędu
Regulacji Energetyki decyzją z dnia 10 listopada

Poz. 1591, 1592, 1593

2009r. zmienił swoją decyzję z dnia 3 lutego 1999r.
Nr WCC/742/11/W/3/99/ZJ ze zmianami, w sprawie
zmiany koncesji w zakresie wytwarzania ciepła.
Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Zastępca Dyrektora Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą we Wrocławiu
Monika Gawlik
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OGŁOSZENIE
STAROSTY MIĘDZYRZECKIEGO
z dnia 5 listopada 2009r.
o złożeniu ewidencji budynków i lokali w obrębach: Krasne Dłusko, Gaj, Poręba, Orłowice, Krobielewo,
Stryszewo, Dębówko, Goraj, Strychy, Chełmsko, Nowa Niedrzwica, Wierzbno, Twierdzielewo, Rokitno,
Lubikowo w gminie Przytoczna
Zgodnie z art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja
1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.
Nr 100, poz. 1086 z późniejszymi zmianami) informuję, że z dniem 29 czerwca 2009r. projekt opisowo
- kartograficzny ewidencji budynków obrębów: Krasne Dłusko, Gaj, Poręba, Orłowice, Krobielewo,
Stryszewo, Dębówko, Goraj, Strychy, Chełmsko,
Nowa Niedrzwica, Wierzbno, Twierdzielewo, Rokitno, Lubikowo w Gminie Przytoczna stał się operatem ewidencji gruntów i budynków dla obrębów:
Krasne Dłusko, Gaj, Poręba, Orłowice, Krobielewo,
Stryszewo, Dębówko, Goraj, Strychy, Chełmsko,
Nowa Niedrzwica, Wierzbno, Twierdzielewo, Rokitno, Lubikowo w Gminie Przytoczna.

Stosownie do art. 24a ust. 9 powołanej wyżej ustawy każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane
zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo – kartograficznym, może
zgłaszać zarzuty do tych danych, w terminie 30 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, 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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OGŁOSZENIE
STAROSTY MIĘDZYRZECKIEGO
z dnia 5 listopada 2009r.
o złożeniu ewidencji budynków i lokali w obrębach: Gościnowo, Dobrojewo, Trzebiszewo, Murzynowo,
Świniary, Krobielewko, Wiejce, Nowy Dwór, Skrzynica w gminie Skwierzyna
Zgodnie z art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja
1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.
Nr 100, poz. 1086 z późniejszymi zmianami) informuję, że z dniem 29 czerwca 2009r. projekt opisowo
- kartograficzny ewidencji budynków obrębów: Gościnowo, Dobrojewo, Trzebiszewo, Murzynowo,
Świniary, Krobielewko, Wiejce, Nowy Dwór, Skrzynica w gminie Skwierzyna stał się operatem ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Gościnowo, Dobrojewo, Trzebiszewo, Murzynowo, Świniary,

Krobielewko, Wiejce, Nowy Dwór, Skrzynica w gminie Skwierzyna.
Stosownie do art. 24a ust. 9 powołanej wyżej ustawy każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane
zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo – kartograficznym, może
zgłaszać zarzuty do tych danych, w terminie 30 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, niniejszej informacji.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 124
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Zarzuty zgłoszone po terminie będą traktowane jak

Poz. 1593, 1594, 1595

wnioski o zmianie danych objętych ewidencją gruntów i budynków.
Starosta
Grzegorz Gabryelski
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OGŁOSZENIE
STAROSTY MIĘDZYRZECKIEGO
z dnia 5 listopada 2009r.
o złożeniu ewidencji budynków i lokali w obrębach: Siercz, Sierczynek, Rybojady, Żydowo, Świdwowiec,
Bieleń, Jasieniec, Stary Dwór, Łagowiec, Lutol Suchy, Brójce, Chociszewo, Lutol Mokry, Panowice
w gminie Trzciel
Zgodnie z art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja
1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.
Nr 100, poz. 1086 z późniejszymi zmianami) informuję, że z dniem 5 sierpnia 2009r. projekt opisowo
- kartograficzny ewidencji budynków obrębów:
Siercz, Sierczynek, Rybojady, Żydowo, Świdwowiec,
Bieleń, Jasieniec, Stary Dwór, Łagowiec, Lutol Suchy, Brójce, Chociszewo, Lutol Mokry, Panowice
w gminie Trzciel stał się operatem ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Siercz, Sierczynek,
Rybojady, Żydowo, Świdwowiec, Bieleń, Jasieniec,
Stary Dwór, Łagowiec, Lutol Suchy, Brójce, Chociszewo, Lutol Mokry, Panowice w gminie Trzciel.

Stosownie do art. 24a ust. 9 powołanej wyżej ustawy każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane
zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo – kartograficznym, może
zgłaszać zarzuty do tych danych, w terminie 30 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, 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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ANEKS NR 1/09
z dnia 30 września 2009r.
do porozumienia Nr Gm/I/2009 z dnia 1 września
2009r.

§ 1. W porozumieniu Nr Gm/I/2009 podstawa
prawna otrzymuje nowe brzmienie:

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

„Na podstawie art. 5 ust. 2 i 3, art. 12 pkt 8a ustawy
z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806,
z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007r. Nr 173,
poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458) oraz art. 46 i 47 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008r. Nr 88, poz. 539, Nr 220,
poz. 1419, z 2009r. Nr 1, poz. 2, Nr 56, poz. 458)
i
uchwały
Rady
Powiatu
Zielonogórskiego
Nr XXIX/241/09 z dnia 30 września 2009r. w sprawie
powierzenia Gminie Babimost zadania własnego
Powiatu Zielonogórskiego”.

1. Starosta Powiatu – Edwin Łazicki
2. Wicestarosta Powiatu – Ryszard Górnicki
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Edyty
Dwojak,
zwanym dalej „Przekazującym”
a
Gminą Babimost, w imieniu której działają:
1. Burmistrz Babimostu – Bernard Radny
2. Skarbnik Gminy – Jadwiga Furman,
zwanym dalej „Przejmującym”

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 124
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§ 2. Pozostałe zapisy porozumienia pozostają
bez zmian.

Poz. 1595, 1596, 1597

§ 4. Niniejszy aneks wchodzi w życie z dniem
podpisania.

§ 3. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Gminy i trzy dla Powiatu.
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ANEKS NR 1/09
z dnia 30 września 2009r.
do porozumienia Nr Gm/II/2009 z dnia 1 września
2009r.
pomiędzy Powiatem Zielonogórskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego
działają:
1. Starosta Powiatu – Edwin Łazicki
2. Wicestarosta Powiatu – Ryszard Górnicki
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Edyty
Dwojak,
zwanym dalej „Przekazującym”
a

(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806,
z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007r. Nr 173,
poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458) oraz art. 46 i 47 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008r. Nr 88, poz. 539, Nr 220,
poz. 1419, z 2009r. Nr 1, poz. 2, Nr 56, poz. 458)
i
uchwały
Rady
Powiatu
Zielonogórskiego
Nr XXIX/240/09 z dnia 30 września 2009r. w sprawie
powierzenia Gminie Bojadła zadania własnego Powiatu Zielonogórskiego”.
§ 2. Pozostałe zapisy porozumienia pozostają
bez zmian.

Gminą Bojadła, w imieniu której działają:
1. Wójt Gminy – Jacek Biliński

zwanym dalej „Przejmującym”

§ 3. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Gminy i trzy dla Powiatu.

§ 1. W porozumieniu Nr Gm/II/2009 podstawa
prawna otrzymuje nowe brzmienie:

§ 4. Niniejszy aneks wchodzi w życie z dniem
podpisania.

2. Skarbnik Powiatu – Krystyna Gruszczyńska,

„Na podstawie art. 5 ust. 2 i 3, art. 12 pkt 8a ustawy
z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
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ANEKS NR 1/09
z dnia 30 września 2009r.
do porozumienia Nr Gm/II/2009 z dnia 1 września
2009r.
pomiędzy Powiatem Zielonogórskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego
działają:

a
Gminą Czerwień, w imieniu której działają:
1. Burmistrz Czerwieńska – Piotr Iwanus
2. Skarbnik Gminy – Urszula Napierała,

1. Starosta Powiatu – Edwin Łazicki

zwanym dalej „Przejmującym”

2. Wicestarosta Powiatu – Ryszard Górnicki

§ 1. W porozumieniu Nr Gm/III/2009 podstawa
prawna otrzymuje nowe brzmienie:

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Edyty
Dwojak,
zwanym dalej „Przekazującym”

„Na podstawie art. 5 ust. 2 i 3, art. 12 pkt 8a ustawy
z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23,

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 124
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poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806,
z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007r. Nr 173,
poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458) oraz art. 46 i 47 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008r. Nr 88, poz. 539, Nr 220,
poz. 1419, z 2009r. Nr 1, poz. 2, Nr 56, poz. 458)
i
uchwały
Rady
Powiatu
Zielonogórskiego
Nr XXIX/238/09 z dnia 30 września 2009r. w sprawie

Poz. 1597, 1598, 1599

powierzenia Gminie Czerwieńsk zadania własnego
Powiatu Zielonogórskiego”.
§ 2. Pozostałe zapisy porozumienia pozostają
bez zmian.
§ 3. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Gminy i trzy dla Powiatu.
§ 4. Niniejszy aneks wchodzi w życie z dniem
podpisania.
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ANEKS NR 1/09
z dnia 30 września 2009r.
do porozumienia Nr Gm/IV/2009 z dnia 1 września
2009r.
pomiędzy Powiatem Zielonogórskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego
działają:
1. Starosta Powiatu – Edwin Łazicki
2. Wicestarosta Powiatu – Ryszard Górnicki
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Edyty
Dwojak,
zwanym dalej „Przekazującym”
a
Gminą Kargowa, w imieniu której działają:
1. Burmistrz – Janusz Kłys
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Marii Szewczyk,
zwanym dalej „Przejmującym”
§ 1. W porozumieniu Nr Gm/IV/2009 podstawa
prawna otrzymuje nowe brzmienie:

„Na podstawie art. 5 ust. 2 i 3, art. 12 pkt 8a ustawy
z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806,
z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007r. Nr 173,
poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458) oraz art. 46 i 47 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008r. Nr 88, poz. 539, Nr 220,
poz. 1419, z 2009r. Nr 1, poz. 2, Nr 56, poz. 458)
i
uchwały
Rady
Powiatu
Zielonogórskiego
Nr XXIX/239/09 z dnia 30 września 2009r. w sprawie
powierzenia Gminie Kargowa zadania własnego
Powiatu Zielonogórskiego”.
§ 2. Pozostałe zapisy porozumienia pozostają
bez zmian.
§ 3. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Gminy i trzy dla Powiatu.
§ 4. Niniejszy aneks wchodzi w życie z dniem
podpisania.
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ANEKS NR 1
z dnia 30 września 2009r.
do porozumienia Nr 16/DG/2009 z dnia 27.04.2009r.
zawarty pomiędzy

przy kontrasygnacie Skarbnika – Doroty Karbowiak

Powiatem Świebodzińskim, reprezentowanym przez
Zarząd Powiatu Świebodzińskiego, zwanym dalej
„Przekazującym”, w imieniu którego działają:

a

1. Starosta Świebodziński – Zbigniew Szumski
2. Wicestarosta – Jolanta Starzewska

Gminą Zbąszynek, zwaną dalej „Przejmującym”,
w imieniu której działa:
1. Burmistrz Miasta – Wiesław Czyczerski

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 124
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przy kontrasygnacie Skarbnika Anety Nawracały
o następującej treści:
§ 1. W § 1 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„2. Strony ustalają, że zadanie zostanie wykonane zgodnie z projektem technicznym,
a Gmina, pełniąc rolę realizującego zadanie,
zobowiązuje się do:
1) wyłonienia wykonawcy zadania, zgodnie
z przepisami ustawy Prawo zamówień
publicznych;

Poz. 1599
2) poprowadzenia procesu budowlanego,
zgodnie z wymogami Prawa budowlanego i ustawy o drogach publicznych;
3) rozliczenia finansowego zadania.”

§ 2. Pozostałe warunki porozumienia pozostają
bez zmian.
§ 3. Aneks niniejszy wchodzi w życie z dniem
podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
§ 4. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych, w miarę posiadanych rezerw, można nabywać: - na podstawie nadesłanego zamówienia: w Zakładzie Obsługi
Administracji Lubuskiego Urzędu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. (0-95) 7115-210 - w punkcie sprzedaży Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul Jagiellończyka 8, codziennie w godz. 730 - 1530, Dzienniki Urzędowe wraz ze skorowidzami
wyłożone są do powszechnego wglądu redakcji Dziennika Urzędowego, w bibliotece Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. oraz Delegaturze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze – codziennie w godzinach pracy urzędu.
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