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UCHWAŁA NR XXXV/264/09
RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ
z dnia 1 paŝdziernika 2009r.
w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Kostrzyn nad Odrą na lata
2009-2013”
Na podstawie art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca
2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568 z póŝniejszymi
zmianami) Rada Miasta uchwala, co nastňpuje:
§ 1. Przyjmuje siň „Gminny Program Opieki nad
Zabytkami dla Miasta Kostrzyn nad Odrņ na lata
2009-2013” stanowiņcy załņcznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza siň Burmistrzowi Miasta Kostrzyn nad Odrņ.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjňcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzňdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczņcy Rady Miasta
Marek Tatarewicz
Załącznik
do uchwały Nr XXXV/264/09
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
z dnia 1 października 2009r.
Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Miasta
Kostrzyn nad Odrą na lata 2009-2013
1. Wstęp
Miasto Kostrzyn nad Odrņ zlokalizowane jest
w
północno-zachodniej
czňści
województwa
lubuskiego, u ujścia Warty do Odry, na granicy
z Niemcami. Jest to gmina miejska, naleşņca do
powiatu gorzowskiego ziemskiego. Miasto stanowi
bardzo waşny element struktury regionu lubuskiego.
Pełni funkcjň jednego z trzech transgranicznych
ośrodków obsługi, wňzła komunikacji europejskiej
Berlin – Gorzów Wlkp. – Gdańsk oraz pierwszego
członu Transgranicznego Pasma Przyspieszonego
Rozwoju polskich i niemieckich miast w dolinie
Odry.
Miasto połoşone w rozlewiskach Warty i Odry,
stanowiło waşne miejsce obrony, którego znaczenie
strategiczne nie zmieniło siň na przestrzeni wieków.
Jest
niewņtpliwie
jednym
z
najbardziej
interesujņcych miejsc w zachodniej czňści obecnej
Polski. Kostrzyn nad Odrņ charakteryzuje siň
cennym i urozmaiconym krajobrazem kulturowym.
Według definicji krajobraz kulturowy to przestrzeń
historycznie ukształtowana w wyniku działalności
człowieka, która zawiera wytwory cywilizacji oraz
elementy przyrodnicze.
Środowisko kulturowe to waşny czynnik şycia
i działalności człowieka. Zabytki sņ nie tylko

materialnym śladem przeszłości, lecz takşe cennym
elementem kultury, przyczyniajņcym siň do
kształtowania przyjaznego otoczenia człowieka.
Bogactwo i róşnorodnośń dziedzictwa kultury moşe
w istotny sposób przyczyniń siň do rozwoju
społeczno-gospodarczego gminy, a tym samym do
poprawy jakości şycia jej mieszkańców.
Dziedzictwo kulturowe Kostrzyna nad Odrņ
jest
dziedzictwem
powszechnie
uznawanym
i rozpoznawanym przez jego mieszkańców,
a jednocześnie nie stanowi mocnego wyrazu
lokalnej toşsamości. Efektem II wojny światowej
i działań po 1945 roku jest przerwana ciņgłośń
kulturowa tych terenów. Dziedzictwo kulturowe
Kostrzyna nad Odrņ jest dziedzictwem, które
w Polsce pozostaje poza szerszym odbiorem, co
powoduje ogromne kłopoty w jego prawidłowym
utrzymaniu i promocji. Potrzeba ochrony tutejszych
zasobów kulturowych jest bezsporna i powinna byń
niezaleşna od kontekstu politycznego.
Z uwagi na fakt, şe kultura jest jednņ z głównych sił
napňdowych rozwoju, jego przejawy kulturowe sņ
równie istotne jak aspekty ekonomiczne. Z tego
wzglňdu podstawowņ zasadņ działania samorzņdu
gminnego powinno byń dņşenie do wzajemnego
uzupełniania siň ekonomicznych i kulturowych
aspektów rozwoju. Trudno byłoby mówiń o rozwoju
gminy bez opierania siň na jej zasobach i walorach
krajobrazu kulturowego, dlatego ich wykorzystanie
powinno stanowiń jeden z priorytetów polityki
gminnej. Umoşliwienie dalszego istnienia oraz
wzbogacenie materialnego dziedzictwa kulturowego
jest jednym z istotnych procesów rozwojowych
gminy.
Zasób wartości kulturowych, znajdujņcych siň na
terenie gminy, powinien byń przedmiotem
szczególnej troski zarówno mieszkańców, jak i władz
samorzņdowych, jako waşny cel publiczny. Biorņc
pod uwagň dotychczasowe dokonania, naleşy
kontynuowań działania dņşņce do ich ochrony
w formie biernej – w prawie miejscowym i czynnej,
np. poprzez finansowanie prac konserwatorskich na
obiektach pozostajņcych we władaniu samorzņdu
i udzielaniu dotacji dla pozostałych właścicieli
obiektów zabytkowych.
Zasadniczym kontekstem opracowania „Gminnego
Programu Opieki nad Zabytkami” jest uznanie
zasobów dziedzictwa kulturowego za główny
czynnik wpływajņcy na kształtowanie siň toşsamości
lokalnej. Zasoby te określajņ i wyznaczajņ
wieloaspektowe uwarunkowania rozwoju gminy,
upowszechniania
kultury
oraz
atrakcyjności
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turystycznej. W działaniach samorzņdu lokalnego,
podobnie jak w polityce państwa, istotne jest
zapewnienie zrównowaşonego rozwoju i ładu
przestrzennego oraz powiņzanie ochrony zabytków
z ochronņ środowiska przyrodniczego. Sprawny
i skuteczny system ochrony i opieki nad zabytkami
powinien odbywań siň przy udziale samorzņdu,
właścicieli
i
uşytkowników
zabytków
oraz
mieszkańców i wspólnot lokalnych.

3. Zahamowanie procesów degradacji zabytków
i doprowadzenie do poprawy stanu ich
zachowania.

Głównym celem sformułowania dokumentu jest
dņşenie do znaczņcej poprawy stanu zasobów
lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz zachowania
krajobrazu kulturowego Kostrzyna nad Odrņ poprzez
określenie podstawowych warunków i czynników
organizacyjnych, finansowych oraz edukacyjnych,
które temu słuşņ.

6. Wspieranie inicjatyw sprzyjajņcych wzrostowi
środków finansowych na ochronň i opiekň nad
zabytkami.

Ilekroń w tekście pojawi siň określenie „Gminny
Program” oznacza to „Gminny Program Opieki nad
Zabytkami dla miasta Kostrzyn nad Odrņ na lata
2009-2013”.
Zabytki zlokalizowane na terenie miasta zostały
kilkakrotnie
omówione
i
scharakteryzowane
w róşnego typu opracowaniach. Na bardzo licznņ
bibliografiň składajņ siň zarówno dokumentacje
historyczno
konserwatorskie,
opracowania
o charakterze studialnym, jak równieş wydawnictwa
popularno-naukowe.
Dla potrzeb „Gminnego Programu” wykorzystano
zarówno
publikacje,
jak
teş
dokumentacje
historyczno - konserwatorskie (m. in. karty
ewidencyjne zabytków) udostňpnione w Archiwum
Wojewódzkiego
Urzňdu
Ochrony
Zabytków
Delegatura w Gorzowie Wlkp.
Ocena
zachowanej
historycznej
substancji
zabytkowej z terenu miasta dokonana została takşe
po przeanalizowaniu historycznego materiału
kartograficznego,
m.
in.
niemieckich
map
topograficznych (Meβtischblatt) z lat 1892 - 1893,
uaktualnionych w latach 30. XX wieku.

4. Wyeksponowanie poszczególnych zabytków
oraz walorów krajobrazu kulturowego.
5. Podejmowanie działań zwiňkszajņcych atrakcyjnośń zabytków dla potrzeb społecznych,
turystycznych i edukacyjnych.

7. Określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujņcych sytuacje
konfliktowe zwiņzane z wykorzystaniem tych
zabytków.
8. Podejmowanie przedsiňwziňń umoşliwiajņcych
tworzenie miejsc pracy zwiņzanych z opiekņ
nad zabytkami.
„Gminny Program”, po zaopiniowaniu przez
Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zostanie przedstawiony Radzie Miasta
w Kostrzynie nad Odra, w celu przyjňcia go uchwałņ.
Program został opracowany na okres czterech lat
i stanowi dokument uzupełniajņcy w stosunku do
innych aktów planowania. Z realizacji zadań
„Gminnego Programu” co dwa lata Burmistrz
zobowiņzany jest do sporzņdzenia sprawozdań
i
przedstawienia
ich
Radzie
Miasta
oraz
przekazywania ich do Lubuskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków.
3. Uwarunkowania prawne ochrony i opieki nad
zabytkami w Polsce
Według art. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
obowiņzkiem konstytucyjnym Państwa i kaşdego
obywatela jest ochrona zabytków, czyli materialnych
i
niematerialnych
dóbr
kultury,
bňdņcych
elementami składowymi dziedzictwa kulturowego.

1. Włņczenie problemów ochrony zabytków do
systemu zadań strategicznych, wynikajņcych
z koncepcji przestrzennego zagospodarowania
kraju.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorzņdzie gminnym (Dz. U. z 2001
roku, nr 142 poz. 1591 z póŝniejszymi zmianami) do
zadań własnych gminy naleşy zaspakajanie
zbiorowych potrzeb wspólnoty, w szczególności
dotyczņcych sfery kultury, w tym ochrony zabytków
i opieki nad zabytkami. W tym przypadku dla gminy
instrumentami realizacji interesu publicznego sņ
m. in. uchwalanie dokumentów strategicznych
i programowych, w tym sporzņdzanie i uchwalanie
planów
zagospodarowania
przestrzennego.
Ponadto utrzymywanie jednostek specjalistycznych
w
zakresie
muzealnictwa
oraz
działania
właścicielskie wobec zabytków stanowiņcych
własnośń gminy i jej jednostek.

2. Uwzglňdnianie uwarunkowań ochrony zabytków,
w
tym
krajobrazu
kulturowego
i
dziedzictwa
archeologicznego,
łņcznie
z
uwarunkowaniami
ochrony
przyrody
i równowagi ekologicznej, w planach rozwoju
regionalnego i lokalnego.

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 roku,
nr 162 poz. 1568 z póŝniejszymi zmianami) nakłada
m. in. na organy samorzņdowe obowiņzek
zapewnienia warunków prawnych, organizacyjnych
i finansowych dla ochrony dóbr kultury.

2. Podstawa prawna opracowania
programu opieki nad zabytkami

gminnego

Na podstawie art. 87 ustawy z dnia 23 lipca 2003
roku o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami
(Dz. U. z 2003 roku, nr 162 poz. 1568 z póŝniejszymi
zmianami) sporzņdzenie programu opieki nad
zabytkami – istotnego instrumentu ochrony
zabytków – naleşy do ustawowych obowiņzków
samorzņdu gminnego. Zasadnicze cele programu
opieki nad zabytkami, które określa w/w ustawa to:

Art. 4 tejşe ustawy stwierdza, şe:
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e) obiektami techniki, a zwłaszcza kopalniami,
hutami, elektrowniami i innymi zakładami
przemysłowymi,

1) zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umoşliwiajņcych
trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie;

f)

2) zapobieganie zagroşeniom mogņcym spowodowań uszczerbek dla wartości zabytków;

h) miejscami upamiňtniajņcymi wydarzenia
historyczne bņdŝ działalnośń wybitnych
osobowości lub instytucji;

3) udaremnianie niszczenia
korzystania z zabytków;

i

niewłaściwego

4) przeciwdziałanie kradzieşy, zaginiňciu lub
nielegalnemu wywozowi zabytków za granicň;
5) kontrolň stanu zachowania i przeznaczenia
zabytków;
6) uwzglňdnianie zadań ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz
przy kształtowaniu środowiska.”
Art. 5 określa w sposób otwarty kwestiň opieki nad
zabytkami:
„Opieka nad zabytkami sprawowana przez jego
właściciela lub posiadacza polega, w szczególności,
na zapewnieniu warunków:
1) naukowego
zabytku;

badania

i

dokumentowania

2) prowadzenia
prac
konserwatorskich,
restauratorskich i robót budowlanych przy
zabytku;
3) zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego
otoczenia w jak najlepszym stanie;
4) korzystania z zabytku w sposób zapewniajņcy
trwałe zachowanie jego wartości;
5) popularyzowania i upowszechniania wiedzy
o zabytku oraz jego znaczeniu dla historii
i kultury.”
Ochrona zabytków, w przeciwieństwie do opieki nad
zabytkami,
realizowana
jest
przez
organy
administracji publicznej, czyli administracji rzņdowej
i samorzņdowej, działajņce w publicznym interesie,
zgodnie
z
przypisanymi
im
ustawowo
kompetencjami.
Art. 6 ust. 1 i 2 klasyfikuje w układzie rzeczowym
przedmioty ochrony i zarazem stanowi szczegółowņ
definicjň zabytku:
„1. Ochronie i opiece podlegajņ, bez wzglňdu na
stan zachowania:
1) zabytki nieruchome bňdņce, w szczególności:
a) krajobrazami kulturowymi,
b) układami urbanistycznymi, ruralistycznymi
i zespołami budowlanymi,
c) dziełami architektury i budownictwa,
d) dziełami budownictwa obronnego,

cmentarzami,

g) parkami, ogrodami i
zaprojektowanej zieleni,

innymi

formami

2) zabytki ruchome bňdņce, w szczególności:
a) dziełami sztuk plastycznych,
artystycznego i sztuki uşytkowej,

rzemiosła

b) kolekcjami stanowiņcymi zbiory przedmiotów zgromadzonych i uporzņdkowanych
według koncepcji osób, które tworzyły te
kolekcje,
c) numizmatami oraz pamiņtkami historycznymi, a zwłaszcza militariami, sztandarami,
pieczňciami, odznakami, medalami i orderami,
d) wytworami techniki, a zwłaszcza urzņdzeniami, środkami transportu oraz maszynami
i
narzňdziami
świadczņcymi
o kulturze materialnej, charakterystycznymi
dla dawnych i nowych form gospodarki,
dokumentujņcymi poziom nauki i rozwoju
cywilizacyjnego,
e) materiałami bibliotecznymi, o których mowa
w art. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku
o bibliotekach (Dz. U. z 1997 roku, nr 85
poz. 539; z 1998 roku, nr 106 poz. 668; z 2001
roku, nr 129 poz. 1440 oraz z 2002 roku,
nr 113 poz. 984),
f)

instrumentami muzycznymi,

g) wytworami sztuki ludowej i rňkodzieła oraz
innymi obiektami etnograficznymi,
h) przedmiotami upamiňtniajņcymi wydarzenia
historyczne bņdŝ działalnośń wybitnych
osobistości lub instytucji;
3) zabytki archeologiczne bňdņce, w szczególności:
a) pozostałościami terenowymi pradziejowego
i historycznego osadnictwa,
b) cmentarzyskami,
c) kurhanami,
d) reliktami działalności gospodarczej, religijnej
i artystycznej.
2. Ochronie mogņ podlegań nazwy geograficzne,
historyczne
lub
tradycyjne
nazwy
obiektu
budowlanego, placu, ulicy lub jednostki osadniczej.”
Ponadto kwestie ochrony
nastňpujņce akty prawne:

zabytków

regulujņ

Ustawy m. in.
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.
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z 2000 roku, nr 46 poz. 543 z póŝniejszymi
zmianami);
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo
budowlane (Dz. U. z 2003 roku, nr 207
poz. 2016 z póŝniejszymi zmianami);
Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku, nr 80 poz. 717
z póŝniejszymi zmianami);
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 roku,
nr 92 poz. 880 z póŝniejszymi zmianami).
Rozporządzenia
Rozporzņdzenie Ministra Kultury z dnia
6 czerwca 2005 roku w sprawie udzielenia
dotacji celowej na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków
(Dz. U. z 2005 roku, nr 112 poz. 940);
Rozporzņdzenie Ministra Kultury z dnia
28
stycznia
2005
roku
w
sprawie
szczegółowych
warunków
uzyskiwania
dofinansowania realizacji zadań z zakresu
kultury, trybu składania wniosków oraz
przekazywania środków z Funduszu Promocji
Kultury (Dz. U. z 2005 roku, nr 24 poz. 200);
Rozporzņdzenie Ministra Kultury z dnia
25 sierpnia 2004 roku w sprawie organizacji
i sposobu ochrony zabytków na wypadek
konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych
(Dz. U. z 2004 roku, nr 212 poz. 2153);
Rozporzņdzenie Ministra Kultury z dnia
9 czerwca 2004 roku w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, restauratorskich,
robót budowlanych, badań konserwatorskich
i architektonicznych, a takşe innych działań
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
oraz badań archeologicznych i poszukiwań
ukrytych
lub
porzuconych
zabytków
ruchomych (Dz. U. z 2004 roku, nr 150
poz. 1579);
Rozporzņdzenie Ministra Kultury z dnia
14 maja 2004 roku w sprawie prowadzenia
rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej
i
gminnej
ewidencji
zabytków
oraz
krajowego wykazu zabytków skradzionych
lub wywiezionych za granicň niezgodnie
z prawem (Dz. U. z 2004 roku, nr 124
poz. 1305);
Rozporzņdzenie Ministra Kultury z dnia
10 maja 2004 roku w sprawie rzeczoznawców
Ministra Kultury w zakresie opieki nad
zabytkami (Dz. U. z 2004 roku, nr 124
poz. 1302);
Rozporzņdzenie Ministra Kultury z dnia
19 kwietnia 2004 roku w sprawie wywozu
zabytków i przedmiotów o cechach zabytków
za granicň (Dz. U. z 2004 roku, nr 84
poz. 798);
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Rozporzņdzenie Ministra Kultury z dnia
9 kwietnia 2004 roku w sprawie organizacji
wojewódzkich urzňdów ochrony zabytków
(Dz. U. z 2004 roku, nr 75 poz. 706);
Rozporzņdzenie Ministra Kultury z dnia
1 kwietnia 2004 roku w sprawie nagród za
odkrycie
lub
znalezienie
zabytków
archeologicznych (Dz. U. z 2004 roku, nr 71
poz. 650);
Rozporzņdzenie Ministra Kultury z dnia
9 lutego 2004 roku w sprawie wzoru znaku
informacyjnego umieszczanego na zabytkach
nieruchomych
wpisanych
do
rejestru
zabytków (Dz. U. z 2004 roku, nr 30 poz. 259).

Inne m. in.
Europejska Konwencja o ochronie dziedzictwa
archeologicznego
(poprawiona)
sporzņdzona w La Valetta dnia 16 stycznia
1992 roku (Dz. U. z 1996 roku, nr 120
poz. 564).
4. Uwarunkowania zewnętrzne ochrony dziedzictwa kulturowego
4.1. Strategiczne cele polityki państwa w zakresie
ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
Wzmiankowana ustawa o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami zobowiņzuje Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego do opracowania – przy
pomocy Generalnego Konserwatora Zabytków
– „Krajowego programu ochrony zabytków i opieki
nad zabytkami”. W chwili obecnej trwajņ prace nad
jego sformułowaniem.
Natomiast „Gminny Program” opiera siň na
opracowanych i zatwierdzonych w dniu 10 maja
2004 roku przez Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego „Tezach do opracowania krajowego
programu ochrony zabytków i opieki nad
zabytkami”, według których wzmiankowany krajowy
program powinien zawierań:
1. Uwarunkowania ochrony i opieki nad zabytkami:
stan zabytków nieruchomych, stan zabytków
ruchomych, stan zabytków archeologicznych, stan
zabytków techniki, pomniki historii i obiekty
wpisane
na
Listň
Światowego
Dziedzictwa
Kulturalnego UNESCO, stan słuşb konserwatorskich,
stan opieki nad zabytkami, stan uregulowań
prawnych.
2. Działania o charakterze systemowym:
powiņzanie ochrony zabytków z politykņ
ekologicznņ, ochrony przyrody, architektonicznņ i przestrzennņ, celnņ i politykņ
bezpieczeństwa państwa,
wypracowanie strategii ochrony dziedzictwa
i wprowadzenie jej do polityk sektorowych.
3. System finansowania: stworzenie sprawnego
systemu finansowania ochrony i opieki konserwatorskiej.
4. Dokumentowanie, monitorowanie i standaryzacja
metod działania – ujednolicenie metod działań
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profilaktycznych, konserwatorskich, restauratorskich
i ochronnych.

Program Operacyjny „DZIEDZICTWO KULTUROWE”
z priorytetami:

5. Kształcenie i edukacja: kształcenie profilaktyczne,
podyplomowe i system uznawalności wykształcenia,
edukacja
społeczeństwa, edukacja właścicieli
i uşytkowników.

1. Rewaloryzacja zabytków nieruchomych i ruchomych.

6. Współpraca
miňdzynarodowa:
z instytucjami i
organizacjami,
w obszarze Europy Środkowej.

współpraca
współpraca

Rada Ministrów w dniu 21 września 2004 roku
przyjňła „Narodowņ strategiň rozwoju kultury na
lata 2004-2013” oraz „Uzupełnienia narodowej
strategii rozwoju kultury na lata 2004-2020”. Oba
dokumenty zawierajņ strategiczne cele polityki
państwa i uwarunkowania formalno - prawne
w sferze ochrony zabytków.
Jednym z czołowych załoşeń jest ochrona i opieka
nad dziedzictwem kulturowym, a jednym z celów
strategicznych jest ochrona i rewaloryzacja
zabytków.
Cel ten stał siň jednym z priorytetów Narodowego
Programu
Kultury
–
Ochrona
Zabytków
i Dziedzictwa Kulturowego. Celem strategicznym
w/w
Programu
jest
intensyfikacja
ochrony
i upowszechniania dziedzictwa kulturowego, w tym
szczególnie kompleksowa poprawa stanu zabytków
nieruchomych. Celami czņstkowymi tego Programu
sņ:

2. Rozwój instytucji muzealnych.
3. Ochrona dziedzictwa narodowego poza granicami kraju.
4. Ochrona zabytków archeologicznych.
5. Tworzenie zasobów
kulturowego.

cyfrowych

dziedzictwa

6. Ochrona zabytkowych cmentarzy.
Celem w/w Programu jest intensyfikacja ochrony
i upowszechniania dziedzictwa kulturowego, w tym
kompleksowa poprawa stanu zabytków oraz rozwój
kolekcji muzealnych, gdzie celami czņstkowymi sņ:
poprawa stanu zachowania zabytków;
zwiňkszenie narodowego zasobu dziedzictwa
kulturowego (w tym dziedzictwa archeologicznego);
kompleksowa rewaloryzacja zabytków i ich
adaptacja na cele inne niş kulturalne;
zwiňkszenie roli zabytków w rozwoju
turystyki
i
przedsiňbiorczości
poprzez
tworzenie
zintegrowanych
narodowych
produktów turystycznych;

poprawa
warunków
instytucjonalnych,
prawnych i organizacyjnych w sferze
dokumentacji i ochrony zabytków;

poprawa
warunków
instytucjonalnych,
prawnych i organizacyjnych w zakresie
ochrony zabytków i ich dokumentacji;

kompleksowa rewaloryzacja zabytków i ich
adaptacja na cele kulturalne, turystyczne,
edukacyjne,
rekreacyjne
i
inne
cele
społeczne;

zabezpieczenie zabytków, muzealiów i archiwaliów przed skutkami klňsk şywiołowych,
kradzieşami i nielegalnym wywozem za
granice oraz na wypadek sytuacji kryzysowej
i konfliktu zbrojnego.

zwiňkszenie roli zabytków w rozwoju
turystyki
i
przedsiňbiorczości
poprzez
tworzenie
zintegrowanych
narodowych
produktów turystycznych;
promocja polskiego dziedzictwa kulturowego
w Polsce i za granicņ, w szczególności za
pomocņ narzňdzi społeczeństwa informatycznego;
rozwój zasobów ludzkich oraz podnoszenie
świadomości społecznej w sferze ochrony
dziedzictwa kulturowego;

Ponadto przy tworzeniu „Gminnego Programu”
korzystano z metody i instrukcji Krajowego Ośrodka
Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie
zawartych w opracowaniu p. t. „Gminny program
opieki nad zabytkami. Poradnik metodyczny”.
4.2. Relacje gminnego programu opieki nad
zabytkami z dokumentami wykonanymi na
poziomie województwa i powiatu
„Gminny Program” w swych załoşeniach jest
zgodny z nastňpujņcymi dokumentami:

tworzenie warunków dla rozwoju i ochrony
dziedzictwa kultury ludowej;

„Program opieki nad zabytkami województwa
lubuskiego na lata 2009-2012”

zabezpieczenie zabytków przed nielegalnym
wywozem za granice Polski.

Został przyjňty do realizacji przez Zarzņd
Województwa Lubuskiego Uchwałņ Nr XXXI/
287/2008 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia
22 grudnia 2008 roku. Program jest rozwiniňciem
wielowņtkowej problematyki dziedzictwa kulturowego, podejmowanej we wcześniejszych wojewódzkich dokumentach takich jak:

W „Uzupełnienia narodowej strategii rozwoju
kultury na lata 2004-2020” – poza przesuniňciem
daty kierunkowej – wprowadzono programy
operacyjne jako system realizacyjny Narodowej
Strategii
Rozwoju
Kultury,
powiņzane
z finansowaniem działalności kulturalnej ze
środkami znajdujņcymi siň w dyspozycji Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dla działań
zwiņzanych z opiekņ nad zabytkami powołano

„Strategia rozwoju województwa lubuskiego
do roku 2020”;
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Zadania określone w/w wojewódzkim programie
adresowane sņ do słuşb konserwatorskich,
muzeów, właścicieli i uşytkowników zabytków,
w najwiňkszym jednak zakresie do samorzņdów.
Ponadto program ma słuşyń m. in. środowiskom
naukowym, mediom oraz wszystkim zainteresowanym dziedzictwem kulturowym.
Program wojewódzki sformułował nastňpujņce cele
strategiczne wraz priorytetami i kierunkami działań:
Cel strategiczny I – Ochrona i kształtowanie krajobrazu kulturowego województwa.
Priorytet I.1. Zasoby dziedzictwa kulturowego województwa lubuskiego – ocena zachowania, badania,
weryfikacja, zarzņdzanie.
Kierunek działań I.1.1. Badania i studia nad zabytkami regionu, który obejmuje nastňpujņce zadania:
wspieranie badań naukowych nad zabytkami, historiņ regionu itp.;
wspieranie opracowań badawczych, studialnych, analitycznych, syntetycznych, dotyczņcych zespołów urbanistycznych, załoşeń ruralistycznych, obszarów krajobrazowych,
kompleksów przemysłowych;
wspieranie badań i opracowań wykonywanych dla potrzeb planowania przestrzennego,
programów ochrony dziedzictwa kulturowego gmin i powiatów, terenów planowanych
jako pomniki historii i parki kulturowe, obszarów planowanych pod inwestycje;
upowszechnianie wyników badań naukowych w wydawnictwach, na konferencjach,
seminariach, przez multimedia itp.;
opracowanie studium o stanie zachowania
krajobrazu kulturowego wsi, z waloryzacjņ
zasobów.
Kierunek działań I.1.2. Ewidencja i weryfikacja zabytków województwa, który obejmuje nastňpujņce
zadania:
inwentaryzacja zabytków archeologicznych
w ramach Archeologicznego Zdjňcia Polski;
inwentaryzacja stanowisk archeologicznych
planowanych do wpisania do rejestru zabytków;
aktualizacja kart ewidencyjnych i adresowych, uzupełnienie ewidencji zabytków, weryfikacja zapisów zawartych w kartach ewidencyjnych i kartotece adresowej;
ewidencja potencjalnych obiektów zabytkowych, wytypowanych w kontekście współczesnej definicji pojňcia zabytku (art. 3 poz. 1
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami);
ewidencja alei drogowych i objňcie ich
ochronņ konserwatorskņ;
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ewidencja parków, ogrodów willowych
i cmentarzy oraz objňcie ich ochronņ konserwatorskņ.

Priorytet I.2. Budowa bazy informacji i zarzņdzania
zabytkami województwa.
Kierunek działań I.2.1. Budowa bazy informacji
o zasobach dziedzictwa kulturowego w województwie, który obejmuje nastňpujņce zadania:
platformň internetowņ Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków uczyniń wojewódzkņ bazņ wszechstronnej informacji o dziedzictwie
kulturowym regionu, aktualizowanņ na bieşņco;
informacje o lokalnych zasobach dziedzictwa
kulturowego, stanie jego zachowania, warunkach zagospodarowania obiektów nieuşytkowanych itp. powinny zawierań portale
internetowe jednostek samorzņdu terytorialnego;
ochrona zabytków poprzez odpowiednie zapisy w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego;
wykorzystanie ram prawnych dla praktycznej
realizacji procedur urbanistycznych i kontrola
działalności inwestycyjnej na obszarach zabytkowych;
tworzenie systemu monitoringu dla kontroli
stanu zachowania, uşytkowania i wszelkich
prac przy zabytkach, w tym archeologicznych;
stosowania zachňt prawnych i finansowych
oraz pomocy publicznej dla inwestorów,
właścicieli i uşytkowników obiektów zabytkowych;
przygotowanie kompleksowej informacji
o ofercie kulturowej i turystyczno-kulturowej
regionu;
przygotowanie kompleksowej, łatwo dostňpnej informacji o warunkach zagospodarowania nieuşytkowanych obiektów zabytkowych
i ofertach gospodarczych uwzglňdniajņcych
opiekň nad zabytkami;
podjňcie akcji promocyjnej dotyczņcej obiektów zabytkowych, w tym parków kulturowych i szlaków kulturowych.
Kierunek działań I.2.2. Budowa systemu zarzņdzania
i marketingu zabytkami.
Cel strategiczny II – Włączanie zabytków w procesy
gospodarcze.
Priorytet II.1. Zagospodarowanie zabytków nieuşytkowanych.
Kierunek działań II.1.1. Zagospodarowanie obszarów
poprzemysłowych, który obejmuje nastňpujņce zadania:
upowszechnianie informacji za pośrednictwem mediów i przez Internet o pozytywnych

Dziennik Urzňdowy
Województwa Lubuskiego Nr 130

– 7551 –

przykładach adaptacji obiektów przemysłowych do zmienionych funkcji;
opracowanie katalogu, opartego na wynikach badań eksperckich, obiektów poprzemysłowych z określeniem funkcji, na jakie
mogņ byń zaadaptowane;
łagodzenie
wymogów
konserwatorskich
w pertraktacjach dotyczņcych zagospodarowania obiektów przemysłowych;
opracowanie programów rewitalizacji (uporzņdkowania) zdegradowanych terenów po
zniszczonych obiektach przemysłowych.
Kierunek działań II.1.2. Zagospodarowanie obszarów
rezydencjonalnych, który obejmuje nastňpujņce
zadania:
upowszechnianie informacji dotyczņcych
niezagospodarowanych pałaców i dworów
z wyszczególnieniem palety zachňt – ulg podatkowych, kredytów preferencyjnych pomocy publicznej itp., przez media tradycyjne
oraz Internet;
stosowanie permanentnych działań dyscyplinujņcych, przy uşyciu wszelkich dopuszczalnych prawem (łņcznie z doniesieniem
prokuratorskim), wobec osób, które kupiły
zabytek w złej wierze i nie wywiņzały siň
z obowiņzków właścicieli, powodujņc zagroşenie dla zabytku.
Priorytet II.2. Kształtowanie obszarów zabytkowych
i krajobrazu kulturowego.
Kierunek działań II.2.1. Rewaloryzacja i rewitalizacja
zespołów urbanistycznych, który obejmuje nastňpujņce zadania:
ochrona konserwatorska miast o dobrze zachowanym zabytkowym układzie przestrzennym w strefie architektonicznego krajobrazu
wewnňtrznego przed nowymi, dysharmonizujņcymi, elementami;
ochrona konserwatorska załoşeń urbanistycznych przed dekompozycjņ ich panoram
i osi widokowych przez niewłaściwie lokalizowane nowe, wielko powierzchniowe inwestycje;
rewaloryzacja i rewitalizacja organizmów
urbanistycznych przestrzennie uszkodzonych
powinna byń realizowana na podstawie
opracowanych planów, o indywidualnym
charakterze dla kaşdego ośrodka;
wszelkie prace ziemne w obszarze staromiejskiej przestrzeni muszņ mień nadzór archeologiczny.
Kierunek działań II.2.2. Ochrona i rewaloryzacja krajobrazu kulturowego wsi, który obejmuje nastňpujņce zadania:
ochrona konserwatorska dobrze zachowanych w układzie przestrzennym załoşeń ruralistycznych przez objňcie ich rejestrem zabytków;
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pogłňbienie tej ochrony odpowiednimi zapisami w lokalnych planach zagospodarowania
przestrzennego;
opracowanie
programów
rewaloryzacji
dworskich załoşeń parkowych;
wykonanie ewidencji i waloryzacji alei drogowych i objecie ich ochronņ.

Samorzņdy powiatów, miast i gmin powinny wdraşań określone w programie wojewódzkim zadania
na drodze realizowania ustawowych obowiņzków,
szczególnie zaś poprzez:
planowanie w rocznych budşetach jednostek
środków na ochronň zabytków;
opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ujňcia w nich zagadnień ochrony zabytków;
opracowanie studiów, diagnoz i programów
ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego
(powiaty, gminy);
inspirowanie działań niezaleşnych podmiotów społecznych i gospodarczych na rzecz
zagospodarowania zabytków, ich promocji
i popularyzacji;
stymulowanie działań właścicieli i posiadaczy obiektów zabytkowych do ich utrzymywania w naleşytym stanie;
dyscyplinowanie, przewidzianymi prawem
działaniami,
właścicieli
zaniedbujņcych
obiekty zabytkowe przez brak remontów.
„Plan zagospodarowania
wództwa lubuskiego”

przestrzennego

woje-

PZPWL został uchwalony w dniu 2 paŝdziernika 2002
roku przez Sejmik Województwa Lubuskiego
Uchwałņ Nr XXXVII/272/2002. Jednym z głównych
celów PZPWL jest efektywne wykorzystanie
zasobów środowiska naturalnego i kulturowego dla
rozwoju turystyki. Podstawowņ zasadņ w rozwoju
zagospodarowania przestrzennego jest wykorzystanie szans wynikajņcych z uwarunkowań
zewnňtrznych,
w
tym
korzystne
połoşenie
województwa, zwłaszcza po akcesie Polski do Unii
Europejskiej oraz uwarunkowań wewnňtrznych
– istniejņcych zasobów kulturowych, materialnych
i niematerialnych.
Na podstawie art. 41 ust. 1, pkt 1 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2007 r. Nr 80, poz. 7171 z póŝniejszymi
zmianami) w dniu 26 marca 2007 roku Sejmik
Województwa
Lubuskiego
podjņł
uchwałň
Nr VI/59/07 w sprawie przystņpienia do sporzņdzenia
zmiany „Planu…” dla całego obszaru województwa
lubuskiego w jego granicach administracyjnych.
„Strategia rozwoju województwa lubuskiego”
Obowiņzek jej opracowania wynika z art. 11 ust. 1
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorzņdzie
województwa. Sejmik Województwa Lubuskiego
przyjņł „Strategiň…” 6 marca 2000 roku Uchwałņ
Nr XV/91/2000. W okresie niemal piňciu lat
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funkcjonowania stanowiła ona podstawň przy
opracowywaniu licznych programów, strategii
sektorowych oraz innych dokumentów wytyczajņcych kierunki i priorytety rozwoju województwa
oraz określajņcych hierarchiň waşności realizowanych zadań i projektów.
Z uwagi na dynamiczne procesy zachodzņce
w rozwoju społeczno-gospodarczym oraz zmiany
warunków funkcjonowania Polski, zwiņzanych m. in.
z przystņpieniem Polski do Unii Europejskiej,
konieczne okazało siň dokonanie aktualizacji
strategii.
W
zwiņzku
z
tym,
Uchwałņ
Nr
XXXVII/260/2005
Sejmiku
Województwa
Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2005 roku przyjňto
dokument
„Strategia
rozwoju
województwa.
Aktualizacja z horyzontem czasowym do 2020 roku”.
Wzmiankowany dokument spełnia waşnņ rolň
w procesie podejmowania działań mogņcych
wpłynņń na rozwój województwa lubuskiego, w tym
wyboru przedsiňwziňń i projektów mogņcych
uzyskań wsparcie z unijnych środków pomocowych,
stanowiņc podstawň przygotowania głównych
kierunków wsparcia w ramach Lubuskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego. Oznacza to,
şe rozwój bňdņcy efektem wdraşania „Strategii..”
powinien byń ujmowany w płaszczyznach, zbieşnych
z celami strategicznymi województwa. Strategicznymi i operacyjnymi celami województwa
lubuskiego, wynikajņcymi ze „Strategii…”, które
moşna odnieśń równieş do Kostrzyna nad Odrņ, sņ:
Cel nr 1. Zapewnienie przestrzennej, gospodarczej
i społecznej spójności regionu poprzez nastňpujņce
cele operacyjne:
modernizacja infrastruktury transportowej
oraz
zwiňkszenie
dostňpności
komunikacyjnej;
udoskonalenie i rozbudowa infrastruktury
technicznej i komunalnej poprawiajņcej
warunki şycia oraz podnoszņcej atrakcyjnośń
inwestycyjnņ obszarów aktywności gospodarczej;
udoskonalenie i rozbudowa infrastruktury
społecznej – w szczególności w sferach
edukacji, opieki zdrowotnej, kultury i pomocy
społecznej;
usprawnianie systemu transportu publicznego
z
wykorzystaniem
partnerstwa
publiczno - prywatnego;
wspomaganie procesów rewitalizacji miasta;
uzyskanie trwałych efektów płynņcych ze
współpracy transgranicznej i miňdzyregionalnej;
wspieranie działań na rzecz zwiňkszenia
toşsamości regionalnej.
Cel nr 2. Podniesienie poziomu wykształcenia
społeczeństwa, zwiňkszenie potencjału innowacyjnego nauki oraz informatyzacji społeczeństwa
poprzez nastňpujņce cele operacyjne:

Poz. 1731
podniesienie jakości kształcenia na poziomie
ponadgimnazjalnym i wyşszym;
wzmocnienie
i
ustabilizowanie
kadry
naukowej oraz rozwój bazy naukowobadawczej
lubuskich
uczelni
oraz
stymulowanie ich współpracy;
dostosowanie
kształcenia
do
potrzeb
regionalnego rynku pracy i standardów UE;
wyrównanie
i młodzieşy;

szans

edukacyjnych

wspieranie działań na rzecz
społeczeństwa informacyjnego;

dzieci
rozwoju

ograniczenie zakresu i skutków wykluczenia
społecznego osób i rodzin, ich integracja ze
społeczeństwem oraz wyrównanie szans
rozwojowych dzieci i młodzieşy.
Cel nr 3. Rozwój przedsiňbiorczości, oraz działania
majņce na celu podniesienie poziomu technologicznego przedsiňbiorstw i ich innowacyjności
dziňki współpracy z naukņ poprzez nastňpujņce cele
operacyjne:
aktywnņ promocjň gospodarczņ i pozyskiwanie inwestorów;
usprawnienie
mechanizmów
transferu
innowacji i technologii oraz wzrost efektywności
współpracy
strefy
gospodarki
i instytucji naukowych.
rozwój instytucjonalnego
otoczenia biznesu.

i

kapitałowego

Cel nr 4. Efektywne, prorozwojowe wykorzystanie
zasobów środowiska przyrodniczego i kulturowego
poprzez nastňpujņce cele operacyjne:
rozwijanie świadomości proekologicznej;
wykorzystanie walorów środowiska i dziedzictwa kulturowego dla rozwoju turystyki;
promocja walorów turystycznych i stworzenie systemu informacji turystycznej;
podejmowanie przedsiňwziňń kulturalnych
tworzņcych atrakcyjny wizerunek miasta.
„Strategia
lubuskiego”

rozwoju

kultury

województwa

Uchwalona została przez Sejmik Województwa
Lubuskiego Uchwałņ Nr XX/142/2004 z dnia
28 czerwca 2004 roku. Cele ustalone w tym
dokumencie przewidujņ zachowanie ciņgłości
dziedzictwa kulturowego regionu poprzez ochronň
i efektywne podnoszenie jego atrakcyjności
w drodze zintegrowania działań w dziedzinie kultury,
oświaty, turystyki i gospodarki.
Zaspokajanie
potrzeb
mieszkańców
regionu
w dziedzinie kultury jest zadaniem własnym
– o charakterze obowiņzkowym – jednostek
samorzņdu terytorialnego. Zasadnicza czňśń zadań
w tym zakresie realizowana jest poprzez
prowadzenie samorzņdowych instytucji kultury.
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Głównymi i operacyjnymi celami województwa lubuskiego w sferze kultury, które moşna odnieśń
równieş do Kostrzyna nad Odrņ, sņ:
Cel nr 1. Zachowanie ciņgłości dziedzictwa kulturowego regionu poprzez nastňpujņcy cel operacyjny:
ochrona dziedzictwa kulturowego regionu.
Cel nr 2. Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego regionu w podnoszeniu jego atrakcyjności
poprzez nastňpujņce cele operacyjne:
badanie i dokumentowanie dziedzictwa kulturowego i kultury współczesnej regionu
– ustalenie tematyki i zakresu prac badawczych i dokumentacyjnych oraz wdroşenie do
realizacji;
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Cel nr 7. Mecenat nad regionalnņ działalnościņ
twórczņ poprzez nastňpujņce cele operacyjne:
tworzenie optymalnych warunków do pracy
twórczej;
wspieranie publikacji i prezentacji twórczości
regionalnej;
promowanie regionu przez sztukň.
Cel nr 8. Integracja społeczności województwa
i zachowanie toşsamości narodowej poprzez nastňpujņcy cel operacyjny:
aktywizacja społecznego ruchu kulturalnego.
Cel nr 9. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego
poprzez nastňpujņce cele operacyjne:

zintegrowanie działań w dziedzinie kultury,
oświaty, turystyki i gospodarki w zakresie
wykorzystania dziedzictwa kulturowego i kultury współczesnej regionu w kształtowaniu
osobowości i świadomości narodowej oraz
w kształtowaniu atrakcyjności regionu;

kształtowanie postaw obywatelskich otwartych na integracjň europejskņ i wielokulturowośń;

optymalizacja dostňpu wszystkich środowisk
i grup społecznych do dóbr kultury.

Ponadto ogólne kwestie zabytków i ich ochrony
poruszone zostały w nastňpujņcych wojewódzkich
dokumentach programowych:

Cel nr 3. Wzmocnienie pozycji bibliotek publicznych
jako głównych ośrodków informacji oraz kulturalnej
i obywatelskiej aktywizacji społeczności lokalnych
poprzez nastňpujņce cele operacyjne:

„Strategia rozwoju turystyki województwa
lubuskiego”;

uzupełnienie zbiorów, zapewnienie zakupu
ksiņşek na poziomie normatywu poprawa
warunków korzystania ze zbiorów i usług bibliotek publicznych;

5. Uwarunkowania wewnętrzne ochrony dziedzictwa kulturowego

zwiňkszenie dostňpności do zbiorów i zasobów informacyjnych bibliotek publicznych;
włņczenie bibliotek publicznych w proces
budowania regionalnej infrastruktury informacyjnej województwa lubuskiego;
podniesienie kwalifikacji i umiejňtności zawodowych bibliotekarzy.
Cel nr 4. Aktywne uczestnictwo społeczeństwa
w şyciu kulturalnym poprzez nastňpujņcy cel operacyjny:
racjonalne gospodarowanie potencjałem
merytorycznym i technicznym samorzņdowych instytucji kultury i szkół artystycznych;
Cel nr 5. Znoszenie barier kompetencyjnych i organizacyjnych w odbiorze i dostňpie Lubuszan do wartości kultury symbolicznej poprzez nastňpujņcy cel
operacyjny:
integracja społeczności lubuskiej w oparciu
o tradycje i róşnorodnośń kulturowņ;
Cel nr 6. Zapewnienie społeczeństwu moşliwości
uczestnictwa w przedsiňwziňciach artystycznych
poprzez nastňpujņce cele operacyjne:
utrzymanie wysokiego poziomu profesjonalnej działalności artystycznej;
wspieranie i promocja amatorskiego ruchu
artystycznego.

edukacja kulturalna i patriotyczna dzieci
i młodzieşy.

„Plan gospodarki odpadami
wództwa lubuskiego”.

dla

woje-

5.1. Relacje gminnego programu opieki nad
zabytkami z dokumentami wykonanymi na
poziomie gminy (analiza dokumentów programowych gminy)
W jednym z
najwaşniejszych dokumentów
gminnych kwestie ochrony krajobrazu kulturowego
pojawiajņ siň w formie lakonicznej, ograniczajņc siň
tylko do zabytków Starego Miasta – Twierdzy.
„Strategia rozwoju miasta Kostrzyn nad Odrą”
– aktualizacja marzec 2006 roku
Przyjňta została Uchwałņ Nr XLII/392/06 Rady Miasta
Kostrzyn nad Odrņ z dnia 29 czerwca 2006 roku.
Podstawņ do przygotowywania oraz podejmowania
decyzji o zasadach, kierunkach i tempie perspektywicznego rozwoju Kostrzyna nad Odrņ jest planowanie strategiczne, w procesie którego sformułowana została w 1999 roku „Strategia rozwoju miasta
Kostrzyn nad Odrņ”, która była aktualizowana
w 2001, 2003, 2004 i 2006 roku. Przedstawia ona
diagnozň stanu miasta oraz wyniki sesji, które określajņ misjň miasta, cele strategiczne jego rozwoju,
analizň SWOT sytuacji miasta oraz szczegółowe listy
zadań, niezbňdnych do osiņgniňcia załoşonych celów. Głównymi elementami dokumentu sņ: misja,
cele strategiczne i podporzņdkowane im zadania.
„Strategia…” ma charakter otwarty zwłaszcza
w zakresie zadań, które mogņ ulegań zmianom.
Niemniej nowe zadania powinny wypełniań określonņ wcześniej misjň i celň strategiczne.
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„Strategia…” zawarła misjň miasta w nastňpujņcym
haśle: Kostrzyn nad Odrņ – miasto dynamicznego
rozwoju, przyjazne dla mieszkańców, atrakcyjne
gospodarczo i turystycznie, wiodņcy ośrodek administracyjny i przemysłowy w regionie oraz nakreśliła
dziewiňń celów strategicznych, z których dla niniejszego opracowania najwaşniejsze sņ:
Cel nr 2. Tworzenie lobbingu wewnňtrznego i zewnňtrznego na rzecz utworzenia powiatu oraz instytucji rzņdowych o znaczeniu ponadlokalnym, w obrňbie którego przewiduje siň m. in. nastňpujņce zadanie:
4. Organizowanie wspólnych przedsiňwziňń w dziedzinach: gospodarki, ochrony środowiska, kultury,
oświaty, turystyki i innych.
Cel nr 3. Rozwój mieszkalnictwa, infrastruktury społecznej i technicznej, w obrňbie którego przewiduje
siň m. in. nastňpujņce zadania:
3. Opracowanie planu zagospodarowania istniejņcych osiedli, mała architektura, parkingi, place zabaw, itp.
5. Rewitalizacja starych budynków.
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Cel nr 8. Opracowanie „Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta” oraz miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, w obrňbie którego przewiduje siň
m. in. nastňpujņce zadania:
1. Diagnoza stanu istniejņcego zagospodarowania
przestrzennego miasta.
2. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów powojskowych.
3. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wszystkich obszarów
miasta.
Cel nr 9. Stworzenie warunków do rozwoju infrastruktury obsługi ludności w zakresie opieki socjalnej oraz kulturalnej i zdrowotnej, w obrňbie którego
przewiduje siň m. in. nastňpujņce zadanie:
1. Przygotowanie Bastionu Filip do pełnienia funkcji
kulturalnych.
Natomiast w szerszym kontekście ochrona i opieka
nad zabytkami została poruszona w nastňpujņcych
dokumentach gminnych:

6. Rekonstrukcja Starego Miasta (zespoły kamienic,
kościół farny, zamek, itp.)

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kostrzyn nad Odrą”

Cel nr 5. Stworzenie warunków do aktywnego wypoczynku z wykorzystaniem walorów turystycznokrajobrazowych Kostrzyna i okolic oraz rozwój bazy
sportowo-rekreacyjnej, w obrňbie którego przewiduje siň m. in. nastňpujņce zadania:

Jest dokumentem planistycznym sporzņdzonym dla
obszaru całego miasta na podstawie przepisów
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (Uchwała Nr X/97/2003
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrņ z dnia 10 lipca 2003
roku).

2. Uruchomienie działalności turystycznej na Starym
Kostrzynie.
3. Oznakowanie szlaków turystycznych rowerowych,
pieszych, wodnych.
7. Nawiņzanie współpracy z biurami turystycznymi
w Polsce i zagranicņ w zakresie informowania
o walorach turystycznych miasta i okolic.
8. Stworzenie bazy dla uprawiania turystyki wodnej
(przystań, marina).
9. Kompleksowe zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad Wartņ: stawik obok amfiteatru, nadbrzeşe pasaşerskie, ciņg spacerowy.
13. Odbudowa i promocja starówki
zamek
fortyfikacje
kościół
14. Utworzenie muzeum w Bastionie Filip.
15. Opracowanie Strategii rozwoju turystyki miasta.

Uchwałņ Nr XLIII/3393/06 Rady Miasta Kostrzyn nad
Odrņ z dnia 31 sierpnia 2006 roku przystņpiono do
zmiany „Studium…”, w zwiņzku ze zmianami prawnymi w zakresie planowania przestrzennego, jak
równieş w wyniku dynamicznych zmian zachodzņcych w mieście. Obecnie trwajņ prace proceduralnoprojektowe.
W ramach nowego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” zostało
opracowane „Studium krajobrazu kulturowego”,
które ma na celu:
wskazanie obiektów i obszarów zabytkowych
znajdujņcych siň w obrňbie miasta Kostrzyn
nad Odrņ;
określenie zasad ochrony obszarów i obiektów zabytkowych;
określenie zasad ochrony stanowisk archeologicznych;
określenie stref ochrony konserwatorskiej na
terenie miasta Kostrzyn nad Odrņ.

Cel nr 6. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury
technicznej, szczególnie w zakresie komunikacji
drogowej i wodnej, w obrňbie którego przewiduje
siň m. in. nastňpujņce zadanie:

W przygotowanym „Studium krajobrazu kulturowego” w sposób szczegółowy i wyczerpujņcy określono strefy ochrony konserwatorskiej wraz z warunkami ochrony.

2. Budowa i modernizacja ciņgów komunikacyjnych
w tym ścieşek rowerowych.

„Studium…” w zakresie ochrony środowiska kulturowego i przyrodniczego zawiera obszary chronione
oraz wyznacza nastňpujņce strefy ochrony konserwatorskiej:
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1. Strefa „A” – ścisłej ochrony konserwatorskiej,
która obejmuje:

zespół budynków piekarni przy ul. Sportowej wraz ze spichlerzami przy ul. Prostej;

Stare Miasto – pozostałości zespołu Starego
Miasta (Twierdzy Kostrzyn): Brama Chyşańska, Bastion Król, [cmentarz şołnierzy radzieckich], zamek, fara;

zespół budynków stacji trafo przy ul. Wyszyńskiego 36.

Fort Sarbinowo (Sarbinowski) – pozostałości
załoşenia fortu, wchodzņcego w skład pierścienia zewnňtrznego Twierdzy Kostrzyn.
2. Strefa „B” – pośredniej ochrony konserwatorskiej, która dzieli siň na:
strefa B1 – historyczne Nowe Miasto (Krótkie
Przedmieście) z najwartościowszymi elementami oraz zespołami architektonicznymi:
a) architektura mieszkalna:
fragment ciņgu mieszkalnego składajņcego siň z piňciu budynków wraz z willņ
Maxa Wagnera przy ul. Kopernika;
fragment zwartej zabudowy mieszkalnej
przy Pl. Grunwaldzkim;
czytelny układ historycznej zabudowy
mieszkalnej przy ul. Wojska Polskiego oraz
ul. Chrobrego;

strefa B2 – Kostrzyn Drzewice – wraz z istniejņcņ historycznņ zabudowņ mieszkalnņ i sakralnņ
(cmentarz z kaplicņ). W ramach tego obszaru
najistotniejszym elementem ochrony konserwatorskiej powinno byń ocalenie od zniszczeń
najstarszych przykładów zabudowy wiejskiej
w obrňbie miasta przy ul. Kościelnej, które
w chwili obecnej popadajņ w ruinň.
strefa B3 – Kostrzyn Warniki – obszar historycznej wsi Warniki wraz z istniejņcņ historycznņ zabudowņ mieszkalnņ typu wiejskiego.
W ramach tego obszaru najistotniejszym elementem ochrony konserwatorskiej powinno
byń ocalenie od zniszczeń najstarszych przykładów zabudowy wiejskiej (lokujņcej siň wzdłuş
historycznego ciņgu komunikacyjnego – Osiedle Warniki) oraz historycznej stacji pomp na
Starej Warcie, która ze wzglňdu na swojņ wartośń, powinna byń wciņgniňta w rejestr zabytków.

zespół duşego budownictwa mieszkalnego
u zbiegu ulic Chopina, Drzewickiej i Moniuszki;

strefa B4 – Kostrzyn Szumiłowo – obszar historycznej wsi Szumiłowo, która od 1995 roku
znajduje siň w granicach administracyjnych
Kostrzyna nad Odrņ. W ramach tego obszaru
najistotniejszym elementem ochrony konserwatorskiej powinno byń ocalenie od zniszczeń
najstarszych przykładów zabudowy wiejskiej
(lokujņcej siň wzdłuş historycznego ciņgu komunikacyjnego – ul. Kostrzyńska) oraz czytelny
do dzisiaj owalnicowy układ przestrzenny.

zespół budownictwa mieszkalnego przy
ul. Głównej.

3. Strefa „K” – ochrony krajobrazu kulturowego,
która obejmuje:

zespół duşego budownictwa mieszkalnego
przy ul. Mickiewicza;
przykład historycznych
ul. Niepodległości 13-15;

kamienic

przy

b) architektura sakralna:
zespół sakralny składajņcy siň z kaplicy
i plebani przy ul. Wyszyńskiego;
c) architektura uşyteczności publicznej:

a) parki i pomniki
park miejski zamkniňty ulicami: Sikorskiego,
Kopernika i Gorzowskņ, były obszar cmentarza miejskiego;

zespół dawnego szpitala wojskowego przy
ul. Narutowicza;

teren tzw. Parku Lwa, wraz z pomnikiem
upamiňtniajņcym ofiary I wojny światowej;

zespół infrastruktury wňzła kolejowego
obejmujņcy m. in. dworzec kolejowy, wieşe ciśnień i pojedyncze budynki zaplecza
kolejowego.

pomnik ofiar Stalagu III C u zbiegu ulic: Jagiellończyka i Orła Białego wraz z skwerem,
na którym on siň znajduje;

d) architektura wojskowa:
zespół koszar wojskowych wraz z historycznņ strzelnicņ na Osiedlu Leśnym;
zespół koszar wojskowych przy ul. Wyszyńskiego;
e) architektura przemysłowa:
zespół budynków fabryki celulozy przy
ul. Fabrycznej;
zespół budynków młyna przy ul. Gorzowskiej 24;

pomnik gen. Karola Świerczewskiego przy
ul. Kościuszki.
b) cmentarze
teren
byłego
cmentarza
parafialnego,
a obecnie park miejski zamkniňty ulicami: Sikorskiego, Kopernika i Gorzowskņ;
teren nieistniejņcego cmentarza ewangelickiego przy ul. Niepodległości;
cmentarz komunalny, poewangelicki, wraz
z Pomnikiem Sybiraków, kamieniem pamiņtkowym zmarłych (byłych) niemieckich
mieszkańców Kostrzyna oraz kamieniem
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pamiņtkowym pomordowanych jeńców radzieckich – ul. Sportowa;
teren cmentarza parafialnego kościoła
p. w. Matki Boskiej Czňstochowskiej przy
ul. Cmentarnej;
teren nieistniejņcego cmentarza ewangelickiego u zbiegu ulic: Kościelnej i Lipowej;
teren cmentarza ofiar obozu hitlerowskiego
Stalag III C – Kostrzyn Drzewice;
teren cmentarza ewangelickiego w Kostrzynie Szumiłowie;
cmentarz şołnierzy radzieckich na terenie
Starego Miasta – ulokowany na Bastionie
„Król” – ul. Graniczna;
teren nieistniejņcego, przykościelnego cmentarza ewangelickiego – Kostrzyn Warniki;
teren nieistniejņcego cmentarza ewangelickiego – Kostrzyn Warniki;
teren nieistniejņcego cmentarza şydowskiego
przy ul. Mickiewicza.
4. Strefa „E” – ochrony ekspozycji, która obejmuje
teren sņsiadujņcy ze Starym Miastem. Celem jej
powstania jest protekcja historycznego urbanistyczno-wojskowego załoşenia tego miejsca zwłaszcza
przed powstaniem budynków kubaturowych, lub
urzņdzeń wysokościowych mogņcych zakłóciń ekspozycje zabytku.
5. Strefa „W” – ochrony archeologicznej, która dzieli
siň na:
strefa „W.I.” – pełnej ochrony archeologicznokonserwatorskiej, wykluczajņcej wszelkņ działalnośń inwestycyjnņ i innņ. Obejmuje ona stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru
zabytków i ujňte w ewidencji konserwatorskiej.
Na terenie miasta Kostrzyn nad Odrņ znajdujņ
siň dwa stanowiska archeologiczne zaliczone
do strefy pełnej ochrony konserwatorskiej:
teren Starego Miasta;
Fort Sarbinowo.
strefa „W.II.” – czňściowej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, która
obejmuje stanowiska ujňte w ewidencji konserwatorskiej. W granicach tej strefy znalazły
siň:
teren bezpośrednio graniczņcy ze Starym
Miastem, a bňdņcy równocześnie obszarem
lokacji miasta;
centralna czňśń Krótkiego Przedmieścia wraz
z terenem łņczņcym je ze Starym Miastem
(historyczne groble);
Szumiłowo (wywodzņca siň z okresu średniowiecza wieś, dzisiaj integralna czňśń
miasta).
strefa „W.III.” – ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, która
obejmuje stanowiska ujňte w ewidencji kon-
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serwatorskiej. W skład tej strefy wchodzņ stanowiska nie wystňpujņce w pozostałych dwóch
strefach ochrony oraz dwa obszary miasta,
w których wystņpiło znaczne zagňszczenie stanowisk archeologicznych na niewielkiej przestrzeni.

Chociaş powyşsze „Studium…” jest jeszcze w formie projektu, jego zapisy znalazły siň w załoşeniach
programowych niniejszego opracowania.
„Wieloletnie programy inwestycyjne (WPI) 20092011”
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do 2011 roku zostały przyjňte Uchwałņ Rady
Miasta Nr XXVII/204/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku.
Podstawowym celem opracowania wieloletnich
planów inwestycyjnych jest wykazanie potrzeb inwestycyjnych koniecznych do realizacji w świetle
długookresowego rozwoju miasta Kostrzyn nad
Odrņ. Zadania priorytetowe WPI zgodne sņ z celami
określonymi w dokumentach programowych miasta. Uchwalonych zostało osiem programów inwestycyjnych:
I. Budowa i remonty dróg i chodników miejskich,
z którego pochodzņ zadania ujňte w „Gminnym
Programie”:
Przebudowa Placu Wojska Polskiego.
Budowa ścieşek rowerowych.
II. Turystyka, z którego pochodzi nastňpujņce zadanie:
Łņczņ nas rzeki – budowa zintegrowanego
systemu turystyki wodnej w gminach: Gorzów Wlkp., Kostrzyn nad Odrņ, Witnica,
Deszczno – etap II.
III. Budownictwo mieszkaniowe, z którego pochodzi
zadanie ujňte w „Gminnym Programie”:
Rewitalizacja budynku powojskowego na cele infrastruktury mieszkaniowej i lokalowej.
IV. Remonty budynków administracji samorzņdowej.
V. Remonty placówek oświatowych, budowa Szkoły
Ponadgimnazjalnej.
VI. Budowa infrastruktury komunalnej, z którego
pochodzi zadanie ujňte w „Gminnym Programie”:
Rewitalizacja Parku Miejskiego.
VII. Remont i adaptacja budynków zabytkowych
i przeznaczonych na działalnośń kulturalnņ miasta,
którego zadania w całości znalazły siň w załoşeniach
programowych niniejszego opracowania:
Muzeum fortyfikacji europejskich – rewitalizacja bastionu „Król” Twierdzy Kostrzyn nad
Odrņ.
Rewitalizacja twierdzy Kostrzyn – etap II.
Kultura bez granic – budowa amfiteatru
w Kostrzynie nad Odrņ.
VIII. Remont obiektów sportowych.
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„Lokalny program rewitalizacji miasta Kostrzyn nad
Odrą na lata 2009-2013”
Według definicji rewitalizacja to kompleksowy, skoordynowany, wieloletni, prowadzony na obszarze
zdegradowanym proces przemian przestrzennych,
technicznych, społecznych i ekonomicznych, inicjowany przez jednostkň samorzņdu terytorialnego
w celu wyprowadzenia tego obszaru ze stanu kryzysowego, w szczególności poprzez nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do
jego rozwoju, w oparciu o charakterystyczne uwarunkowania endogeniczne.
„Lokalny program rewitalizacji…” – na podstawie
wyników badania ankietowego – wyznaczył na terenie miasta trzy obszary przewidziane do rewitalizacji, gdzie nawarstwienie wszystkich problemów było
najwiňksze i sņ to obszary wymagajņce natychmiastowych działań:
Obszar I – teren Parku Miejskiego i Placu Wojska
Polskiego;
Obszar II – teren byłych koszar wojskowych i terenów przeciwległych;
Obszar III – tereny tzw. Zatorza, głównie ul. Niepodległości i ul. Orła Białego.
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odtworzenie zniszczonych partii zachowanych dzieł tak aby moşliwe było przywrócenie ich charakteru wg stanu na rok 1921;
wprowadzenie programu uşytkowego dla zachowanych kazamat Bastionu Filip i Król,
programu uşytkowego dla murów kurtynowych i Bastionu Brandenburgia jako ogólnodostňpnych terenów parkowo-rekreacyjnych;
zagospodarowanie terenu rawelinów, Dzieła
Rogowego, a takşe ekspozycja reliktów
i uczytelnienie narysu rozebranych przed
II wojnņ światowņ fortyfikacji w północnej
czňści twierdzy.

Autorzy „Transgranicznego studium…” zakładajņ
powstanie nowej zabudowy miejskiej oraz konserwacjň i rewitalizacjň obiektów fortyfikacyjnych.
Przewidujņ wybudowanie 550-750 mieszkań dla
około 2500 mieszkańców. Zaprojektowali osiemnaście kwartałów odpowiadajņcych historycznemu
układowi ulic i placów. Nowa zabudowa ma nawiņzywań m. in. do historycznej wysokości, układów
i kolorystyki dachów oraz do podziałów kompozycyjnych, kolorystyki i wystroju elewacji. Ponadto
zaprojektowali detale tzw. małej architektury, czyli
m. in.: ławki, latarnie, słupy ogłoszeniowe.

Wiňkszośń z zadań przewidzianych do realizacji
w ramach w/w programu dotyczy remontów i poprawy stanu technicznego nieruchomości, zaś rewitalizacja Parku Miejskiego i Placu Wojska Polskiego
obejmuje zmianň sposobu zagospodarowania terenu i nadanie temu obszarowi nowych funkcji uşyteczności publicznej.

Odbudowň, rewitalizacjň i promocjň Starego Miasta
– Twierdzy podzielili na trzy etapy.

Zadania wytyczone w „Lokalnym programie rewitalizacji…” znalazły siň równieş wśród zadań „Gminnego Programu”.

2. Rewaloryzacja zachowanego zespołu fortyfikacji.

„Transgraniczne studium rewitalizacji Starego Miasta w Kostrzynie”
Zostało opracowane w 2004 roku, a jego załoşenia
znalazły siň w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Starego Miasta
(Uchwała Rady Miasta Kostrzyn nad Odrņ
Nr XXIV/181/08 z dnia 02.10.2008 roku). Powyşsze
opracowanie stanowi przyczynek do przygotowania
wszelkich dokumentacji technicznych i ekspertyz,
bez których jakiekolwiek działania na Starym Mieście sņ niemoşliwe. Ponadto współgra z planami
strony niemieckiej, która zamierza zagospodarowań
Wyspň Odrzańskņ (Oderinsel), która zlokalizowana
jest dokładnie po drugiej stronie granicy państwowej, a znajdujņ siň na niej dawne koszary radzieckie.
W przypadku rewitalizacji Starego Miasta – Twierdzy problematyka konserwatorska koncentruje siň
na nastňpujņcych zagadnieniach:
moşliwie dokładne poznanie i zbadanie zachowanego zespołu umocnień;
podjňcie niezbňdnych prac zabezpieczajņcych, eliminujņc jednocześnie przyczyny destrukcji;

Pierwszy etap miał byń zrealizowany w latach 20042007 i obejmował nastňpujņce działania:
1. Utworzenie podmiotu – operatora rewitalizacji
Starego Miasta.

3. Rekonstrukcja obiektów emblematowych.
4. Budowa infrastruktury technicznej na obszarze
Starego Miasta.
5. Poprawa dostňpu drogowego do obszaru inwestycyjnego Starego Miasta.
6. Rewaloryzacja i rozbudowa układu komunikacji
kołowej i pieszej na obszarze Starego Miasta.
7. Promocja, informacja i działania kulturalnoartystyczne.
W ramach pierwszego etapu wykonano m. in.
uzbrojenie Starego Miasta, remont Bramy Berlińskiej, remont Bramy Chyşańskiej, remont Bastionu
Filip.
Drugi etap zaplanowany został na lata 2008-2011
i obejmuje nastňpujņce działania:
1. Realizacja inwestycji przez inwestorów komercyjnych, w obrňbie którego przewiduje siň nastňpujņce
zadania:
1.1 Stopniowe wprowadzanie nowej zabudowy pierzejowej w układzie kwartałowym w dwóch kierunkach: od rejonu ul. Szkolnej i Krótkiej Grobli, na bazie rozpoczňtej inwestycji Spółdzielni Podzamcze
oraz od rejonu Bramy Chyşańskiej i Bastionu Filip
z preferencjņ budowy pierzei od strony Odry.
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1.2 Wprowadzenie zabudowy w rejonie Rynku
i ul. Berlińskiej.

5.2. Charakterystyka zasobów i analiza stanu dziedzictwa i krajobrazu kulturowego gminy

1.3 Zabudowa pozostałych kwartałów poczņwszy od
głównych ulic: Chyşańskiej, Komendantów.

Celem „Gminnego Programu” nie jest powtarzanie
znanych i dostňpnych informacji na temat historii
zachowanych obiektów zabytkowych. Zadaniem
niniejszego opracowania nie jest teş dokonywanie
nowych ustaleń naukowych, analiz historycznych,
porównawczych czy polemika z dotychczasowymi
pracami. Z tych powodów charakterystyka zasobu
zabytków z terenu miasta nastawiona jest w głównej
mierze na wskazanie tych obiektów i zabytkowych
zespołów, które w znaczņcym stopniu decydujņ
o wizerunku Kostrzyna nad Odrņ.

1.4 Realizacja podziemnych parkingów pod Rynkiem
i Placem Wyścigowym.
2. Adaptacja pomieszczeń fortecznych Bastionu Filip
i Bastionu Król na cele uşytkowe, w obrňbie którego
przewiduje siň nastňpujņce zadania:
2.1 Opracowanie scenariusza ekspozycji muzealnej
i dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbňdnych decyzji administracyjnych dla adaptacji
kazamat Bastionu Filip na cele muzealne.

5.2.1. Zarys historii obszaru gminy

2.2 Opracowanie planu finansowego i pozyskanie
środków na realizacje inwestycji adaptacji Bastionu
Filip na cele muzealne.

Zarys historycznych procesów kulturowych w pradziejach przedstawiono w rozdziale dotyczņcym
zabytków archeologicznych (rozdział 5.2.5.).

2.3 Organizacja przetargu i wyłonienie wykonawcy
robót budowlanych.

W historii Kostrzyna nad Odrņ okres od X do końca
XII wieku jest najsłabiej rozpoznany. Na podstawie
dotychczasowego stanu badań poczņtki miejscowości upatruje siň w XI wieku. U ujścia Warty do Odry,
w miejscu najdogodniejszym dla przeprawy przez
Odrň, lokowany jest wczesnośredniowieczny gród
wraz z chyşņ, a w okresie póŝniejszym – zamek
i połoşone w jego poblişu miasto. W tym czasie
ziemie, na których powstał Kostrzyn, wchodziły
w skład kasztelanii lubuskiej i okresowo podlegały
ksiņşňtom wielkopolskim i ślņskim. Choń nie ma co
do tego pewności, to przyjmuje siň powszechnie, şe
Kostrzyn stanowił wówczas ośrodek administracyjny z jednņ z najstarszych komór celnych. W XII wieku przeszedł na własnośń zakonu templariuszy, a od
1249 roku znalazł siň w rňkach margrabiów brandenburskich. W latach 1402-1454 na terenach Nowej
Marchii panowali rycerze z zakonu krzyşackiego i to
z ich inicjatywy rozbudowano zamek w Kostrzynie.
W granicach Brandenburgii, a nastňpnie państwa
pruskiego miasto (niemiecka nazwa: Cüstrin,
Küstrin) pozostawało do 1945 roku.

2.4 Wykonanie prac adaptacyjnych i aranşacja ekspozycji muzealnej.
2.5 Opracowanie programu uşytkowego dla kazamat
Bastionu Król, opcjonalnie do kwestii ewentualnego
przeniesienia mauzoleum şołnierzy radzieckich.
2.6 Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych
w zaleşności od modelu adaptacji (funkcje komercyjne lub publiczne).
2.7 Wykonanie adaptacji pomieszczeń Bastionu Król
do nowych funkcji.
3. Restytucja ratusza miejskiego we wschodniej pierzei Rynku, w obrňbie którego przewiduje siň nastňpujņce zadania:
3.1 Opracowanie programu funkcjonalnego dla odbudowy ratusza miejskiego.
3.2 Zapewnienie środków na realizacje inwestycji.
3.3 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz
z uzyskaniem niezbňdnych pozwoleń.
3.4 Organizacja przetargu i wyłonienie wykonawcy
robót budowlanych.
3.5 realizacja inwestycji.
4. Rewaloryzacja umocnień Dzieła Rogowego.
Na lata 2012-2015 zaplanowano trzeci etap, który
obejmuje nastňpujņce działania:
1. Likwidacja infrastruktury komunikacyjnej oraz
budynków przejścia granicznego.
2. Przebudowa układu komunikacji kołowej do
stanu zblişonego do roku 1921.
3. Uczytelnienie narysu fortyfikacji rozebranych
w latach 1921-1933, ekspozycja zachowanych
reliktów oraz uczytelnienie przebiegu fosy, murów kurtynowych, Rawelinu Christian Ludwig.
4. Zagospodarowanie terenu Dzieła Rogowego.

Pierwsza wzmianka archiwalna pochodzi z 1232 roku
z dokumentu sygnowanego przez polskiego ksiňcia
Władysława Odonica, przekazujņcego 1000 łanów
wraz „Cozsterine” zakonowi templariuszy.
Nieznana jest dokładna data nadania praw miejskich, które gród mógł otrzymań około 1300 roku
z rņk margrabiego Albrechta III. Natomiast na podstawie dokumentu margrabiego Waldemara z 1317
roku wiadomo, şe Kostrzyn otrzymał prawo myśliborskie, bňdņce lokalnņ odmianņ prawa magdeburskiego. W owym czasie jest to niewielki ośrodek
miejski, którego mieszkańcy zajmujņ siň handlem,
rzemiosłem i rolnictwem. Dopiero za rzņdów margrabiego Johannesa von Hohenzollern (1535-1571)
wzrosła ranga miasta – w 1535 roku zostaje stolicņ
Nowej Marchii, z komorņ celnņ, sņdem i innymi
urzňdami wysokiego szczebla. Ponadto stało siň
miejscem składania hołdu przez stany nowomarchijskie kaşdemu nowemu elektorowi Brandenburgii. W latach 1537-1568 z inicjatywy w/w margrabiego – zwanego potocznie Janem z Kostrzyna lub Janem Kostrzyńskim – miasto zostało przekształcone
w nowoşytnņ twierdzň, która zaczňła straciń na zna-
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czeniu dopiero w drugiej połowie XIX wieku. Pierwsze fortyfikacje były ziemno-drewniane, według projektu Mauera, ale z uwagi na czňste powodzie okazały siň nietrwałe. W 1550 roku na zlecenie margrabiego, włoski fortyfikator Francesco Chiaramella
z Gandino wykonał projekt fortyfikacji murowanych.
W ciņgu drugiej połowy XVI wieku powstał pełny
pierścień fortyfikacji zamykajņcych zabudowň miejskņ. W 1662 roku inşynier Tielman Jungblut zmodernizował bastiony twierdzy według wzorów holenderskich. Ostatni waşny etap rozbudowy twierdzy
rozpoczňto po 1850 roku, powstały wtedy forty otaczajņce twierdzň właściwņ, na terenach wsi: Sarbinowo, Gorgast, Czarnów i Şabice.
Tak zwane Stare Miasto – Twierdza uniknňło zniszczenia w czasie wojny trzydziestoletniej (1618-1648).
Natomiast w czasie wojny siedmioletniej (17531760), chociaş Rosjanie nie zdobyli twierdzy kostrzyńskiej, to w wyniku bombardowania i poşarów
zniszczona została historyczna zabudowa Starego
Miasta, w tym zamek, kościół, ratusz. Podczas wojen
napoleońskich Francuzi okupowali Kostrzyn nad
Odrņ w latach 1806-1818 i doprowadzili miasto do
upadku gospodarczego. Utraciło status centrum
administracyjnego Nowej Marchii, ale nadal miało
duşe znaczenie polityczne z uwagi na potňşnņ twierdzň.
W XIX wieku nastņpiły istotne zmiany w rozwoju
przemysłowym i komunikacyjnym miasta. W 1857
roku otwarto pierwszņ liniň kolejowņ łņczņcņ Kostrzyn z Berlinem (poprzez Frankfurt nad Odrņ)
i Gorzowem, tzw. Kolei Wschodnia – co wiņzało siň
z czňściowym wyburzeniem północnych umocnień
twierdzy. W 1867 roku miasto otrzymało bezpośrednie połņczenie z Berlinem. W latach 1872-1875 przeprowadzono przez miasto liniň kolejowņ z Wrocławia do Szczecina. Na terenie tzw. Nowego Miasta
powstał w latach 1874-1876 nowy, dwupoziomowy
dworzec kolejowy. W wyniku postanowień układu
wersalskiego w sprawie rozbrojenia Niemiec w latach 1925-1931 zaczňto wyburzań i plantowań
wschodnie umocnienia renesansowej twierdzy. Przy
okazji pozyskano tereny pod zabudowň prňşnie rozwijajņcego siň miasta. Najstarsza czňśń Kostrzyna
nad Odrņ została zniszczona w wyniku wielotygodniowych walk o miasto w 1945 roku, ale do całkowitej ruiny doprowadziła póŝniejsza działalnośń
władz państwowych (w 1969 roku zostały wysadzone w powietrze mury obwodowe zamku, kościoła,
kamienic) oraz okolicznych mieszkańców (darmowy
skład materiałów budowlanych).
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W XIX wieku wieś została wchłoniňta przez intensywnie rozwijajņce siň miasto Kostrzyn nad Odrņ.
Mimo rozbudowy Drzewice charakteryzujņ siň czytelnņ średniowiecznņ owalnicņ (ul. Kościelna),
w centrum której pierwotnie znajdował siň kościół
z cmentarzem – zniszczone w wyniku II wojny światowej. Centralna czňśń obecnego Osiedla – wzdłuş
ul. Mikołaja Reja – posiada zwartņ zabudowň mieszkalnņ o miejskim charakterze.
W latach 1938-1945 na terenach połoşonych za wsiņ
przy drodze leśnej prowadzņcej do przysiółka Smolary Drzewickie, funkcjonował obóz dla jeńców wojennych Stalag IIIC.
Osiedle Szumiłowo czyli dawna wieś Szumiłowo
(niemiecka nazwa: Schaumburg lub Alt Schaumburg) połoşone jest nad Odrņ, około 5 km na północny-zachód od centrum Kostrzyna nad Odrņ.
W granicach administracyjnych miasta znajduje siň
od 2003 roku, wcześniej była to wieś w gminie Boleszkowice, powiat myśliborski. Szumiłowo posiada
czytelny średniowieczny układ przestrzenny – owalnica (ul. Kostrzyńska) oraz zabudowň o charakterze
wiejskim, z której tylko nieliczne obiekty zachowały
cechy typowe dla końca XIX i poczņtków XX wieku.
Wieś powstała na obszarze historycznej kasztelanii
lubuskiej, która od połowy XIII wieku znalazła siň
pod rzņdami margrabiów brandenburskich. Osadň
najprawdopodobniej załoşyli templariusze w pierwszej połowie XIII wieku. Jako własnośń zakonu joannitów potwierdzona dopiero w 1460 roku. W wyniku
Reformacji wieś stała siň majņtkiem państwowym
i podlegała urzňdowi domeny w Chwarszczanach.
W 1809 roku mieszkało tutaj 16 chłopów, 5 zagrodników, 13 chałupników i 20 komorników. W 1939
roku spisano tu 198 zagród chłopskich.
Pierwsza wzmianka o wsi i parafii w Szumiłowie
pochodzi z 1405 roku, kiedy to odnotowano jņ
w spisie dóbr biskupstwa lubuskiego jako
„Schawnburg”. Po wprowadzeniu Reformacji przekształciła siň w parafiň protestanckņ. Brak przekazów
ikonograficznych dotyczņcych tutejszych kościołów.
Ostatnia świņtynia, którņ zbudowano w 1903 roku,
a zniszczono w 1945 roku, znajdowała siň wraz
z cmentarzem w centrum średniowiecznej owalnicy.
Była to budowla neogotycka, z wysokņ, strzelistņ
wieşņ z zegarem.

W granicach administracyjnych miasta Kostrzyn nad
Odrņ znajdujņ siň średniowieczne wsie:

Osiedle Warniki to dawna wieś Warniki (niemiecka
nazwa: Warnick), która obecnie znajduje siň w granicach administracyjnych miasta Kostrzyn nad Odrņ.
Osiedle zlokalizowane jest na wschód od centrum
miasta, nad Wartņ, na południe od szosy i linii kolejowej Kostrzyn – Gorzów Wlkp.

Osiedle Drzewice czyli dawna wieś Drzewice albo
Stare Drzewice (niemiecka nazwa: Alt Drewitz) po
raz pierwszy wzmiankowana jest w dokumencie
z 1451 roku, jako własnośń zakonu joannitów.
W 1540 roku margrabia Jan z Kostrzyna przydzielił
wieś do domeny państwowej w Chwarszczanach.
W 1774 roku do miejscowej szkoły chodziło 58 dzieci. W 1804 roku we wsi funkcjonowali: jeden sołtys,
siedemnastu rolników, dziewiňciu kramarzy, czterech tkaczy lnu, jeden browar.

Wieś po raz pierwszy wzmiankowana w 1261 roku
jako „Warnik”, w układzie pomiňdzy zakonem templariuszy a Brandenburgiņ, w którym zakon zrzeka
siň szeregu posiadłości wzdłuş traktu Kostrzyn
– Gorzów, w tym w/w wieś. Jednak w dokumencie
z 1295 roku Warniki figurujņ jako własnośń templariuszy. Po kasacji zakonu w 1312 roku wieś stała siň
na krótko własnościņ państwowņ, by nastňpnie stanowiń dobra zakonu joannitów, a po Reformacji
– własnośń baliwatu w Słońsku. Od 1640 roku wieś
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Warniki – jako czňśń majņtku w Dņbroszynie – przeszła w rňce von Schöningów, a nastňpnie w 1732
roku – von Wreechów, 1795 roku – von Dönhoffów,
1819 – von Schwerin-Wolfshagen.
Wieś charakteryzuje siň czytelnym układem średniowiecznej ulicówki i historycznņ zabudowņ
o charakterze wiejskim, spośród której tylko nieliczne obiekty zachowały zabytkowe walory.

5.2.2. Krajobraz kulturowy
W granicach dzisiejszego Kostrzyna nad Odrņ
znajdujņ siň tereny połoşone miňdzy Wartņ i Odrņ,
a współczesne miasto rozbudowało siň na prawym,
północnym brzegu Warty. Łņczna powierzchnia
miejscowości
wynosi
4615ha,
w
czym
zdecydowanie najwiňkszy udział majņ lasy i tereny
leśne. Znacznņ czňśń powierzchni miasta zajmujņ
równieş uşytki rolne (łņki i pastwiska). Ponad
5% powierzchni Kostrzyna nad Odrņ zajmujņ wody
dwóch duşych rzek: Odry i Warty wraz z ich
systemem dopływów i starorzeczy. Miało to – i ma
nadal – znaczņcy wpływ na kształt tutejszego
krajobrazu kulturowego. Składa siň on z elementów
przyrodniczych, ale przede wszystkim z wytworów
i osiņgniňń cywilizacyjnych człowieka. Sņ to
zarówno pojedyncze obiekty i zespoły budowli,
dzieła
sztuki,
elementy
zagospodarowania
przestrzeni,
krajobrazy
miejskie
i
wiejskie
kształtujņce świadomośń i toşsamośń regionalnņ
mieszkańców.
Dla rozwoju miasta przełomowym stał siň rok 1945.
Destrukcji uległy wówczas zarówno zabytki architektury, jak równieş zabytki ruchome, m. in. wyposaşenia kościołów. Przerwana została ciņgłośń kulturowa
miejscowości, która funkcjonowała tutaj od średniowiecza. Mimo zniszczeń wojennych i powojennych działań przetrwały murowane budynki mieszkalne o walorach zabytkowych, wzniesione w róşnych stylach architektonicznych funkcjonujņcych
w ciņgu całego XIX i na poczņtku XX wieku. Liczna
zabudowa ryglowa i drewniana – znana z przekazów
ikonograficznych – uległa zniszczeniu. Istniejņca na
terenie miasta historyczna zabudowa w duşej mierze znajduje siň w złym stanie technicznym.
Krajobraz kulturowy Kostrzyna nad Odrņ stanowiņ
obszary i obiekty o szczególnym znaczeniu:
a) Stare Miasto – Twierdza
urbanistyczno-fortyfikacyjne

jako

założenie

Na układ przestrzenny średniowiecznego grodu
wpływ miały warunki topograficzne – wyjņtkowo
dogodne połoşenie u zbiegu dwóch duşych rzek,
w sņsiedztwie okolicy bagiennej, usianej licznymi
starorzeczami nadodrzańskimi. Na skrzyşowaniu
lņdowych oraz rzecznych szlaków komunikacyjnych
i handlowych powstało miasto z regularnņ siatkņ
ulic z wytyczonym w centrum rynkiem, które
w pierwszej połowie XVI wieku zostało ujňte w ramy
nowoşytnych
fortyfikacji
ziemno-murowanych.
Zamkniňte w twierdzy miasto otrzymało zwartņ
urbanistycznie, gňstņ zabudowň.
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Stare Miasto – Twierdza było wielokrotnie
odbudowywane i przebudowywane. Na przestrzeni
wieków zmieniła siň architektura kościoła farnego
i
zamku.
Unowocześniono
i
rozbudowano
umocnienia twierdzy. Oddano do uşytku miejski
wodociņg, wybrukowano ulice, przeprowadzono
linie
tramwajowe
–
łņczņce
starówkň
z przedmieściami.
W 1945 roku Stare Miasto – Twierdza przestało
istnień. W obecnej formie posiada status ruiny, która
powoli jest odbudowywana. Ten historyczny obszar
został wpisany do rejestru zabytków i podlega
prawnej ochronie konserwatorskiej.
b) tereny historycznie ukształtowanych układów
przestrzennych, w tym ruralistycznych
Juş pod koniec XVI wieku zabrakło w Starym
Mieście – Twierdzy miejsca dla napływajņcej
ludności, wiňc zaczňto zagospodarowywań tereny
poza
obwarowaniami
miejskimi.
Powstały
przedmieścia, które swoje nazwy wziňły od długości
grobli i mostów:
Długie (Lange Vorstad) leşņce na zachodnim
brzegu Odry, dzisiaj po stronie niemieckiej;
Krótkie (Kurze Vorstad) na
- wschód od Starego Miasta.

północny

W latach 1758-1787 wybudowano kanał pomiňdzy
Starym Miastem i Krótkim Przedmieściem, co
spowodowało przemieszczenie siň ujścia Warty do
Odry na północny-zachód od miasta oraz likwidacjň
szeregu małych mostów i kładek nad rozlewiskami.
Krótkie Przedmieście w drugiej połowie XIX wieku
intensywnie rozwinňło siň i przekształciło siň
w nowoczesne Nowe Miasto – obecne centrum
Kostrzyna nad Odrņ.
We wczesnym średniowieczu osadnictwo na tych
terenach znacznie wzrosło, a istniejņca do dzisiaj
sień osadnicza wykształciła siň w ciņgu XIII i XIV
wieku. Potwierdzajņ to nie tylko skņpe ŝródła
archiwalne, ale takşe słowiański ŝródłosłów nazw
oraz
czytelne
układy
przestrzenne.
Mimo
póŝniejszych przekształceń nadal czytelny pozostał
średniowieczny układ przestrzenny wsi Drzewice,
Szumiłowo i Warniki, które obecnie znajdujņ siň
w granicach administracyjnych miasta Kostrzyn nad
Odrņ.
Mimo współczesnych remontów i modernizacji
układ przestrzenny zagród zachował siň. Zazwyczaj
składajņ siň one z kilku oddzielnych budynków
odpowiednio
rozmieszczonych
na
działce
siedliskowej: dom, budynek inwentarski (np. stajnia,
chlew, obora) i stodoła. Czňsto w partii poddasza
budynku inwentarskiego magazynowano paszň.
Ponadto
zagrody
posiadały
takşe
budynki
gospodarcze (np. wozownia, szopa na drewno,
spichlerz). Z zabudowņ sņsiadowały ogrody i sady.
c) architektura sakralna
Kościoły od średniowiecza po XIX wiek były i sņ
dominantami w zabudowie miast i wsi. Na terenie
obecnego miasta Kostrzyn nad Odrņ zachowały
siň tylko ruiny kościoła farnego na Starym
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Mieście
i
neogotycki
kościół
pomocniczy
p. w. Najświňtszego Serca Pana Jezusa przy
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2 na Nowym
Mieście.
Dawna kaplica cmentarna – obecnie kościół filialny
– zlokalizowana na terenie czynnego cmentarza przy
ul. Cmentarnej na Osiedlu Drzewickim, w wyniku
ostatnio przeprowadzonych prac remontowych
utraciła walory zabytkowe.
d) architektura świecka
W wyniku działań wojennych w 1945 roku Kostrzyn
nad Odrņ utracił około 85% zabudowy. Natomiast to
co ocalało, w okresie powojennym została mocno
przekształcone. Niekorzystne zmiany dokonały siň
przede wszystkim w zwiņzku z rozbiórkņ zniszczonych budynków oraz wprowadzeniem w ich miejsce
nowej zabudowy, nie liczņcej siň z lokalnņ tradycjņ,
architekturņ i historycznymi uwarunkowaniami, niedostosowanej do otoczenia wielkościņ rzutu i kubatury (nie nawiņzujņcych do pierwotnego układu
i szerokości działki siedliskowej), formņ dachów.
Nielicznie ocalałe zabytkowe obiekty mieszkalne
i gospodarcze znajdujņ siň w złym stanie
technicznym. Przez wiele lat nie prowadzono w nich
remontów i brakowało funduszy na dostosowanie
ich do współczesnych standardów.
e) zabytki techniki
Zabytki techniki i przemysłu posiadajņ walory
zabytkowe a jednocześnie sņ nadal uşytkowane.
W rejestrze zabytków znajdujņ siň dwa spichlerze
zboşowe, które powstały około 1930 roku oraz młyn
zboşowy (elektryczny) z lat trzydziestych XX wieku.
Z drugņ połowņ XIX wieku i poczņtkiem XX wieku
wiņşe siň przede wszystkim rozbudowa infrastruktury transportowo-komunikacyjnej. Powstały wówczas
linie kolejowe łņczņce Kostrzyn nad Odrņ z Berlinem
i Gorzowem:
1857 roku poprzez Frankfurt nad Odrņ, tzw.
Kolei Wschodnia;
1867 roku bezpośrednie połņczenie z Berlinem;
W latach 1872-1875 przeprowadzono przez miasto
liniň kolejowņ z Wrocławia do Szczecina. Na terenie
tzw. Nowego Miasta powstał w latach 1874-1876
nowy, dwupoziomowy dworzec kolejowy, którego
rozbudowano około 1900 roku. Do 1945 roku Kostrzyn nad Odrņ był waşnym – pod wzglňdem gospodarczym i militarnym – wňzłem kolejowym.
Z uwagi na lokalizacjň miasta w obrňbie dorzecza
Odry i Warty konieczne było powstanie budowli
i urzņdzeń hydrotechnicznych. Zachowane do dzisiaj
mosty, kanały i wały przeciwpowodziowe, a szczególnie warnicka przepompownia, sņ dziełami myśli
technicznej unikatowymi w regionie.
f) cmentarze
Pierwotnie cmentarze usytuowane były na działce
kościelnej, dopiero pod koniec XVIII wieku ze
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wzglňdów sanitarnych zaczňto zakładań nekropolie
poza terenami zabudowanymi. Tutejsze cmentarze
poewangelickie powstały w ciņgu XIX i na poczņtku
XX wieku. W okresie po II wojnie światowej zostały
całkowicie zlikwidowane (Osiedle Mieszka I) lub
przekształcone w tereny zielone (park miejski
w Śródmieściu, plac zabaw na Osiedlu Warniki), ale
czňśń z nich nadal jest uşytkowana jako cmentarze
komunalne: ul. Sportowa i ul. Cmentarna.
Na terenie tzw. Nowego Miasta przy ul. Mickiewicza
zachował
siň
teren
dawnego
cmentarza
şydowskiego z fragmentem ceglanego ogrodzenia.
Obecnie jest to niewielki skwer usytuowany
pomiňdzy wňzłem kolejowym i ruchliwņ ulicņ.
W lesie, na północnym skraju Osiedla Drzewice, na
terenie cmentarza jeńców wojennych z lat
1938-1945, utworzono miejsce pamiňci narodowej.
W chwili obecnej trwajņ prace zwiņzane z przeniesieniem grobów şołnierzy radzieckich z Bastionu
Król na cmentarz komunalny przy ul. Sportowej.
5.2.3. Zabytki nieruchome
Podstawowym zagroşeniem dla utrzymania wielu
wartościowych obiektów zabytkowych jest ich katastrofalny stan techniczny. Zaniedbania sņ najgroŝniejsze dla zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej,
szczególnie wykonanej w technice ryglowej. Potrzeba nowości i nowoczesności jest podstawowym
zagroşeniem dla tradycyjnego krajobrazu oraz
utrzymania lokalnego charakteru miejscowej architektury i budownictwa. Ŝle pojmowana modernizacja prowadzi do likwidacji detalu architektonicznego,
wymiany oryginalnej stolarki, wymiany ogrodzenia,
wyciňciu drzew oraz zabetonowania lub zaasfaltowania bruku. Wiele z zabytkowych obiektów jest
niewłaściwie uşytkowanych, nadbudowywanych
i rozbudowywanych, co powoduje zniekształcanie
formy architektonicznej.
Powszechna i trudna do opanowania dewastacja
krajobrazu kulturowego dotyczy równieş niskonakładowych inwestycji, których nieodwracalne skutki
wynikajņ z chňci poprawy warunków zamieszkania.
Wiņşe siň to z powiňkszaniem otworów okiennych
i drzwiowych, wymianņ stolarki z naruszeniem zasad kompozycji, ocieplaniem budynków i likwidacjņ
wystroju ceglanego i tynkowego, zagospodarowaniem poddaszy i zakłócaniem geometrii dachów,
adaptacjami zabudowy bez opracowań projektowych, montaşem anten satelitarnych na fasadach,
likwidacjņ tradycyjnych ogrodzeń i płotów na rzecz
betonowych prefabrykatów czy systemowych rozwiņzań metalowych oraz likwidacja brukowanych
nawierzchni podwórzy.
5.2.4. Zabytki ruchome
Zgodnie z definicjņ zawartņ w wzmiankowanej
ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
– zabytek ruchomy – to rzecz ruchoma, jej czňśń lub
zespół rzeczy ruchomych, bňdņcych dziełem
człowieka lub zwiņzanych z jego działalnościņ
i stanowiņcych świadectwo minionej epoki bņdŝ
zdarzenia, których zachowanie leşy w interesie
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społecznym ze wzglňdu na posiadanņ wartośń
historycznņ, artystycznņ lub naukowņ.

naukowe przypisujņ tutejsze tereny peryferyjnym
wpływom plemienia Lubuszan i Pomorzan.

Do zabytków ruchomych podlegajņcych ochronie
i opiece ustawodawca zaliczył dzieła sztuk
plastycznych, rzemiosła artystycznego i sztuki
uşytkowej, prezentujņce minione kierunki artystyczne. Zaliczajņ siň do nich równieş inne obiekty,
nie bňdņce w pełni dziełami sztuki. Sņ nimi
przedmioty posiadajņce wysokņ wartośń historycznņ
i naukowņ, bňdņce świadectwem poziomu kultury
materialnej, np. wytwory sztuki ludowej i rňkodzieła
oraz inne obiekty etnograficzne, instrumenty
muzyczne, przedmioty zgromadzone w kolekcjach,
numizmaty, pieczňcie, medale i ordery, militaria,
pamiņtki historyczne, czy przedmioty zwiņzane
z wybitnymi osobistościami lub instytucjami.
Ponadto – oprócz obiektów wchodzņcych w skład
wyposaşenia budowli – takşe wystrój architektoniczny zaliczany jest do zabytku ruchomego.
Naleşņ do niego elementy stałej dekoracji
budynków (zewnňtrznej i wewnňtrznej) oraz obiekty
tzw. małej architektury, ale pod warunkiem, şe
posiadajņ cechy indywidualnych, niepowtarzalnych
wytworów artystycznych. Sņ to m. in. rzeŝby,
płaskorzeŝby,
malowidła
ścienne,
mozaiki,
sztukaterie i detal architektoniczny (np. gzymsy,
obramowania otworów okiennych i drzwiowych),
ale takşe rzeŝby ogrodowe, fontanny, pomniki,
kapliczki przydroşne, drogowskazy kamienne,
nagrobki itp.

5.2.6. Zabytki w zbiorach muzealnych i innych

Na terenie miasta wystňpujņ zabytki ruchome
wpisane indywidualnie do rejestru zabytków
– załņcznik nr 2. Natomiast wojewódzka ewidencja
zabytków ruchomych jest dostňpna do wglņdu
w Delegaturze Wojewódzkiego Urzňdu Ochrony
Zabytków w Gorzowie Wlkp.

W 2003 roku na światowej konwencji UNESCO podjňto próbň zdefiniowania dziedzictwa niematerialnego. Zapisano wówczas, şe sņ to zwyczaje, przekaz
ustny, wiedza i umiejňtności, które sņ uznane za
czňśń własnego dziedzictwa przez danņ wspólnotň,
grupň lub jednostki. Ten rodzaj dziedzictwa jest
przekazywany z pokolenia na pokolenie i ustawicznie odtwarzany przez wspólnoty i grupy w relacji
z ich środowiskiem, historiņ i stosunkiem do przyrody. Dla danej społeczności dziedzictwo niematerialne jest ŝródłem poczucia toşsamości i ciņgłości.

5.2.5. Zabytki archeologiczne
Podstawņ dotychczasowej wiedzy o najdawniejszej
przeszłości okolic dzisiejszego miasta Kostrzyn nad
Odrņ sņ ŝródła archeologiczne, na które natrafiano
przypadkowo w trakcie róşnego rodzaju prac
polowych, leśnych, budowlanych, melioracyjnych
czy przy wydobywaniu kruszywa. Pierwsze
materialnie
udokumentowane
ślady
pobytu
człowieka na tych terenach pochodzņ z epoki
schyłkowego paleolitu (ok. 12000-8300 r. p. n. e.).
Natomiast najstarsze ślady osiadłego trybu şycia
pochodzņ z epoki neolitu. Szczególnie obszary
połoşone po północnej stronie były intensywnie
kolonizowane przez róşne grupy kulturowe.
Z epoki brņzu pochodzņ luŝne znaleziska oraz
zlokalizowane stanowiska archeologiczne zwiņzane
z ludnościņ kultury łuşyckiej.
Natomiast z kulturņ przeworskņ zwiņzane sņ zabytki
datowane na okres lateński i wpływów rzymskich.
Kultura ta na przełomie VI i VII wieku została
wyparta przez Słowian.
W okresie wczesnego średniowiecza – w miejscu,
gdzie Warta wpływa do Odry – na terenie obecnego
miasta funkcjonowała otwarta osada. Hipotezy

Muzeum jest jednym z waşnych elementów
systemu ochrony zabytków, nie tylko chroni zabytki,
ale pełni teş istotnņ rolň w zakresie badań
naukowych, działań popularyzatorskich i edukacyjnych. Muzeum stanowi najwaşniejszņ formň
organizacyjnņ ochrony i opieki nad zabytkami
ruchomymi. Gromadzi niezastņpiony zbiór materiału
ŝródłowego do badań naszych dziejów i kultury.
Prezentuje nie tylko dzieje, dawnņ i współczesnņ
kulturň materialnņ i artystycznņ, ale równieş słuşy
budowaniu lokalnej toşsamości i identyfikacji
z regionem.
Na terenie Kostrzyna nad Odrņ funkcjonujņ dwie
placówki muzealne:
Muzeum Przyrodnicze Lubuskiego Klubu
Przyrodników, Punkt Informacji Turystycznej,
ul. Dworcowa 7;
Muzeum Twierdzy Kostrzyn, ul. Chyşańska
48.
Ponadto w Gimnazjum nr 2 im. Integracji
Europejskiej przy ul. Mikołaja Reja 32A znajduje siň
Szkolna Izba Pamiňci, w całości poświňcona pamiňci
jeńców Stalagu III Alt Drewitz.
5.2.7. Dziedzictwo niematerialne

Dziedzictwo niematerialne obejmuje:
1. Tradycje i przekazy ustne, w tym jňzyk jako narzňdzie przekazu.
2. Spektakle i widowiska.
3. Zwyczaje, obyczaje i obchody świņteczne.
4. Wiedzň o wszechświecie i przyrodzie oraz zwiņzane z niņ praktyki.
5. Umiejňtności zwiņzane z tradycyjnym rzemiosłem.
Z uwagi na przeszłośń miasta trudno jest mówiń
o kultywowaniu tradycji, regionalnego stroju czy
obrzňdów, bo nasuwa siň pytanie: których? Ale zarazem stwarza to niespotykane gdzieindziej moşliwości poznawania dziedzictwa niematerialnego wielu kultur. Z uwagi na jego ulotnośń konieczne jest
dokumentowanie w celu zachowania i kultywowania
jego elementów, takich jak m. in. pieśni, podania,
legendy, tradycje zwiņzane z waşnymi wydarzeniami
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rodzinnymi (śluby, pogrzeby), tradycje zwiņzane ze
świňtami, potrawy.
Waşne jest utrwalanie w świadomości społecznej
tzw. tradycji miejsca dotyczņcej lokalizacji nieistniejņcych obiektów o istotnym znaczeniu dla historii,
np. kościoły i synagogi, cmentarze, elementy zabudowy Starego Miasta.
Istotne dla toşsamości kulturowej tych terenów,
mimo przerwania jej ciņgłości w 1945 roku, jest
uşywanie i stosowanie – takşe w stosunku do nowo
powstajņcych zespołów zabudowy – polskich odpowiedników historycznych nazw miejscowych,
np. ulic, placów. Wskazane jest inicjowanie nowego
nazewnictwa lub zmian w istniejņcym nazewnictwie
promujņcych lokalnņ historiň i lokalne tradycje.
Zwiņzane jest to m. in. z upamiňtnieniem i utrwaleniem w pamiňci mieszkańców, zwłaszcza młodego
pokolenia, waşnych wydarzeń historycznych, wybitnych postaci zwiņzanych z regionem.
Na miejscowy krajobraz kulturowy znaczņcy wpływ
ma religia i przesņdy mieszkańców. W średniowieczu najwaşniejsza była lokalizacja kościołów, kaplic
i krzyşy przydroşnych. Zasiňg dŝwiňku dzwonów
kościelnych wyznaczał granice bezpiecznego obszaru. Natomiast kapliczki i krzyşe miały broniń ludzi
przed wpływem Złego. W czasie Reformacji zniknňły
one z krajobrazu, aby pojawiń siň ponownie wraz
z nowymi mieszkańcami po 1945 roku. Obecnie pełniņ one juş tylko funkcje sakralne i lokowane sņ
przewaşnie na terenach przykościelnych.
5.3. Zabytki objęte prawnymi formami ochrony
Scharakteryzowanie zasobu zabytków ma na celu
określenie, co – przede wszystkim – naleşy chroniń
i czym naleşy siň opiekowań, a tym samym ma
pomóc we właściwym rozłoşeniu najwaşniejszych
akcentów w przedłoşonym opracowaniu. Opiece
nad zabytkami w Kostrzynie nad Odrņ podlegajņ:
a) obiekty wpisane do rejestru zabytków
Na terenie miasta zostały wpisane do rejestru
zabytków tylko zabytki nieruchome i zabytki
ruchome.
Zabytki nieruchome – załącznik nr 1.
Wojewódzki Konserwator Zabytków prowadzi
rejestr zabytków wpisanych i wytypowanych do
wpisu. Do rejestru wpisuje siň zabytek nieruchomy
na podstawie decyzji wydanej przez Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków z urzňdu bņdŝ na wniosek
właściciela zabytku nieruchomego lub uşytkownika
wieczystego gruntu, na którym znajduje siň zabytek
nieruchomy. W trybie określonym w ustawie
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami do
rejestru moşe byń równieş wpisane otoczenie
zabytku wpisanego do rejestru, a takşe nazwa
geograficzna, historyczna lub tradycyjna tego
zabytku. Wpis do rejestru historycznego układu
urbanistycznego, ruralistycznego lub historycznego
zespołu budowlanego nie wyłņcza moşliwośń
wydania decyzji o wpisie do rejestru zabytków
nieruchomych wchodzņcych w skład tych układów
lub zespołów. Wpisanie zabytku nieruchomego do
rejestru ujawnia siň w ksiňdze wieczystej danej
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nieruchomości
na
wniosek
Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków, na podstawie decyzji
o wpisie do rejestru tego zabytku.
W odniesieniu do tego typu obiektu ochronie
podlega jego forma architektoniczna we wszystkich
jej elementach, w tym: wysokośń, forma dachu,
kompozycja elewacji wraz z detalem architektonicznym i stolarkņ, materiał budowlany.
Ochronie podlega równieş funkcja obiektu, której
ewentualna zmiana wymaga zgody Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków.
Warunkami ochrony sņ:
trwałe zachowanie formy architektonicznej
i substancji budowlanej obiektu wpisanego
do rejestru zabytków;
utrzymanie otoczenia obiektu zabytkowego
zgodnie z historycznym zagospodarowaniem, np. cmentarza w otoczeniu kościoła;
wszelkie zmiany – wewnņtrz i na zewnņtrz
– dotyczņce obiektu zabytkowego wymagajņ
zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków.
Zabytki ruchome – załącznik nr 2.
Z terenu miasta pochodzņ zabytki ruchome wpisane
indywidualnie do rejestru zabytków.
Natomiast
wojewódzka
ewidencja
zabytków
ruchomych jest dostňpna do wglņdu w Delegaturze
Wojewódzkiego
Urzňdu
Ochrony
Zabytków
w Gorzowie Wlkp.
Do rejestru zabytków zabytek ruchomy wpisuje siň
na podstawie decyzji wydanej przez Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków na wniosek właściciela
tego zabytku. W przypadku uzasadnionej obawy
zniszczenia,
uszkodzenia
lub
nielegalnego
wywiezienia zabytku za granicň Wojewódzki
Konserwator Zabytków moşe wydań z urzňdu
decyzjň o wpisie zabytku ruchomego do rejestru.
Do rejestru zabytków nie wpisuje siň zabytku
wpisanego do muzealnej ksiňgi inwentarzowej lub
wchodzņcego w skład narodowego zasobu
bibliotecznego. Najwaşniejszņ formņ organizacyjnņ
opieki nad zabytkami ruchomymi stanowi muzeum.
Jest to instytucja kultury, która gromadzi, rejestruje,
konserwuje i przechowuje oraz udostňpnia
publiczności w formie wystaw dobra i wytwory
kultury w zakresie sztuki, wiedzy i przyrody
oraz prowadzi działalnośń naukowņ, oświatowņ
i popularyzatorskņ.
Zabytki archeologiczne – załącznik nr 3.
Na terenie
miasta
nie wystňpujņ zabytki
archeologiczne wpisane do rejestru zabytków.
Tutejszy obszar został przebadany powierzchniowo
w ramach Archeologicznego Zdjňcia Polski (AZP).
Dotychczas
zewidencjonowano
49
stanowisk
archeologicznych. Wyniki badań sņ dostňpne do
wglņdu w Delegaturze Wojewódzkiego Urzňdu
Ochrony Zabytków w Gorzowie Wlkp.
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Program Archeologiczne Zdjňcia Polski (AZP)
rozpoczňto realizowań w latach 70. XX wieku.
Archeolodzy prowadzili na wytyczonych obszarach
terenowe badania powierzchniowe. Ich wyniki
stanowiņ podstawowņ bazň informacji o zasobach
archeologicznych Kostrzyna nad Odrņ i sņ punktem
wyjścia dla dalszych etapów badań, czyli prac
wykopaliskowych.
b) ochrona ustalona w planach zagospodarowania
przestrzennego
Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej
na terenie gminy, naleşy do jej zadań własnych
(art. 3 ust. ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2003 roku, nr 80 poz. 717 z póŝniejszymi
zmianami). Realizacji tego zadania słuşy „Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy” – podstawowy dokument
planistyczny, nie bňdņcy jednak przepisem prawa.
Zapisy „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy” stajņ siň
prawem lokalnym poprzez ich obligatoryjne
uwzglňdnienie i uszczegółowienie w ustaleniach
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
sporzņdza siň w celu ustalenia przeznaczenia
terenów
oraz
określenia
sposobów
ich
zagospodarowania i zabudowy (art. 14 ust. 1 wyşej
cytowanej ustawy). Zachowanie i ochrona ładu
przestrzennego oraz zapewnienie zrównowaşonego
rozwoju stanowi podstawowņ przesłankň dla
ustaleń planu miejscowego. Analiza zasobu
dziedzictwa kulturowego i form ochrony, jakim ono
podlega dowodzi, şe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego stanowiņ podstawowe narzňdzie ochrony krajobrazu i dziedzictwa
kulturowego. Od formy i zakresu wytycznych
konserwatorskich do planów miejscowych w duşym
stopniu zaleşy ochrona krajobrazu kulturowego
kraju.
Na obszarze miasta Kostrzyn nad Odrņ obowiņzuje
obecnie dziewiňń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
1. ZMIANA do zmiany MPOZP m. Kostrzyna nad
Odrņ (tereny powojskowe) zatwierdzona
Uchwałņ Rady Miasta Kostrzyn nad Odrņ
Nr XXIV/182/08 z dnia 02.10.2008 roku,
opublikowany
w
Dzienniku
Urzňdowym
Województwa Lubuskiego nr 114, poz. 1645.
2. ZMIANA MPZP terenu Starego Miasta
zatwierdzona Uchwałņ Rady Miasta Kostrzyn
nad Odrņ Nr XXIV/181/08 z dnia 02.10.2008
roku, opublikowany w Dzienniku Urzňdowym
Województwa Lubuskiego nr 119, poz.1741.
3. MZZP
osiedla
Szumiłowo
zatwierdzony
Uchwałņ Rady Miasta Kostrzyn nad Odrņ
nr XXV/196/08 z dnia 06.11.2008, opublikowany
w
Dzienniku
Urzňdowym
Województwa
Lubuskiego nr 140, poz. 2237.
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4. MPZP terenów K-SSSE zatwierdzony Uchwałņ
Rady Miejskiej nr XLIV/360/98 z 18.06.1998 roku
ogłoszony w Dzienniku Urzňdowym Województwa Gorzowskiego nr 15, poz.188
z 28.08.1998 roku.
5. MPZP rejonu ul. Sportowa, Prosta, Ogrodowa
zatwierdzony
Uchwałņ
Rady
Miejskiej
nr XLIII/350/98 z 28.05.1998 roku, opublikowany
w
Dzienniku
Urzňdowym
Województwa
Lubuskiego nr 12, poz. 69 z 18.05.1999 roku.
6. MPZP strefy śródmiejskiej m. Kostrzyna
zatwierdzony
Uchwałņ
Rady
Miejskiej
nr XIX/187/2000 z 28.09.2000 roku, ogłoszony
w
Dzienniku
Urzňdowym
Województwa
Lubuskiego Nr 30 poz. 351 z 07.11.2002 roku.
7. MPZP terenów powojskowych zatwierdzony
Uchwałņ Rady Miejskiej nr XXVII/296/2001
z 25.10.2001 roku, ogłoszony w Dzienniku
Urzňdowym Województwa Lubuskiego Nr 127,
poz. 970 z 11.12.2001 roku.
8. MPZP terenu Starego Miasta zatwierdzony
Uchwałņ
Rady
Miejskiej
nr
X/96/2003
z 10.07.2003 roku, ogłoszony w Dzienniku
Urzňdowym Województwa Lubuskiego Nr 64,
poz. 1010 z 04.09.2003 roku.
9. MPZP rejonu osiedla Warniki zatwierdzony
Uchwałņ Rady Miejskiej nr XVIII/132/08
z 27.03.2008 roku opublikowany w Dzienniku
Urzňdowym Województwa Lubuskiego nr 41,
poz. 805 z 29.04.2008 roku.
c) park kulturowy
Park kulturowy to nowa forma ochrony zabytków,
wprowadzona
na
mocy
cytowanej
ustawy
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Park
kulturowy powołuje mocņ uchwały, po zasiňgniňciu
opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków, rada
gminy (lub rady gmin, jeśli obszar parku znajduje
siň na terenie kilku gmin). Utworzenie parku
kulturowego ma na celu ochronň krajobrazu
kulturowego oraz zachowanie wyróşniajņcych siň
krajobrazowo terenów z zabytkami nieruchomymi
charakterystycznymi
dla
miejscowej
tradycji
budowlanej i osadniczej.
Do chwili obecnej na terenie Kostrzyna nad Odrņ nie
został utworzony şaden park kulturowy.
d) pomnik historii
Uznanie zabytku za pomnik historii jest szczególnņ
formņ nobilitacji. Do tego trudnego niezwykle
uprzywilejowania moşna zgłaszań zabytki nieruchome o znaczeniu ponadregionalnym o duşych
wartościach historycznych, naukowych i artystycznych,
majņcy znaczenie dla
polskiego
dziedzictwa kulturowego, utrwalony w świadomości
społecznej i stanowiņcy ŝródło inspiracji dla
kolejnych pokoleń.
Do chwili obecnej na terenie miasta nie ma obiektu
uznanego za pomnik historii.
5.4. Zabytki w gminnej ewidencji zabytków
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Według art. 21 ustawy o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami ewidencja zabytków jest podstawņ
do sporzņdzania programów opieki nad zabytkami
przez województwa, powiaty i gminy.
Na uwagň konserwatorskņ zasługujņ wszystkie
obiekty z terenu Kostrzyna nad Odrņ uwzglňdnione
w opracowaniu „Gminna ewidencja zabytków”
- załącznik nr 4.
Prospekcja terenowa prowadzona w pierwszej
połowie 2009 roku zweryfikowała istniejņcņ
ewidencjň zabytków. Po weryfikacji dotychczasowa
liczba
znacznie
siň
zmniejszyła,
poniewaş
przeprowadzone
w
ostatnich
latach
prace
remontowo - modernizacyjne w znaczņcy sposób
pozbawiły wiele obiektów walorów zabytkowych
– dotyczy to szczególnie budynków mieszkalnych
i gospodarczych.
Gminna
ewidencja
nie
jest
dokumentem
zamkniňtym.
Powinna
byń
uzupełniana
i weryfikowana. Jej zmiany nie powodujņ
niewaşności
ustaleń
studium
uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz gminnego programu opieki nad
zabytkami. Ponadto winna podlegań okresowej
aktualizacji, polegajņcej m. in. na wykreśleniu
z
ewidencji
obiektów
nieistniejņcych
oraz
gruntownie przebudowanych (np. zmiana bryły
budynku, układu i wielkości otworów okiennych,
likwidacja detalu architektonicznego, otynkowanie
ceglanych elewacji). Uzupełnienia wymagajņ takşe
zmiany stanu prawnego: wpis do rejestru zabytków
czy ustanowienie parku kulturowego.
Naleşy podkreśliń, şe te obiekty zabytkowe, które
uwzglňdnione sņ w ewidencji zabytków, a nie
figurujņ w rejestrze zabytków lub nie bierze ich pod
uwagň
miejscowy
plan
zagospodarowania
przestrzennego, nie sņ prawnie chronione.
Uwzglňdnienie ich wyłņcznie w ewidencji ma
charakter informacyjny, pomocny przy określaniu
i ocenianiu zasobów zabytkowych na określonym
terenie oraz przy opracowywaniu programów opieki
nad zabytkami.
6. Ocena stanu dziedzictwa kulturowego gminy.
Analiza szans i zagrożeń
Mocne strony:
wystňpowanie na
nych, unikalnych
- kulturowych;

terenie miasta cenobiektów historyczno

interesujņce układy przestrzenno – architektoniczne:
wolne, atrakcyjne tereny do inwestowania
w mieszkalnictwo i bazň turystyczno
- noclegowņ;
istnienie na
oświatowych;

terenie

miasta

rosnņca liczba obiektów
rejestru zabytków;

placówek

wpisanych

do
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bardzo atrakcyjne przyrodniczo i kulturowo
tereny dla rozwoju turystyki.

Szanse:
rewitalizacja wybranych miejsc na terenie
miasta Kostrzyn nad Odrņ;
odbudowa obiektów zabytkowych;
świadomośń bogatej historii miasta jako
ośrodka o znaczeniu ponadregionalnym;
uwzglňdnianie zagadnień z zakresu ochrony
zabytków w dokumentach programowych
miasta;
uwzglňdnianie zagadnień z zakresu ochrony
zabytków w planowaniu przestrzennym;
rezerwy wolnych terenów pozwalajņcych na
wzmocnienie funkcji rozwojowych miasta;
wykorzystanie Warty i Odry
turystycznych i rekreacyjnych;

do

celów

rozwój placówek muzealnych;
zmiana świadomości społecznej w wyniku
rozwoju edukacyjnej funkcji środowiska
kulturowego;
budzenie
świadomości
ekologicznej
i kulturowo - historycznej mieszkańców
(budowa ścieşek edukacyjnych, powstanie
punktu informacji turystycznej, ustawienie
tablic informacyjnych przy zabytkach);
udział funduszy prywatnych w
zwiņzanych z ochronņ zabytków;
finansowanie ze
konserwatorskich;

środków

pracach

miasta

prac

moşliwości pozyskiwania środków dla
regionalnych programów ochrony zasobów
dziedzictwa
kulturowego
z
funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej;
udostňpnianie
turystycznie.

obiektów

atrakcyjnych

Słabe strony:
zły i bardzo zły stan techniczny wiňkszości
obiektów zabytkowych;
zakłócenie pierwotnego układu przestrzennego zabudowņ z okresu komunistycznego;
brak
archeologicznych
i
historyczno
-architektonicznych programów badawczych;
brak placówek naukowo-badawczych;
niewystarczajņca informacja turystyczna;
nierównomierny układ przestrzenny;
odpływ ludności – szczególnie młodych osób
– z uwagi na mało atrakcyjny rynek pracy
i braki w ofercie edukacyjno-kulturalnej.
Zagrożenia:
degradacja zabytków;
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niski
poziom
świadomości
społecznej
odnośnie walorów obiektów zabytkowych
i ich znaczenia dla rozwoju miasta;
znaczne
nakłady
na
zachowanie
zdegradowanej zabytkowej zabudowy;
spiňtrzenie wydatków zwiņzane ze złym
i bardzo złym stanem obiektów zabytkowych
zagroşonych destrukcjņ;
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Niniejsze załoşenia programowe w znacznym stopniu powtarzajņ załoşenia:
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”;
„Wieloletniego Programu Inwestycyjnego”;
„Transgranicznego studium rewitalizacji Starego Miasta w Kostrzynie nad Odrņ”;
„Lokalnego programu rewitalizacji miasta Kostrzyn nad Odrņ na lata 2009-2013”.

utrata wartości przestrzennych i kulturowych
zabudowy w przypadku zaniechania działań
naprawczych, co spowodowałoby zmniejszenie atrakcyjności turystycznej miasta;

Na terenie miasta Kostrzyn nad Odrņ dostrzeşono
nastňpujņce cele i zadania wymagajņce realizacji.

wzrost kosztów renowacji i konserwacji
obiektów zabytkowych;

7.1. Priorytety i
programu opieki

koniecznośń poniesienia duşych nakładów na
rewitalizacjň obiektów zabytkowych (Stare
Miasto – Twierdza, Fort Sarbinowski);

Priorytet I: Rewaloryzacja dziedzictwa kulturowego
jako element rozwoju społeczno-gospodarczego
gminy

niedostatek
rewitalizacjň;

Kostrzyn nad Odrņ jest miastem o cennych
zasobach dziedzictwa o znaczeniu ponadregionalnym. Wieloletnie zaniechania determinujņ
koniecznośń pilnych działań zmierzajņcych do
odnowy i rewaloryzacji najcenniejszych obiektów.
Miarņ realizacji celu bňdzie ilośń i wartośń
wykonanych prac remontowo-konserwatorskich.
Potrzeba pilnego ratowania zasobów dziedzictwa
naleşy uznań za sprawň priorytetowņ, poniewaş
tradycyjny krajobraz kulturowy, m. in. pod wpływem
przemian gospodarczych, ulega ciņgłej degradacji,
tracņc swojņ ukształtowanņ historycznie wyjņtkowņ
strukturň. Naleşy jednak pamiňtań, şe wszelkie
działania przy zabytkach objňtych ochronņ prawnņ
naleşy konsultowań z Delegaturņ Wojewódzkiego
Urzňdu Ochrony Zabytków w Gorzowie Wlkp.

środków

publicznych

na

brak potencjalnych inwestorów;
niekontrolowana akcja inwestycyjna: niewłaściwie przeprowadzone pod wzglňdem
konserwatorskim remonty i modernizacje
budynków oraz budowa nowych niezgodnych z lokalnņ tradycjņ.
7. Założenia programowe
Warunkiem niezbňdnym do realizacji celów i zadań
zapisanych
w
„Gminnym
Programie”
jest
zespolenie oraz koordynacja form i metod ochrony
dziedzictwa kulturowego. Moşna je osiņgnņń
poprzez:
włņczenie problemów ochrony zabytków do
systemu zadań strategicznych, wynikajņcych
z koncepcji przestrzennego zagospodarowania
gminy;
uwzglňdnianie uwarunkowań ochrony zabytków,
w
tym
krajobrazu
kulturowego
i
dziedzictwa
archeologicznego,
łņcznie
z
uwarunkowaniami
ochrony
przyrody
i równowagi ekologicznej w planach rozwoju
gminy;
przeciwdziałanie tendencjom do rozpraszania
zabudowy wsi;
uwzglňdnianie – w studiach uwarunkowań
i planach zagospodarowania przestrzennego
– problematyki form zabudowy tradycyjnej oraz
egzekwowanie nawiņzywania w nowych
budynkach do lokalnych form i materiałów;
uwzglňdnianie – w planach zagospodarowania
przestrzennego
–
ochrony
krajobrazu
naturalnego
zwiņzanego
przestrzennie
z załoşeniami urbanistycznymi, ruralistycznymi
i architektonicznymi;
wykorzystywanie
nowej
formy
prawnej
ochrony zabytków jakņ stanowi park kulturowy
i pomnik historii.

kierunki

działań

gminnego

Realizacja ponişszych projektów jest priorytetowym
i dalekosiňşnym celem dla władz miasta. W praktyce
oznaczań bňdzie kombinacjň modernizowania
infrastruktury,
odnowň
obiektów
(w
tym
zabytkowych) i zmiany funkcjonalne, a jednocześnie
tworzenie nowych impulsów funkcjonowania
miejscowości.
Priorytet I posiada nastňpujņce kierunki działań:
1. Zachowanie historycznych i zabytkowych
walorów
Starego
Miasta
–
Twierdzy
w Kostrzynie nad Odrņ.
2. Odnowa obiektów zabytkowych w Kostrzynie
nad Odrņ.
3. Zwiňkszanie atrakcyjności zabytków dla potrzeb
społecznych, turystycznych i edukacyjnych.
4. Tworzenie miejsc pracy zwiņzanych z opiekņ
nad zabytkami.
Priorytet II: Ochrona i świadome kształtowanie
krajobrazu kulturowego
Rozwój gospodarczy i aktywizacja gospodarcza
w regionie wymagajņ podejmowania działań
i procedur umoşliwiajņcych umacnianie walorów
lokalnego krajobrazu przyrodniczego i kulturowego.
Umoşliwi
to
utrzymanie
najwartościowszych
wartości krajobrazu miasta. Cel ten bňdzie
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osiņgniňty dziňki racjonalnemu planowaniu ochrony
dziedzictwa poprzez wdroşenie działań słuşņcych
znacznej poprawie jego stanu zachowania. Istotnym
elementem bňdzie rozwój Muzeum Twierdzy jako
elementu ograniczajņcego zniekształcanie wyrazu
krajobrazu kulturowego oraz wzmacniajņcego jego
wartośń. Wysoka jakośń środowiska przyrodniczego
i
kulturowego
winna
stanowiń
przewagň
konkurencyjnņ Kostrzyna nad Odrņ powiņzanņ
z
całościņ
polityki
rozwoju
społecznogospodarczego województwa lubuskiego, zwłaszcza
w obszarze turystyki i kultury. Za najwaşniejsze
uznaje
siň
znaczņce
zwiňkszenie
nakładów
finansowych przeznaczanych na prace zwiņzane
z konserwacjņ zabytków i rewitalizacjņ, w tym
wydatków budşetowych. Miarami realizacji tego
celu bňdņ wskaŝniki jakościowe i ilościowe
zrealizowanych projektów waloryzujņcych jakośń
krajobrazu kulturowego miasta.
Priorytet II posiada nastňpujņce kierunki działań:
1. Zintegrowana
rowego.

ochrona

środowiska

kultu-

2. Rozszerzenie ochrony środowiska kulturowego
miasta.
3. Ochrona układów przestrzennych historycznych
wsi,
bňdņcych
obecnie
w
granicach
administracyjnych miasta.
Priorytet III: Dziedzictwo
edukacja i dokumentacja
dziedzictwa kulturowego

żywe –
walorów

promocja,
gminnego

Zmieniajņca siň rzeczywistośń powoduje, şe jednņ
z najistotniejszych staje siň kwestia stosunku do
historycznego dziedzictwa kultury. Tylko umiejňtne
i harmonijne włņczenie dziedzictwa kulturowego
w zmiany cywilizacyjne daje gwarancjň jego
właściwej ochrony. Ochrona oznaczań powinna
takşe mņdre i celowe zarzņdzanie zmieniajņcym siň
potencjałem i funkcjņ – dziedzictwo to zarówno
zachowane obiekty zabytkowe, ale takşe przestrzeń
i znaczenie symboliczne dziedzictwa – tak sfera
sacrum, jak i produktu rynkowego. W tych realiach
niezbňdne jest konsekwentne łņczenie ekonomii
z potrzebņ umiejňtnego kształtowania świadomości
wobec
kultury
i
obiektów.
W
społecznej
świadomości muszņ funkcjonowań pojňcia takie jak
ochrona i opieka nad zabytkami, konserwacja,
rewitalizacja, itp. Znaczņca poprawa stanu w tej
kwestii objņń musi zarówno instrumenty prawne
(plany
zagospodarowania
przestrzennego,
wyznaczone obiekty i obszary chronione), jak
i działania edukacyjne (programy nauczania
i samoświadomośń społeczna) oraz planowanie
i orientacja marketingowa (informacja turystyczna
oraz produkty rynkowe). Miarņ realizacji celu stanņ
siň wskaŝniki wzrostu atrakcyjności miasta
wśród mieszkańców i odwiedzajņcych, wzrost
liczby zrealizowanych projektów promocyjnych
i wdroşonych programów edukacyjnych oraz sfery
aktywności obywatelskiej.
Priorytet III posiada nastňpujņce kierunki działań:
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1. Zwiňkszanie roli zabytków w rozwoju turystyki
i przedsiňbiorczości.
2. Edukacja i popularyzacja wiedzy o regionalnym
dziedzictwie kulturowym.
3. Specjalistyczne rozpoznanie badawcze poszczególnych obiektów, zespołów oraz obszarów
zabytkowych zwiņzane z przygotowanym lub
realizowanym procesem inwestycyjnym.
7.2. Zadania gminnego programu opieki
Priorytet I Rewaloryzacja dziedzictwa kulturowego
jako element rozwoju społeczno-gospodarczego
miasta
Kierunek działań I.1 Zachowanie historycznych
i zabytkowych walorów Starego Miasta – Twierdzy
w Kostrzynie nad Odrņ.
Zadanie I.1.1 Rewitalizacja Starego Miasta – Twierdzy – etap II.
Drugi etap przewiduje realizacjň inwestycji przez
inwestorów komercyjnych, w tym stopniowe wprowadzanie nowej zabudowy pierzejowej w układzie
kwartałowym w dwóch kierunkach: od rejonu
ul. Szkolnej i Krótkiej Grobli, na bazie rozpoczňtej
inwestycji Spółdzielni Podzamcze oraz od rejonu
Bramy Chyşańskiej i Bastionu Filip z preferencjņ
budowy pierzei od strony Odry. Wprowadzenie zabudowy w rejonie Rynku i ul. Berlińskiej. Realizacjň
zabudowy pozostałych kwartałów poczņwszy od
głównych ulic: Chyşańskiej i Komendantów oraz
realizacjň podziemnych parkingów pod Rynkiem
i Placem Wyścigowym.
Ponadto drugi etap rewitalizacji kostrzyńskiej starówki przewiduje restytucjň ratusza miejskiego we
wschodniej pierzei Rynku.
Priorytet I Rewaloryzacja dziedzictwa kulturowego
jako element rozwoju społeczno-gospodarczego
gminy
Kierunek działań I.1 Zachowanie historycznych
i zabytkowych walorów Starego Miasta – Twierdzy
w Kostrzynie nad Odrņ.
Zadanie I.1.2 Muzeum fortyfikacji europejskich
– rewitalizacja Bastionu Król.
„Transgraniczne studium rewitalizacji Starego Miasta w Kostrzynie nad Odrņ” i „Wieloletni Program
Inwestycyjny” przewidujņ opracowanie programu
uşytkowego dla kazamat Bastionu Król. W bieşņcym
roku na cmentarz komunalny przy ul. Sportowej
zostanie przeniesione mauzoleum şołnierzy radzieckich. Przed wykonaniem remontu i adaptacji pomieszczeń Bastionu Król do nowych funkcji konieczne jest pracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych.
Priorytet I Rewaloryzacja dziedzictwa kulturowego
jako element rozwoju społeczno-gospodarczego
gminy
Kierunek działań I.1 Zachowanie historycznych
i zabytkowych walorów Starego Miasta – Twierdzy
w Kostrzynie nad Odrņ.
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Zadanie I.1.3 Adaptacja kazamat Bastionu Filip na
cele muzealne.
Opracowanie scenariusza ekspozycji muzealnej
i dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbňdnych decyzji administracyjnych dla adaptacji
kazamat Bastionu Filip na cele muzealne. Opracowanie planu finansowego i pozyskanie środków na
realizacje inwestycji adaptacji Bastionu Filip na cele
muzealne. Organizacja przetargu i wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Wykonanie prac adaptacyjnych i aranşacja ekspozycji muzealnej.
Priorytet I Rewaloryzacja dziedzictwa kulturowego
jako element rozwoju społeczno-gospodarczego
gminy
Kierunek działań I.1 Zachowanie historycznych
i zabytkowych walorów Starego Miasta – Twierdzy
w Kostrzynie nad Odrņ.
Zadanie I.1.4
Rogowego.

Rewaloryzacja

umocnień

Dzieła

Wykonanie badań architektoniczno – archeologicznych zachowanych umocnień Dzieła Rogowego.
Opracowanie projektu zagospodarowania tego
terenu.
Ekspozycja
reliktów
i
uczytelnienie
pierwotnego narysu Dzieła.
Priorytet I Rewaloryzacja dziedzictwa kulturowego
jako element rozwoju społeczno-gospodarczego
gminy
Kierunek działań I.2 Odnowa obiektów zabytkowych
w Kostrzynie nad Odrņ.
Zadanie I.2.1 Rewaloryzacja Parku Miejskiego.
„Lokalny program rewitalizacji miasta Kostrzyn nad
Odrņ na lata 2009-2013” – na podstawie wyników
badania ankietowego – wyznaczył na terenie miasta
trzy obszary przewidziane do rewitalizacji. Obszar I
to teren obecnego Parku Miejskiego, zlokalizowanego na miejscu zlikwidowanego cmentarza
poewangelickiego.
Rewaloryzacja
Parku
ma
obejmowań m. in. wytyczenie nowych alejek
spacerowych,
ubogacenie
szaty
roślinnej
i wybudowanie sceny letniej.
Priorytet I Rewaloryzacja dziedzictwa kulturowego
jako element rozwoju społeczno-gospodarczego
gminy
Kierunek działań I.2 Odnowa obiektów zabytkowych
w Kostrzynie nad Odrņ.
Zadanie I.2.2 Modernizacja Placu Wojska Polskiego.
„Lokalny program rewitalizacji miasta Kostrzyn nad
Odrņ na lata 2009-2013” – na podstawie wyników
badania ankietowego – wyznaczył na terenie miasta
trzy obszary przewidziane do rewitalizacji. Obszar I
to teren obecnego Placu Wojska Polskiego, który
przez wiňkszośń mieszkańców uznawany jest za centrum miasta. Jego rewitalizacja ma obejmowań
zmianň sposobu zagospodarowania terenu i nadanie temu obszarowi nowych funkcji uşyteczności
publicznej. Plac uzyska nowņ nawierzchniň i nowe
oświetlenie, zwiňkszona zostanie ilośń ławek. Jego
centrum stanowiń bňdzie fontanna.
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Priorytet I Rewaloryzacja dziedzictwa kulturowego
jako element rozwoju społeczno-gospodarczego
gminy
Kierunek działań I.2 Odnowa obiektów zabytkowych
w Kostrzynie nad Odrņ.
Zadanie I.2.3 Remont budynku powojskowego przy
ul. Wyszyńskiego i jego adaptacja na cele
mieszkalne.
„Lokalny program rewitalizacji miasta Kostrzyn nad
Odrņ na lata 2009-2013” – na podstawie wyników
badania ankietowego – wyznaczył na terenie miasta
trzy obszary przewidziane do rewitalizacji. Obszar II
to teren byłych koszar wojskowych i terenów
przeciwległych. Planowany remont i zmiana
sposobu uşytkowania budynku powojskowego
powinna zachowań historyczny charakter obiektu.
Priorytet I Rewaloryzacja dziedzictwa kulturowego
jako element rozwoju społeczno-gospodarczego
gminy
Kierunek działań I.2 Odnowa obiektów zabytkowych
w Kostrzynie nad Odrņ.
Zadanie
I.2.4
Remont
ul. Niepodległości nr 13-14-15.

kamienic

przy

„Lokalny program rewitalizacji miasta Kostrzyn nad
Odrņ na lata 2009-2013” – na podstawie wyników
badania ankietowego – wyznaczył na terenie miasta
trzy obszary przewidziane do rewitalizacji. Obszar III
to tereny tzw. Zatorza, głównie ul. Niepodległości
i ul. Orła Białego. Remont kamienic przy
ul. Niepodległości nr 13-14-15 ma na celu
poprawienie ich stanu technicznego. W układzie
urbanistyczno-architektonicznym
tzw.
Nowego
Miasta stanowiņ unikalny przykład budownictwa
świeckiego z trzeciej ńwierci XIX wieku. W zwiņzku
z powyşszym wszelkie roboty budowlane naleşy
zharmonizowań z zabytkowņ strukturņ budynków.
Pod
wzglňdem
konserwatorskim
planowane
inwestycje naleşy przeprowadziń bez naruszania
zachowanych wartości historycznych i zabytkowych
w/w kamienic.
Priorytet I Rewaloryzacja dziedzictwa kulturowego
jako element rozwoju społeczno-gospodarczego
gminy
Kierunek działań I.2 Odnowa obiektów zabytkowych
w Kostrzynie nad Odrņ.
Zadanie
I.2.5
Remont
ul. Niepodległości nr 5.

kamienicy

przy

„Lokalny program rewitalizacji miasta Kostrzyn nad
Odrņ na lata 2009-2013” – na podstawie wyników
badania ankietowego – wyznaczył na terenie miasta
trzy obszary przewidziane do rewitalizacji. Obszar III
to tereny tzw. Zatorza, głównie ul. Niepodległości
i ul. Orła Białego. Remont kamienicy przy
ul. Niepodległości nr 5 poprawi jej stan techniczny.
Z uwagi na jej walory zabytkowe roboty budowlane
naleşy zharmonizowań z zabytkowņ strukturņ
budynku.
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Priorytet I Rewaloryzacja dziedzictwa kulturowego
jako element rozwoju społeczno-gospodarczego
gminy
Kierunek działań I.2 Odnowa obiektów zabytkowych
w Kostrzynie nad Odrņ.
Zadanie I.2.6 Remont kamienic przy ul. Żeglarskiej
nr 29 i nr 56.
Kamienice przy ul. Şeglarskiej nr 29 i 56 stanowiņ
cenne elementy w krajobrazie kulturowym miasta
Kostrzyn nad Odrņ. W układzie urbanistycznoarchitektonicznym tzw. Nowego Miasta stanowiņ
unikalny
przykład
budownictwa
świeckiego
z przełomu XIX i XX wieku. W zwiņzku z powyşszym
wszelkie roboty budowlane naleşy zharmonizowań
z zabytkowņ strukturņ budynków. Pod wzglňdem
konserwatorskim planowane inwestycje naleşy
przeprowadziń
bez
naruszania
zachowanych
wartości historycznych i zabytkowych w/w kamienic.
Priorytet I Rewaloryzacja dziedzictwa kulturowego
jako element rozwoju społeczno-gospodarczego
gminy
Kierunek działań I.2 Odnowa obiektów zabytkowych
w Kostrzynie nad Odrņ.
Zadanie I.2.7 Remont budynku mieszkalnego przy
ul. Prostej nr 24.
„Lokalny program rewitalizacji miasta Kostrzyn nad
Odrņ na lata 2009-2013” – na podstawie wyników
badania ankietowego – wyznaczył na terenie miasta
trzy obszary przewidziane do rewitalizacji. Obszar III
to tereny tzw. Zatorza, głównie ul. Niepodległości
i ul. Orła Białego. Remont w/w budynku poprawi
stan techniczny nieruchomości. Z uwagi na jego
walory zabytkowe roboty budowlane naleşy zharmonizowań z zabytkowņ strukturņ budynku.
Priorytet I Rewaloryzacja dziedzictwa kulturowego
jako element rozwoju społeczno-gospodarczego
gminy
Kierunek działań I.3 Zwiňkszanie atrakcyjności
zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych
i edukacyjnych
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Zadanie I.3.2 Budowa i promocja produktów
turystycznych w oparciu o dziedzictwo kulturowe.
Kostrzyn nad Odrņ posiada wyjņtkowy zespół
nowoşytnych fortyfikacji, atrakcyjny nie tylko dla
pasjonatów historii architektury. W celu jego
wypromowania
jako produktu turystycznego
– ogólnodostňpnego dla osób z zewnņtrz
– konieczne jest właściwe jego zabezpieczenie
i uşytkowanie. Wyjņtkowe w skali kraju Stare Miasto
– Twierdza powinno nadal byń wizytówkņ
współczesnego miasta.
Priorytet I Rewaloryzacja dziedzictwa kulturowego
jako element rozwoju społeczno-gospodarczego
gminy
Kierunek działań I.3 Zwiňkszanie atrakcyjności
zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych
i edukacyjnych
Zadanie I.3.3 Reagowanie samorządu na brak
należytej dbałości o zabytki.
Na samorzņdzie spoczywa ustawowy obowiņzek
zapewnienia warunków prawnych, organizacyjnych
i finansowych dla ochrony dóbr kultury. Samorzņd
jest zobowiņzany nie tylko do prowadzenia
własnych
inwestycji
zgodnie
ze
sztukņ
konserwatorskņ, ale nadzorowania i eliminowania
prac prowadzonych przez inne podmioty, które
szkodziłyby substancji zabytkowej. Natychmiastowe
reagowanie na brak naleşytej dbałości właścicieli
o bieşņce utrzymanie zabytków zapobiegnie
degradacji krajobrazu kulturowego.
Priorytet I Rewaloryzacja dziedzictwa kulturowego
jako element rozwoju społeczno-gospodarczego
gminy
Kierunek działań I.4 Tworzenie
zwiņzanych z opiekņ nad zabytkami

miejsc

pracy

Zadanie I.4.1 Określenie zadań i kompetencji
dotyczących opieki nad zabytkami w obrębie
administracji miasta – powołanie Miejskiego
Konserwatora Zabytków.

Priorytet I Rewaloryzacja dziedzictwa kulturowego
jako element rozwoju społeczno - gospodarczego
gminy

Obecnie na terenie całej Polski istnieje tendencja do
decentralizacji zadań opieki nad zabytkami
i promowane sņ powołania konserwatorów
zabytków na szczeblu powiatowym i gminnym.
Miejski
konserwator
zabytków,
bňdņcy
wyodrňbnionym w strukturze Urzňdu Miasta
stanowiskiem ds. ochrony zabytków i opieki nad
zabytkami, zostałby powołany w drodze konkursu.
Zgodnie z art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003
roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz. U. z 2003 roku nr 162 poz. 1568 z póŝniejszymi
zmianami) wojewoda, na wniosek wojewódzkiego
konserwatora zabytków, moşe powierzyń, w drodze
porozumienia, prowadzenie niektórych spraw
z zakresu swojej właściwości, w tym wydawanie
decyzji administracyjnych, gminom i powiatom,
a takşe zwiņzkom gmin i powiatów, połoşonym na
terenie województwa.

Kierunek działań I.3 Zwiňkszanie atrakcyjności
zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych
i edukacyjnych

Ponadto konieczne jest wsparcie instytucjonalne
i merytoryczne ze strony Delegatury Wojewódzkiego
Urzňdu Ochrony Zabytków w Gorzowie. Zapewni to

Zadanie I.3.1 Utrzymanie w dobrym stanie
zabytków stanowiących własność Miasta Kostrzyn
nad Odrą (wpisanych do rejestru zabytków
i w ewidencji zabytków).
Prowadzenie prac remontowych przy obiektach
zabytkowych
stanowiņcych
własnośń
Miasta
Kostrzyn nad Odrņ powinno przebiegań zgodnie
z zaleceniami konserwatorskimi. W pierwszej
kolejności naleşy wykonań prace remontowe
i konserwatorskie przy obiektach znajdujņcych siň
w złym stanie, a prezentujņcych znaczne wartości
zabytkowe lub historyczne i walory architektoniczne.
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wiňksze respektowanie i egzekwowanie wymogów
ochrony konserwatorskiej w stosunku do obiektów
i zespołów zabytkowych wpisanych do rejestru
zabytków oraz bieşņcy nadzór nad stanem
miejscowego dziedzictwa kulturowego.
Priorytet I Rewaloryzacja dziedzictwa kulturowego
jako element rozwoju społeczno-gospodarczego
gminy
Kierunek działań I.4. Tworzenie
zwiņzanych z opiekņ nad zabytkami

miejsc

pracy

Zadanie I.4.2 Utworzenie w strukturze Urzędu
Miasta komórki doradczej ds. pozyskiwania
środków finansowych na opiekę nad zabytkami.
Priorytet I Rewaloryzacja dziedzictwa kulturowego
jako element rozwoju społeczno-gospodarczego
gminy
Kierunek działań I.4 Tworzenie
zwiņzanych z opiekņ nad zabytkami

miejsc

pracy

Zadanie I.4.3 Tworzenie miejsc pracy związanych
z zagospodarowaniem i popularyzacją dziedzictwa
kulturowego,
szkolenie
fachowców
–
rzemieślników
reprezentujących
„ginące”
zawody.
Umacnianie
i
promocja
tradycyjnych
form
działalności
gospodarczej
zwiňkszy
poziom
zatrudnienia w usługach i drobnej wytwórczości,
jakimi sņ m. in. warsztaty rzemieślnicze (kuŝnie
– warsztaty metaloplastyczne, zakłady szewskie,
renowacja starych mebli), wypoşyczalnie sprzňtu
turystycznego, gospody, piekarnie i cukiernie.
Ponadto zintensyfikowanie prowadzenia prac
remontowo-budowlanych
i
konserwatorskich
skutkowań bňdzie powstawaniem nowych miejsc
pracy.
Priorytet II Ochrona i świadome kształtowanie
krajobrazu kulturowego
Kierunek działań II.1
środowiska kulturowego

Zintegrowana

ochrona

Zadanie II.1.1 Działania prawne – sporządzenie
i uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Sporzņdzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego konieczne jest ze wzglňdu
na potrzebň zapewnienia ładu przestrzennego
i ochronň zespołów zabytkowej zabudowy. Przy
opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego
naleşy
realizowań
i stosowań siň do wytycznych i postulatów
konserwatorskich
określonych
w
„Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego" ze szczególnym uwzglňdnieniem
zaleceń odnoszņcych siň do wyznaczonych w w/w
opracowaniu stref ochrony konserwatorskiej oraz
uwzglňdnianie wskazanych w „Studium…” zasad
ochrony.
Priorytet II Ochrona i świadome kształtowanie
krajobrazu kulturowego
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Kierunek działań II.1
środowiska kulturowego

Zintegrowana

ochrona

Zadanie II.1.2 Opracowanie studium widokowokrajobrazowego obszaru gminy
Studium widokowo-krajobrazowe obszaru miasta
Kostrzyn nad Odrņ ma na celu wskazanie obszarów
wyłņczonych z lokalizacji inwestycji agresywnych,
np.
wielko
kubaturowe
obiekty
usługowe,
przemysłowe, elektrownie wiatrowe.
Priorytet II Ochrona i świadome kształtowanie
krajobrazu kulturowego
Kierunek działań II.1
środowiska kulturowego
Zadanie II.1.3
zabytkowych.

Zintegrowana

Wspieranie

właścicieli

ochrona
obiektów

Na terenie miasta znajdujņ siň obiekty zabytkowe
wymagajņce kompasowych prac remontowokonserwatorskich, których realizacja uzaleşniona jest
od osób prywatnych oraz wielu podmiotów
własnościowych. Trudności w realizacji nastrňczajņ
ograniczone moşliwości finansowe właścicieli,
a takşe niechňń w stosunku do zaplanowanych
realizacji. W tym wypadku zadaniem samorzņdu jest
– oprócz wsparcia finansowego – fachowe
poradnictwo,
pomoc
w
promowaniu
i proponowanie nowych funkcji dla poszczególnych
zabytków. Urzņd Miasta powinien pełniń funkcje
doradcze
i
wspomagań
właścicieli
oraz
uşytkowników obiektów zabytkowych.
Zapobieganie masowej dekapitalizacji zabytkowej
zabudowy na terenie Kostrzyna nad Odrņ poprzez
podejmowanie przez samorzņd inicjatyw zachňcajņcych właścicieli obiektów zabytkowych do
przeprowadzania remontu i konserwacji, np.
samorzņdowy system preferencji finansowych dla
właścicieli i uşytkowników zabytków (m. in. ulgi
i zwolnienia podatkowe, czňściowa partycypacja
w kosztach).
Priorytet II Ochrona i świadome kształtowanie
krajobrazu kulturowego
Kierunek działań II.1
środowiska kulturowego

Zintegrowana

ochrona

Zadanie II.1.4 Dofinansowanie prac remontowych
przy obiektach nie będących własnością Miasta
w postaci stosownej uchwały dotyczącej dotacji na
prace remontowo-konserwatorskie przy zabytkach.
W celu poprawy stanu zasobów kostrzyńskiego
dziedzictwa
kulturowego
oraz
zachowania
krajobrazu kulturowego z budşetu Miasta mogņ byń
udzielane dotacje celowe na dofinansowanie
prac konserwatorskich, restauratorskich i robót
budowlanych
przy
zabytkach
ruchomych
i nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków,
znajdujņcych siň na obszarze miasta Kostrzyn nad
Odrņ. Celem dotacji jest wspieranie i uzupełnianie
działań właścicieli lub posiadaczy zabytków dla
zapewnienia ochrony i konserwacji wartościowych
elementów substancji zabytkowej.
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Priorytet II Ochrona i świadome kształtowanie
krajobrazu kulturowego
Kierunek działań II.2
Rozszerzenie
środowiska kulturowego gminy

ochrony

Poz. 1731
budynek hotelu przy ul. Piastowskiej 3;
budynek ob. urzņd pocztowy, ul. Piastowska
5;
willa, ob. Kostrzyńskie Centrum Kultury,
ul. Sikorskiego 34.

Zadanie II.2.1 Rozwój instytucji muzealnych.
Najwaşniejszym elementem systemu opieki nad
zabytkami sņ placówki o charakterze muzealnym.
Ich zasadniczym zadaniem jest gromadzenie
zbiorów tematycznie zgodnych z określonym
profilem instytucji. Dla posiadanych przez Muzeum
Twierdzy
Kostrzyn
zbiorów
konieczne
jest
stworzenie elektronicznej bazy danych, a tym
samym katalogowanie i opracowywanie muzealiów
w nowej formule. Nieodzowne jest zdefiniowanie
perspektywicznych
planów
konserwatorskich,
a nastňpnie ich konsekwentna realizacja. Stałe
ekspozycje wymagajņ aranşacji atrakcyjnej dla
współczesnego odbiorcy, szczególnie młodego.
W sytuacji urynkowienia kultury niezbňdne jest
podjňcie
skutecznych
działań
promocyjnomarketingowych, wzbogacenie i uatrakcyjnienie
oferty (ze szczególnym naciskiem na ofertň
oświatowo - edukacyjnņ) oraz wszechstronne
szkolenia pracowników Muzeum.

Priorytet II Ochrona i świadome kształtowanie
krajobrazu kulturowego

Priorytet II Ochrona i świadome kształtowanie
krajobrazu kulturowego

Zadanie
II.3.2
Opracowanie
budownictwa regionalnego.

Kierunek działań II.2
Rozszerzenie
środowiska kulturowego gminy

Opracowanie
katalogu
form
budownictwa
regionalnego i jego praktyczne wykorzystywanie
przy realizacji nowych inwestycji przede wszystkim
w
zakresie
budownictwa
mieszkaniowego,
zwłaszcza na obszarach wyznaczonych stref ochrony
konserwatorskiej i historycznie ukształtowanych
i czytelnych do dziś układów przestrzennych.

ochrony

Zadanie II.2.2 Organizacja systematycznych szkoleń
urzędników Miasta w zakresie opieki i ochrony
dziedzictwa kulturowego.
Powyşsze zadanie ma na celu poprawň poziomu
wiedzy o zasadach, formach, metodach opieki nad
zabytkami i ochrony zabytków.
Priorytet II Ochrona i świadome kształtowanie
krajobrazu kulturowego
Kierunek działań II.2
Rozszerzenie
środowiska kulturowego gminy

ochrony

Zadanie II.2.3 Wystąpienie do Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków o wpis do rejestru
zabytków obiektów zabytkowych.
Podjňcie działań zmierzajņcych do objňcia ochronņ
prawnņ poprzez wpis do rejestru zabytków obiektów
nieruchomych o znaczņcych dla miasta wartościach
historycznych, artystycznych i naukowych. Do
rejestru zabytków proponuje siň wpisań nastňpujņce
obiekty:
Fort Sarbinowo;
willa,
ob.
siedziba
ul. Kopernika 1;

Urzňdu

Miasta,

most kolejowy na Gorzynie;
zespół dworca kolejowego;
przepompownia na Osiedlu Warniki 44;
budynek szkoły, ul. Kościuszki 7;
kamienice przy ul. Niepodległości: 5, 13, 14,
15;

Kierunek
działań
II.3
Ochrona
ruralistycznych na obszarach wiejskich

układów

Zadanie II.3.1 Przeciwdziałanie tendencjom do
rozpraszania zabudowy dawnych wsi.
Zadanie to ma zapobiec chaosowi przestrzennemu
oraz degradacji krajobrazu przez nowņ zabudowň,
przede
wszystkim
mieszkalnņ,
wynikajņcņ
z şywiołowej i niekontrolowanej akcji inwestycyjnej,
w której interes indywidualny przedkładany jest nad
dobro ogółu.
Priorytet II Ochrona i świadome kształtowanie
krajobrazu kulturowego
Kierunek
działań
II.3
Ochrona
ruralistycznych na obszarach wiejskich

układów

katalogu

form

Priorytet III Dziedzictwo şywe – promocja, edukacja
i dokumentacja walorów gminnego dziedzictwa
kulturowego
Kierunek działań III.1 Zwiňkszanie roli zabytków
w rozwoju turystyki i przedsiňbiorczości
Zadanie III.1.1 Opracowanie pieszych szlaków
turystycznych i stworzenie nowych rowerowych
szlaków turystycznych.
W chwili obecnej wytyczone sņ nastňpujņce
szlaki turystyczne:
Miňdzynarodowy szlak rowerowy R1, który
prowadzi z Lubniewic przez Sulňcin, Czarnów
do Kostrzyna i dalej do Niemiec.
Rowerowy „Polsko-niemiecki szlak przyjaŝni”
wiodņcy wzdłuş Odry przez Kostrzyn do
Szczecina.
Polsko-niemiecki szlak kulturowo-przyrodniczy
„Zakonów rycerskich na Ziemi Lubuskiej”
z trasņ: Kostrzyn – Drzewice - SzumiłowoKaleńsko – Namyślin – Gudzisz – Chwarszczany
– Dargomyśl – Dňbno – Witnica - Słońsk.
Szlak
pieszy
(czerwony)
im.
Stefana
Czarnieckiego: Kostrzyn – Gorzów - Drawieński
Park Narodowy i dalej do Szczecina.
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Priorytet III Dziedzictwo şywe – promocja, edukacja
i dokumentacja walorów gminnego dziedzictwa
kulturowego

Priorytet III Dziedzictwo şywe – promocja, edukacja
i dokumentacja walorów gminnego dziedzictwa
kulturowego

Kierunek działań III.1 Zwiňkszanie roli zabytków
w rozwoju turystyki i przedsiňbiorczości

Kierunek działań III.1 Zwiňkszanie roli zabytków
w rozwoju turystyki i przedsiňbiorczości

Zadanie
III.1.2
Uaktualnienie
istniejących
i wykonanie nowych tablic informacyjnych przy
obiektach zabytkowych.

Zadanie III.1.5 Organizacja cyklicznych imprez
promocyjno-kulturalnych, w których motywem
przewodnim będą tradycje regionu.

Z uwagi na rozwój turystyki zwiňkszyło siň
zapotrzebowanie na informacje dotyczņce zasobów
i wartości dziedzictwa kulturowego miasta.
Konieczne jest wprowadzenie zintegrowanego
systemu informacji wizualnej takşe poza rejon
Starego Miasta – Twierdzy, np. Fort Sarbinowo,
Cmentarz Jeniecki w Drzewicach.

Do najwaşniejszych imprez kulturalnych organizowanych na terenie miasta Kostrzyn nad Odrņ
naleşņ:

Priorytet III Dziedzictwo şywe – promocja, edukacja
i dokumentacja walorów gminnego dziedzictwa
kulturowego

XIII Plener Artystyczny „Sztuka na granicy”.

Kierunek działań III.1 Zwiňkszanie roli zabytków
w rozwoju turystyki i przedsiňbiorczości
Zadanie III.1.3 Rozwój infrastruktury turystycznej,
w tym modernizacja infrastruktury turystyki
wodnej.
Na terenie miasta Kostrzyn nad Odrņ nie ma zbyt
urozmaiconej bazy noclegowej. Brakuje ośrodka
wypoczynkowego
z
funkcjņ
rekreacyjnņ
i moşliwościņ organizowania konferencji, szkoleń,
itp.
Z uwagi na połoşenie miasta nad dwoma rzekami
konieczna jest modernizacja infrastruktury wodnej
w celu stworzenia kompleksowej oferty turystycznej
–
kompleksowej
obsługi
turystyki
wodnej
z zapewnieniem niezbňdnych usług towarzyszņcych.
Unowocześniona infrastruktura turystyki wodnej
umoşliwi rozwój aktywnej turystyki wodnej
(kajakarstwo, wioślarstwo, şeglarstwo), turystyki
opartej na zwiedzaniu rzek na krótkich bņdŝ
długich
odcinkach,
turystyki
motorowodnej,
wypoczynkowych sportów wodnych. Ponadto
umoşliwi to wykorzystanie okolic nabrzeşa do
promocji turystyki kierunkowej i specjalistycznej.
Priorytet III Dziedzictwo şywe – promocja, edukacja
i dokumentacja walorów gminnego dziedzictwa
kulturowego
Kierunek działań III.1 Zwiňkszanie roli zabytków
w rozwoju turystyki i przedsiňbiorczości
Zadanie III.1.4 Opracowanie i wydanie folderów
turystycznych.
Pod tym wzglňdem Kostrzyn nad Odrņ moşe słuşyń
za wzór dla innych miast i gmin w regionie. Ale
z uwagi na duşe zapotrzebowanie i mijajņcy czas
potrzebne
sņ
aktualizacje
dotychczasowych
folderów.
Natomiast bardzo wskazane byłoby opracowanie
przez Muzeum Twierdzy i wydanie folderu ze ścieşkņ
edukacyjnņ na Starym Mieście – Twierdzy.

Dni Kostrzyna (06-07.09.2009);
VII
Miňdzynarodowy
Festiwal
„Kostrinella” (26-28.06.2009);

Muzyczny

Priorytet III Dziedzictwo şywe – promocja, edukacja
i dokumentacja walorów gminnego dziedzictwa
kulturowego
Kierunek działań III.2 Edukacja i popularyzacja
wiedzy o regionalnym dziedzictwie kulturowym
Zadanie III.2.1 Edukacja regionalna – tworzenie
programów nauczania regionalnego i podręczników
uwzględniających dziedzictwo kulturowe dla
wszystkich poziomów nauczania, wspieranie
projektów edukacyjnych poświęconych upowszechnianiu historii i dziedzictwa kulturowego.
Konieczne
jest
kształtowanie
świadomości
regionalnej w oparciu o dziedzictwo kulturowe
i potrzebň jego zachowania dla przyszłych pokoleń.
W powyşszym zadaniu naleşy wykorzystań zabytki
zlokalizowane na terenie miasta Kostrzyn nad Odrņ
w nauczaniu historii (w tym pradzieje), historii
sztuki, architektury i budownictwa, itp. Biorņc pod
uwagň wartości z przeszłości, tradycji i kultury tzw.
"małej Ojczyzny", wprowadzono do programów
szkolnych ścieşkň edukacyjnņ "Edukacja regionalna
– dziedzictwo kulturowe w regionie". Zasadniczym
celem edukacji regionalnej jest powrót do şycia
kaşdego człowieka, a wiňc do ŝródeł kultury
rodzinnej, lokalnej, regionalnej i narodowej.
Realizacja ścieşki regionalnej polega na integracji
przedmiotowej i wymaga ścisłego współdziałania
nauczycieli
róşnych
przedmiotów,
a
takşe
uwzglňdnienia elementów regionalizmu w programie
wychowawczym
szkoły
i
zajňciach
pozalekcyjnych. Istotnņ rolň w procesie edukacji
regionalnej
pełni
współpraca
z
lokalnymi
instytucjami zajmujņcymi siň propagowaniem
wiedzy o regionie, np. muzea, biblioteki, domy
kultury oraz miejscowi twórcy (artyści ludowi).
Priorytet III Dziedzictwo şywe – promocja, edukacja
i dokumentacja walorów gminnego dziedzictwa
kulturowego
Kierunek działań III.2 Edukacja i popularyzacja
wiedzy o regionalnym dziedzictwie kulturowym
Zadanie III.2.2 Organizacja kształcenia nauczycieli
i organizatorów życia kulturalnego w zakresie
opieki nad zabytkami, w tym organizowanie
kursów zawodowych dla nauczycieli rzemiosł.
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Dla prawidłowego przebiegu procesu nauczania
o mieście i najblişszej okolicy waşne jest ustawiczne
wzbogacanie oraz doskonalenie przez nauczycieli
warsztatu pracy. W realizacji ścieşki regionalnej
pomocne jest gromadzenie przedmiotów kultury
materialnej i duchowej w celu tworzenia czasowych
ekspozycji lub izb regionalnych w szkołach.
Priorytet III Dziedzictwo şywe – promocja, edukacja
i dokumentacja walorów gminnego dziedzictwa
kulturowego
Kierunek działań III.2 Edukacja i popularyzacja
wiedzy o regionalnym dziedzictwie kulturowym
Zadanie III.2.3 Opracowanie i organizacja tras oraz
ścieżek edukacyjnych z wykorzystaniem obiektów
i zespołów zabytkowych.
Róşnorodnośń i bogactwo krajobrazu kulturowego
Kostrzyna nad Odrņ pozwala wykorzystań go dla
celów edukacyjnych. Dziňki temu mieszkańcy bňdņ
mogli lepiej poznań własne miasto i jego okolice, co
w konsekwencji prowadzi do budowania silniejszych
wiňzi emocjonalnych. Jest wiele tematów, których
realizacja mogłaby bazowań na istniejņcych
zasobach.
Priorytet III Dziedzictwo şywe – promocja, edukacja
i dokumentacja walorów gminnego dziedzictwa
kulturowego
Kierunek działań III.3 Specjalistyczne rozpoznanie
badawcze poszczególnych obiektów, zespołów oraz
obszarów zabytkowych zwiņzane z przygotowanym
lub realizowanym procesem inwestycyjnym
Zadanie III.3.1 Wspieranie działań skutkujących
powstaniem opracowań historyczno – konserwatorskich.
Na temat Kostrzyna nad Odrņ ukazało siň wyjņtkowo
duşo publikacji, w tym duşa zasługa Urzňdu Miasta,
jako wydawcy. Szczególnie Stare Miasto – Twierdza
znajduje siň w krňgu zainteresowań badawczych
archeologów, historyków i miłośników architektury
militarnej.
Naleşałoby
zatem
utrzymań
to
zainteresowanie w regionalnych krňgach naukowych i spróbowań zainteresowań problematykņ
Kostrzyna ogólnopolskie ośrodki naukowe (Polska
Akademia Nauk) czy znaczņce ośrodki akademickie.
Dotyczy to zarówno badań archeologicznych, jak
i studiów historyczno-urbanistycznych, studiów
krajobrazowych, badań historyczno - architektonicznych.
Priorytet III Dziedzictwo şywe – promocja, edukacja
i dokumentacja walorów gminnego dziedzictwa
kulturowego
Kierunek działań III.3 Specjalistyczne rozpoznanie
badawcze poszczególnych obiektów, zespołów oraz
obszarów zabytkowych zwiņzane z przygotowanym
lub realizowanym procesem inwestycyjnym
Zadanie
III.3.2
Prowadzenie
monitoringu
i weryfikacji gminnej ewidencji zabytków oraz
utworzenie komputerowej bazy danych.
Gminna ewidencja zabytków winna podlegań
okresowej aktualizacji, polegajņcej m. in. na
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wykreśleniu z ewidencji obiektów nieistniejņcych
oraz gruntownie przebudowanych (np. zmiana bryły
budynku, układu i wielkości otworów okiennych,
likwidacja detalu architektonicznego, otynkowanie
ceglanych elewacji). Uzupełnienia wymagajņ takşe
zmiany stanu prawnego (np. wpis do rejestru
zabytków czy ustanowienie parku kulturowego) oraz
własnościowego. W tej sytuacji konieczne jest
zastosowanie komputerowej bazy danych.
Ponadto naleşy wypracowań zasady wymiany
informacji i aktualizacji danych dotyczņcych
obiektów zabytkowych objňtych gminnņ ewidencjņ
zabytków pomiňdzy Urzňdem Miasta w Kostrzynie
nad Odrņ a Delegaturņ Wojewódzkiego Urzňdem
Ochrony Zabytków w Gorzowie Wlkp.
8. Instrumentarium realizacji gminnego programu
opieki nad zabytkami
Zakłada siň, şe zadania określone w "Gminnym
Programie" bňdņ realizowane w wyniku nastňpujņcych działań:
1. Wspólne działanie władz miasta Kostrzyn nad
Odrņ z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków oraz z właścicielami i uşytkownikami
obiektów zabytkowych, przedstawicielami Kościołów, organizacjami pozarzņdowymi i stowarzyszeniami regionalnymi, ośrodkami naukowymi.
2. Działania własne władz samorzņdowych:
a) prawne – np. uchwalanie miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego,
wnioskowanie o wpis do rejestru zabytków
obiektów, które powinny byń objňte ochronņ
konserwatorska;
b) finansowe
–
naleşyte
utrzymywanie,
wykonanie remontów i prac konserwatorskich przy obiektach zabytkowych
bňdņcych własnościņ gminy oraz dotacje,
system ulg finansowych, nagrody, zachňty
dla właścicieli i uşytkowników obiektów
zabytkowych;
c) programowe
–
realizacja
i programów regionalnych;

projektów

d) inne – działania stymulujņce, promocyjne,
edukacyjne itp.
3.
Działania
w
ramach
programów
dofinansowywanych z funduszy Unii Europejskiej.
9. Zasady oceny realizacji gminnego programu
opieki nad zabytkami
„Gminny Program”, po zaopiniowaniu przez
Lubuskiego
Wojewódzkiego
Konserwatora
Zabytków, zostanie przedstawiony Radzie Miasta
w Kostrzynie nad Odrņ, w celu przyjňcia go uchwałņ.
Program został opracowany na okres czterech lat
i stanowi dokument uzupełniajņcy w stosunku do
innych aktów planowania. Z realizacji zadań
„Gminnego Programu” co dwa lata Burmistrz
Miasta
zobowiņzany
jest
do
sporzņdzenia
sprawozdań i przedstawienia ich Radzie Miasta.
Nastňpnie sprawozdania przekazywane powinny
byń do Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora
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Zabytków. Ich wyniki powinny byń wykorzystywane
przy opracowywaniu, aktualizacji i realizacji
wojewódzkiego programu ochrony zabytków
i opieki nad zabytkami.
Głównym odbiorcņ programu jest społecznośń
lokalna, która bezpośrednio powinna odczuń efekty
jego wdraşania. Dotyczy to nie tylko właścicieli
i uşytkowników obszarów i obiektów zabytkowych,
ale równieş wszystkich mieszkańców, gdyş
zachowane i naleşycie pielňgnowane dziedzictwo
kulturowe wyróşnia obszar miasta i przesņdza
o jego atrakcyjności.
Przyjňty przez Radň Miasta w formie uchwały
„Gminny Program Opieki nad Zabytkami” jest
elementem polityki samorzņdowej. Powinien słuşyń
podejmowaniu planowych działań dotyczņcych:
inicjowania, wspierania, koordynowania badań
i prac z dziedziny ochrony zabytków i krajobrazu
kulturowego oraz upowszechniania i promowania
dziedzictwa kulturowego.
Program wykorzystywany moşe byń przez inne
jednostki samorzņdu terytorialnego, środowiska
badawcze i naukowe, właścicieli i posiadaczy
obiektów
zabytkowych,
a
takşe
osoby
zainteresowane kulturņ i dziedzictwem kulturowym.
Opracowanie i uchwalenie „Gminnego Programu”
nie powinno byń traktowane jedynie jako realizacja
przez Gminň ustawowego zadania. Program słuşyń
ma bowiem rozwojowi Gminy poprzez dņşenie do
poprawy
stanu
zachowania
zabytków,
eksponowania walorów krajobrazu kulturowego,
wykorzystania atrakcyjności zabytków dla potrzeb
społecznych, gospodarczych i edukacyjnych. Inne
waşne cele „Gminnego Programu” wskazane przez
ustawodawcň, jak określenie warunków współpracy
z właścicielami zabytków eliminujņcych sytuacje
konfliktowe czy tworzenie miejsc pracy zwiņzanych
z opiekņ nad zabytkami, sprawiajņ, şe program ten
moşe pełniń waşnņ rolň społecznņ, a jego
konsekwentna
realizacja
stań
siň
istotnym
czynnikiem rozwoju gminy.
Program powinien pomóc w aktywnym zarzņdzaniu
zasobem stanowiņcym dziedzictwo kulturowe
gminy. Współpraca środowisk samorzņdowych,
konserwatorskich i lokalnych przy realizacji
„Gminnego
Programu”
przynieśń
powinna
wszystkim stronom wymierne korzyści: zachowanie
dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń,
polepszenie
stanu
obiektów
zabytkowych,
zwiňkszenie atrakcyjności przestrzeni publicznych,
rozwój społeczno-gospodarczy.
Program jest opracowywany na okres czterech lat.
Kolejne sporzņdzane programy opieki winny
uwzglňdniań pojawiajņce siň nowe uwarunkowania
prawne i administracyjne, zmieniajņce siň warunki
społeczne, gospodarcze i kulturowe, nowe kryteria
oceny i aktualny stan zachowania zasobu oraz
prowadzone okresowo oceny efektów wdraşania
obowiņzujņcego programu.
10. Źródła finansowania gminnego programu opieki
nad zabytkami

Poz. 1731

"Gminny Program" jest zbiorem celów i zadań dla
gminy jako terytorium administracyjnego, a nie
wyłņcznie dla władz samorzņdowych, takşe ŝródła
finansowania nie odnoszņ siň wyłņcznie do
środków, którymi dysponowań moşe samorzņd.
W sumie moşliwości pozyskiwania środków
finansowych na realizacjň zadań wskazanych do
realizacji w „Gminnym Programie” sņ duşe,
poniewaş obejmujņ zarówno środki, które pozostajņ
w dyspozycji lub w zasiňgu władz samorzņdowych,
jak równieş inne ŝródła (np. prywatne, rzņdowe):
środki własne budşetowe Miasta Kostrzyn nad
Odrņ na realizacjň zadań własnych;
dotacje podmiotowe dla instytucji, których
organizatorem jest samorzņd gminy;
środki znajdujņce siň w gestii Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków – załņcznik nr 5;
dotacje samorzņdu województwa dla jednostek
samorzņdu terytorialnego innych szczebli na
realizacjň zadań z zakresu kultury i sztuki;
dotacje, granty, nagrody samorzņdu województwa dla podmiotów nie zaliczanych do
sektora finansów publicznych;
dochody własne instytucji kultury;
środki
Ministra
Kultury
i
Narodowego
w
ramach
ministerialnych – załņcznik nr 6;

Dziedzictwa
programów

zaciņgane przez samorzņd gminny kredyty
bankowe na realizacje określonych celów
i inwestycji;
zyski z działalności statutowej i gospodarczej;
odsetki z kont i rachunków bankowych;
dotacje
i
fundusze
celowe
rzņdowych
i pozarzņdowych programów pomocowych;
składki i zbiórki publiczne;
środki finansowe osób fizycznych;
fundusze
krajowe
Europejskiej;

i

zagraniczne

Unii

inne środki przewidziane prawem.
Obowiņzek dbania o stan zabytków wzmiankowana
ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
nakłada na właścicieli i uşytkowników obiektów
zabytkowych. Znaczņcym wsparciem dla zadań
z zakresu ochrony zabytków sņ takşe inne ŝródła
dofinansowania, wśród których istotnņ rolň pełniņ
środki z budşetu państwa. sņ to zarówno środki
Ministra kultury i Dziedzictwa Narodowego, jak
i
środki
Wojewody
Lubuskiego
(bňdņce
w
dyspozycji
Lubuskiego
Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków). W gestii Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego znajdujņ siň takşe środki
specjalne, pochodzņce z dochodów płynņcych z gier
losowych, przeznaczone m. in. na promowanie
i wspieranie działań na rzecz ochrony polskiego
dziedzictwa narodowego.
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Odnośnie obiektów sakralnych w finansowaniu prac
zwiņzanych z remontami i pracami konserwatorskimi, oprócz środków własnych parafii i w/w
środków budşetu państwa, istnieje dodatkowa
moşliwośń wsparcia przez Fundusz Kościelny
– funkcjonujņcy w ramach Ministerstwa Spraw
Wewnňtrznych i Administracji. Jednym z celów
Funduszu
jest
dofinansowywanie
remontów
i konserwacji zabytkowych obiektów sakralnych,
w tym podstawowe prace zabezpieczajņce obiekt,
a w szczególności remonty dachów, stropów, ścian
i elewacji, osuszanie i odgrzybianie, izolacjň,
remonty i wymianň zuşytej stolarki okiennej
i drzwiowej, instalacji elektrycznej, odgromowej,
przeciwwłamaniowej. Fundusz natomiast nie
finansuje konserwacji ruchomego wyposaşenia
obiektów sakralnych.
W przypadku wyjņtkowych projektów moşna teş
pozyskań środki z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i gospodarki wodnej. Dotyczy to
dofinansowania renowacji zabytkowych parków
i ogrodów wpisanych do rejestru zabytków oraz
dofinansowania publikacji zwiņzanych z ochronņ
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.
Rok
2005
2006
2007

Kwota
12 200,00
102 030,99
4 712 009,69

2008
284 011,00

Poz. 1731

Ponadto istniejņ takşe moşliwości zdobywania
środków finansowych ze ŝródeł zewnňtrznych
na
zadania
inwestycyjne
i
społeczne
do
współfinansowania
z
funduszy
krajowych
i zagranicznych Unii Europejskiej.
11. Realizacja i finansowanie przez gminę zadań
z zakresu ochrony zabytków
Fundamentalnym
działaniem
Rady
Miasta
w Kostrzynie nad Odrņ powinno byń coroczne
przyznawanie w uchwale budşetowej wysokości
środków finansowych przeznaczonych na dotacje
dla prac konserwatorskich, restauratorskich lub
robót budowlanych przy obiektach wpisanych do
rejestru zabytków – załņcznik nr 7.
W 2006 roku wzmiankowanņ dotacjň w kwocie
22 741,65 zł udzielono Parafii Rzymsko-Katolickiej na
remont kaplicy, ob. kościoła przy ul. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego 2.
Wysokośń środków przeznaczonych na zabytki
w budşecie Miasta Kostrzyn nad Odrņ w latach
2005-2008:

Obiekt
uzbrojenie Starego Miasta – Twierdzy
remont Bramy Berlińskiej, uzbrojenie Starego Miasta
– Twierdzy (Bastion Filip, Brama Chyşańska, sieci)
remont Bramy Berlińskiej, rewitalizacja Bramy
Berlińskiej, uzbrojenie Starego Miasta – Twierdzy
Rewitalizacja Twierdzy Kostrzyn (Bastiony Filip
i Brandenburgia), rewitalizacja Bastionu Król,
rewitalizacja Bramy Berlińskiej, remont wieşy remizy
straşackiej

Wykorzystanie środków zewnňtrznych na prace przy
obiektach zabytkowych na terenie miasta Kostrzyn
nad Odrņ:
Rok
2006-2007

Kwota

2 152 411,32
403 753,74
2007

444 079,83

Źródło dofinansowania
Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego w ramach
Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego
rezerwa celowa budşetu
państwa
Interreg III B BSR

Obiekt
projekt „Uzbrojenie
Starego Kostrzyna”
(Brama Chyşańska,
Bastion Filip, sień
kanalizacyjna, sień
wodociņgowa)
projekt „Kulturowoturystyczny szlak
nadbałtyckich
twierdz” – Brama
Berlińska
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12. Część graficzna gminnego programu opieki nad zabytkami
Priorytet I Rewaloryzacja dziedzictwa kulturowego jako element rozwoju społeczno-gospodarczego miasta
Kierunek działań
Zadania
1. Zachowanie historycznych i zabytkowych walo- 1. Rewitalizacja Starego Miasta – Twierdzy – etap II.
rów Starego Miasta – Twierdzy w Kostrzynie nad 2. Muzeum fortyfikacji europejskich – rewitalizacja Bastionu Król.
Odrņ
3. Adaptacja kazamat Bastionu Filip na cele muzealne.
4. Rewaloryzacja umocnień Dzieła Rogowego.
2. Odnowa obiektów zabytkowych w Kostrzynie 1. Rewaloryzacja Parku Miejskiego.
nad Odrņ
2. Modernizacja Placu Wojska Polskiego.
3. Remont budynku powojskowego przy ul. Wyszyńskiego i jego adaptacja na cele mieszkalne.
4. Remont kamienic przy ul. Niepodległości nr 13-14-15.
5. Remont kamienicy przy ul. Niepodległości nr 5.
6. Remont kamienic przy ul. Şeglarskiej nr 29 i nr 56.
7. Remont budynku mieszkalnego przy ul. Prostej nr 24.
3. Zwiňkszanie atrakcyjności zabytków dla potrzeb 1. Utrzymanie w dobrym stanie zabytków stanowiņcych własnośń Miasta Kostrzyn nad Odrņ
społecznych, turystycznych i edukacyjnych
(wpisanych do rejestru zabytków i w ewidencji zabytków).
2. Budowa i promocja produktów turystycznych w oparciu o dziedzictwo kulturowe.
3. Reagowanie samorzņdu na brak naleşytej dbałości o zabytki.
4. Tworzenie miejsc pracy zwiņzanych z opiekņ 1. Określenie zadań i kompetencji dotyczņcych opieki nad zabytkami w obrňbie administracji
nad zabytkami
gminy – powołanie Miejskiego Konserwatora Zabytków.
2. Utworzenie w strukturze Urzňdu Miasta komórki doradczej ds. pozyskiwania środków
finansowych na opiekň nad zabytkami.
3. Tworzenie miejsc pracy zwiņzanych z zagospodarowaniem i popularyzacjņ dziedzictwa,
szkolenie fachowców - rzemieślników reprezentujņcych „ginņce” zawody.
Priorytet II Ochrona i świadome kształtowanie krajobrazu kulturowego
Kierunek działań
Zadania
1.
Zintegrowana ochrona środowiska kultu- 1. Działania prawne – sporzņdzenie i uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania
rowego
przestrzennego.
2. Opracowanie studium widokowo-krajobrazowego obszaru gminy miejskiej.
3. Wspieranie właścicieli obiektów zabytkowych.
4. Dofinansowanie prac remontowych przy obiektach nie bňdņcych własnościņ Miasta w postaci
stosownej uchwały dotyczņcej dotacji na prace remontowo-konserwatorskie przy zabytkach.
2.
Rozszerzenie
ochrony
środowiska 1. Rozwój instytucji muzealnych.
kulturowego gminy
2. Organizacja systematycznych szkoleń urzňdników Miasta w zakresie opieki i ochrony
dziedzictwa kulturowego.
3. Wystņpienie do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wpis do rejestru zabytków obiektów
zabytkowych.
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3.
Ochrona
układów
przestrzennych 1. Przeciwdziałanie tendencjom do rozpraszania zabudowy dawnych wsi.
historycznych wsi, bňdņcych obecnie w granicach 2. Opracowanie katalogu form budownictwa regionalnego.
administracyjnych miasta.
Priorytet III Dziedzictwo żywe - promocja, edukacja i dokumentacja walorów gminnego dziedzictwa kulturowego
Kierunek działań
Zadania
1.
Zwiňkszanie roli zabytków w rozwoju 1. Opracowanie pieszych szlaków turystycznych i stworzenie nowych rowerowych szlaków turyturystyki i przedsiňbiorczości
stycznych.
2. Uaktualnienie istniejņcych i wykonanie nowych tablic informacyjnych przy obiektach zabytkowych.
3. Rozwój infrastruktury turystycznej, w tym modernizacja infrastruktury turystyki wodnej.
4. Opracowanie i wydanie folderów turystycznych.
5. Organizacja cyklicznych imprez promocyjno-kulturalnych, w których motywem przewodnim
bňdņ tradycje regionu.
2.
Edukacja i popularyzacja wiedzy o regio- 1. Edukacja regionalna – tworzenie programów nauczania regionalnego i podrňczników
nalnym dziedzictwie kulturowym
uwzglňdniajņcych dziedzictwo kulturowe dla wszystkich poziomów nauczania, wspieranie
projektów edukacyjnych poświňconych upowszechnianiu historii i dziedzictwa kulturowego.
2. Organizacja kształcenia nauczycieli i organizatorów şycia kulturalnego w zakresie opieki nad
zabytkami, w tym organizowanie kursów zawodowych dla nauczycieli rzemiosł.
3. Opracowanie i organizacja tras oraz ścieşek edukacyjnych z wykorzystaniem obiektów
i zespołów zabytkowych.
3.
Specjalistyczne rozpoznanie badawcze
1. Wspieranie działań skutkujņcych powstaniem opracowań historyczno-konserwatorskich.
poszczególnych obiektów, zespołów oraz
2. Prowadzenie monitoringu i weryfikacji gminnej ewidencji zabytków oraz utworzenie
obszarów zabytkowych zwiņzane z przygokomputerowej bazy danych.
towanym lub realizowanym procesem
inwestycyjnym
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Załącznik nr 1 – Rejestr zabytków nieruchomych
Lp.

Obiekt

Adres

Rejestr zabytków

Materiał
ścian
ceglane

Datowanie

1.

fortyfikacje ziemno Stare Miasto – Twierdza
-murowane

KOK-I-625
z 18.12.1963r.,
81 z 02.11.1976r.

2.

zamek

Stare Miasto – Twierdza

3.

kaplica cmentarna
p.w. Najświňtszego
Serca Pana Jezusa
spichlerz w zespole
spichlerzy zboşowych
spichlerz w zespole
spichlerzy zboşowych
młyn zboşowy z silosem

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego nr 2

599 z 20.06.1963r. ceglane/
kamienne
L-209/A
ceglane
z 30.05.2006r.

ok. 1535r.,
XVII w., XVIII w.
XIX/XX w.

ul. Prosta 8-10

L-211/A
z 05.06.2006r.

ceglane

ul. Prosta 8-10

L-211/A
z 05.06.2006r.

ul. Gorzowska nr 24

L-210/A
z 30.05.2006r.

4.

5.

1537-1568r.,
XVII w., XIX w.

Działka nr
Własność
ewidencyjny
6-76/60, 6-75/3, komunalna,
6-75/2, 6-86/2, wyznaniowa,
6-76/61,
prywatna
6-86/1
6-76/60
komunalna
4-311

wyznaniowa

ok. 1930r.

4-57

prywatna

ceglane

ok. 1930r.

4-57

prywatna

ceglane

pocz. XX w.

4-164/2

prywatna

Załącznik nr 2 – Rejestr zabytków ruchomych
Lp.

Miejscowość

1.

Kostrzyn nad
Odrņ

2.

Kostrzyn nad
Odrņ

Miejsce
przechowywania
Muzeum Lubuskie
willa przy
ul. Warszawskiej 35
w Gorzowie Wlkp.
Muzeum Twierdzy Kostrzyn,
ul. Chyşańska 48,
66-470 Kostrzyn nad Odrņ

Rodzaj zabytku
fragmenty portali ceramicznych

zespół zabytków sepulkralnych z krypty kościoła NMP na Starym
Mieście

Określenie zaDatowanie
bytku
renesansowe
XVI w.
portale z zamku

- wieko sarkofagu ksiňşnej
Katarzyny
Brunszwickiej;
- sarkofag ekshumacyjny

- 1574r.

- 1713r.

Rejestr zabytków
nr 6
z 20.06.1963r.

L-B-48
z 11.05.2007r.

Właściciel/
użytkownik
Muzeum Lubuskie
im. Jana Dekerta
w Gorzowie Wlkp.
Miasto Kostrzyn nad
Odrņ
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Załącznik nr 3 – Stanowiska archeologiczne na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą

Lp.

Nr stanowiska
w mieście

Numer stanowiska na obszarze

1.
2.

11
11

1
1

ślad osadnictwa
osada

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

12
12
36
28
29
30
31
32

2
2
1
2
3
4
5
6

11.
12.
13.
14.
15.

33
34
35
1
2

7
8
9
10
11

16.

3

12

17.
18.

4
5

13
14

19.

6

15

20.

7

16

ślad osadnictwa
osada
cmentarzysko
ślad osadnictwa
fort
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
osada
ślad osadnictwa
osada
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
osada
osada
ślad osadnictwa
osada
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
osada
osada
osada
osada
punkt osadniczy
ślad osadnictwa
osada
punkt osadniczy
osada

Funkcja

Klasyfikacja chronologiczno-kulturowa
epoka brņzu – okres halsztacki
póŝne średniowiecze (XV w.)
nowoşytnośń (XVII-XIX w.)
stanowisko nieokreślone chronologicznie
póŝne średniowiecze (XV w.)
epoka brņzu
epoka kamienia
2 poł. XIX w.
stanowisko nieokreślone chronologicznie
nowoşytnośń
epoka kamienia
stanowisko nieokreślone chronologicznie
póŝne średniowiecze
nowoşytnośń
póŝne średniowiecze
póŝne średniowiecze
stanowisko nieokreślone chronologicznie
epoka brņzu – okres halsztacki
stanowisko nieokreślone chronologicznie
nowoşytnośń
stanowisko nieokreślone chronologicznie
nowoşytnośń
póŝne średniowiecze
stanowisko nieokreślone chronologicznie
póŝne średniowiecze
nowoşytnośń
stanowisko nieokreślone chronologicznie
póŝne średniowiecze
nowoşytnośń
stanowisko nieokreślone chronologicznie
póŝne średniowiecze
nowoşytnośń

Archeologiczne
Zdjęcie
Polski (AZP)
47 05
47 05
47 05
47 05
47 06
47 06
47 06
47 06
47 06
47 06
47 06
47 06
47 06
47 06
47 06
47 06
47 06
47 06
47 06
47 06
47 06
47 06
47 06
47 06
47 06
47 06
47 06
47 06
47 06
47 06
47 06
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21.

8

17

22.

9

18

23.
24.

10
27

19
24

25.

1

1

26.

2

2

27.
28.
29.
30.

3
4
5
6

3
4
5
6

31.

7

7

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
osada
ślad osadnictwa
osada
miasto
zamek
kościół farny
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
cmentarzysko
osada
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
cmentarzysko
osada
osada
skarb
cmentarzysko
cmentarzysko
grodzisko?
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa

póŝne średniowiecze
nowoşytnośń
epoka kamienia
stanowisko nieokreślone chronologicznie
nowoşytnośń
stanowisko nieokreślone chronologicznie
epoka brņzu, okres wpływów rzymskich, wczesne i póŝne średniowiecze
nowoşytnośń
wczesne średniowiecze
średniowiecze
średniowiecze
póŝne średniowiecze
stanowisko nieokreślone chronologicznie
póŝne średniowiecze
nowoşytnośń
neolit
epoka brņzu – okres halsztacki
okres przedrzymski
stanowisko nieokreślone chronologicznie
póŝne średniowiecze
okres przedrzymski
okres przedrzymski
wczesne średniowiecze
średniowiecze
epoka brņzu
okres przedrzymski
wczesne średniowiecze
okres przedrzymski
neolit
neolit
neolit
neolit
neolit
neolit
neolit
neolit
neolit

Poz. 1731
47 06
47 06
47 06
47 06
47 06
47 06
47 06
47 06
48 06
48 06
48 06
48 06
48 06
48 06
48 06
48 06
48 06
48 06
48 06
48 06
48 06
48 06
48 06
48 06
48 06
48 06
48 06
48 06
48 06
48 06
48 06
48 06
48 06
48 06
48 06
48 06
48 06
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45.
46.

21
22

24
25

47.

23

26

48.
49.

39
40

29
30

ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
fragment załoşenia
miejskiego

Poz. 1731

póŝne średniowiecze
epoka kamienia
stanowisko nieokreślone chronologicznie
epoka kamienia
wczesne średniowiecze
póŝne średniowiecze
mezolit
XIX/XX w.

48 06
48 06
48 06
48 06
48 06
48 06
48 06
48 06

Załącznik nr 4 – Gminna ewidencja zabytków
Lp.

Obiekt

Adres

Rejestr zabytków

Datowanie

układ urbanistycznofortyfikacyjny

Stare Miasto – Twierdza

2.

układ ruralistyczny
– owalnica
układ ruralistyczny
– owalnica
układ ruralistyczny
– ulicówka
Bastion „Brandenburgia”

Osiedle Drzewice

nie dotyczy

przed 1451r.

nie dotyczy

nie dotyczy

Osiedle Szumiłowo

nie dotyczy

1 poł. XIII w.

nie dotyczy

nie dotyczy

Osiedle Warniki

nie dotyczy

1261r.

nie dotyczy

nie dotyczy

ceglane

1568r.,
1877-1879

6-76/60

komunalna

ceglane

komunalna

ceglane

1568r.,
6-76/60
1662r.,
1891-1892
1568-1571,
6-75/3
1586-1588, 1662r.
1877-1879
1878r.
6-75/2

ceglane

1878r.

komunalna

4.
5.

Stare Miasto – Twierdza

6.

Bastion „Filip” z grodziņ Stare Miasto – Twierdza
i murem kurtynowym

7.

Bastion „Król” z grodziņ Stare Miasto – Twierdza
i murem kurtynowym

8.

Brama „Berlińska”

Stare Miasto – Twierdza

9.

Brama „Chyşańska”

Stare Miasto – Twierdza

KOK-I-625
z 18.12.1963r.,
81 z 02.11.1976r.
KOK-I-625
z 18.12.1963r.,
81 z 02.11.1976r.
KOK-I-625
z 18.12.1963r.,
81 z 02.11.1976r.
KOK-I-625
z 18.12.1963r.,
81 z 02.11.1976r.
KOK-I-625
z 18.12.1963r.,
81 z 02.11.1976r.

ceglane

XIII w., 1232r.,
1537-1568r.

Działka nr
Własność
ewidencyjny
nie dotyczy
nie dotyczy

1.

3.

KOK-I-625
z 18.12.1963r.,
81 z 02.11.1976r.

Materiał
ścian
nie dotyczy

6-86/2

komunalna

komunalna
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10. fragment „Dzieła Rogowego”

Stare Miasto – Twierdza

11. Furta „Młyńska”

Stare Miasto – Twierdza

12. ruiny kościoła farnego

Stare Miasto – Twierdza

13. Plac Ńwiczeń, (Plac Ka- Stare Miasto – Twierdza
waleryjski, Plac Wyścigowy)
14. Promenada tzw. „Wał Stare Miasto – Twierdza
Kattego”
15. fragment Rawelinu „Al- Stare Miasto – Twierdza
brecht”
16. Rawelin „August Wilhelm”

Stare Miasto – Twierdza

17. Rynek Starego Miasta

Stare Miasto – Twierdza

18. ulice Starego Miasta
(nawierzchnia)

Stare Miasto – Twierdza

19. ruiny zamku

Stare Miasto – Twierdza

20. dwa zbiorniki retencyj- Stare Miasto – Twierdza
ne
21. fragment straşnicy

Gorzyn

22. Fort „Sarbinowo”

w lesie, na płn.-wsch. od
miasta

Poz. 1731

KOK-I-625
z 18.12.1963r.,
81 z 02.11.1976r.
KOK-I-625
z 18.12.1963r.,
81 z 02.11.1976r.
KOK-I-625
z 18.12.1963r.,
81 z 02.11.1976r.
KOK-I-625
z 18.12.1963r.,
81 z 02.11.1976r.
KOK-I-625
z 18.12.1963r.,
81 z 02.11.1976r.
KOK-I-625
z 18.12.1963r.,
81 z 02.11.1976r.
KOK-I-625
z 18.12.1963r.,
81 z 02.11.1976r.
KOK-I-625
z 18.12.1963r.,
81 z 02.11.1976r.
KOK-I-625
z 18.12.1963r.,
81 z 02.11.1976r.
599 z 20.06.1963r.

ceglane

1568r., XIX w.

6-73/10, 6-60, komunalna
6-68/56

ceglane

1568r., XIX w.

6-76/60

komunalna

kamienne/
ceglane

1787r., 1815r.

6-76/61

wyznaniowa

nie dotyczy

XVI w.

6-76/60

komunalna

nie dotyczy

1928-1929

6-76/60

komunalna

ceglane

1568r., XIX w.

6-75/2

komunalna

ceglane

ok. 1631r.,
XVIII w.

6-76/24

komunalna

nie dotyczy

XIII w.

6-76/83

komunalna

kostka i płyty XIIII w., XVI w.,
granitowe
XIX w.

nie dotyczy

komunalna

ceglane

6-76/60

komunalna

KOK-I-625
z 18.12.1963r.,
81 z 02.11.1976r.

ceglane

ok. 1535r.,
XVII w., XVIII w.
XVI w., XIX w.

6-86/1

prywatna

1650-1652,
2 poł. XIX w.
1883-1887

6-60

komunalna

3-1/3

komunalna

ceglane
typowany do wpi- ceglane
su
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23. kościół pomocniczy
p.w. Najświňtszego
Serca Pana Jezusa
24. kaplica cmentarna, ob.
kościół filialny p. w. MB
Czňstochowskiej
25. cmentarz poewangelicki, ob. park miejski
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

38.
39.

– 7583 –
ul. Kardynała Stefana Wy- L-209/A
szyńskiego nr 2
z 30.05.2006r.

ul. Cmentarna bn,
na terenie ob. cmentarza
komunalnego
Śródmieście, ul. Kopernika, Gorzowska, Sikorskiego
cmentarz poewangelic- Śródmieście,
ki,
Osiedle Mieszka I
cmentarz poewangelic- ul. Sportowa 22
ki, ob. komunalny
dawny cmentarz przy- Osiedle Szumiłowo
kościelny
ul. Kostrzyńska
d. cmentarz przykoOsiedle Drzewice
ścielny
ul. Kościelna
cmentarz poewangelic- Osiedle Drzewice
ki, ob. rzymsko-katolicki ul. Cmentarna
dawny cmentarz przy- Osiedle Warniki
kościelny
w centrum wsi
cmentarz poewangelicki Osiedle Warniki
ul. Wyszyńskiego
cmentarz şydowski
ul. Mickiewicza bn
cmentarz Stalag IIIC
Osiedle Drzewice
park w zespole dawne- ul. Narutowicza nr 6
go szpitala wojskowego
park w zespole dawne- ul. Wyszyńskiego nr 23
go szpitala miejskiego
„Park Lwa”
pomiňdzy ulicami: Parkowa Wyszyńskiego, Wňdkarskņ
Pomnik Lwa
w „Parku Lwa”
most kolejowy
przeprawa przez Odrň

40. most kolejowy

Poz. 1731
ceglane

pocz. XX w.

4-311

wyznaniowa

ceglane

pocz. XX w.,
1-291
1960 r., ok. 2000r.

wyznaniowa

nie dotyczy

poł. XIX w.

4-280/16

komunalna

nie dotyczy

poł. XIX w.

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

pocz. XX w.

komunalna

nie dotyczy

poł. XIX w.

4-1/1, 4-1/2,
4-4
8-219

nie dotyczy

XV w. (?),
poł. XIX w.
2 poł. XIX w.

1-364

komunalna

1-290

wyznaniowa

5-100

komunalna

nie dotyczy

XIII (?),
pocz. XIX w.
poł. XIX w.

5-184

komunalna

nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

1 poł. XIX w.
4-138
1938-1945
1-73
l. 30-40-ste XX w. 1-424/7

komunalna
komunalna
powiatowa

nie dotyczy

l. 30-ste XX w.

4-262/8

komunalna

nie dotyczy

1 poł. XX w.

4-308

komunalna

ok. 1925r.
1857r., 1926r.
1952r., 1969r.

4-308
6-1

komunalna
państwowa

1926r.

6-61

państwowa

nie dotyczy
nie dotyczy

piaskowiec
metalowe/
ceglane/
şelbetowe
Gorzyn, starorzecze Odry typowany do wpi- ceglane/ mesu rejestru zabyt- talowe
ków

komunalna
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41. most kolejowy

przeprawa przez Zalew
Warty, linia kolejowa
Szczecin-Wrocław
42. most kolejowy (połuprzeprawa przez Wartň,
dniowy)
linia kolejowa SzczecinWrocław
43. most kolejowy
przeprawa przez Wartň,
(północny)
linia kolejowa do Berlina
44. most drogowy nad fosņ Stare Miasto – Twierdza

Poz. 1731
1875r., 1948r.,
1971r., 1983r.

6-82

państwowa

1875r., 1948r.,
1971r., 1983r.

6-2/1

państwowa

1857r., 1926r.,
1952r.
2 poł. XIX w.

6-2/1

państwowa

6-86/2

komunalna

1881, 1947r.,
1992r.
2 poł. XIX w.,
1945r., 2000r.

6-1

państwowa

6-64

państwowa

2 poł. XIX w.,
1945r., 2000r.

6-2/1

państwowa

48. wiadukt

şelbetowe/
ceglane/ metalowe
şelbetowe/
ceglane/ metalowe
şelbetowe/
metalowe
ceglane/
şelbetowe
şelbetowe/
ceglane
şelbetowe/
ceglane/
metalowe
şelbetowe/
ceglane/ metalowe
şelbetowe

ok. 1900r.

4-59/2

państwowa

49.
50.
51.

şelbetowe
şelbetowe
ceglane

ok. 1900r.
ok. 1900r.
1874-1876,
1900r.

7-116
1-829/6
1-829/6

państwowa
państwowa
państwowa

ceglane

ok. 1900r.

1-829/6

państwowa

şelbetowe/
metalowe

1874-1900

1-829/6

państwowa

metalowe

1875-1900

1-829/6

państwowa

metalowe/
szklane

1875-1900

1-829/6

państwowa

45. most drogowy

przeprawa przez Odrň

46. most drogowy

przeprawa przez Zalew
Warty

47. most drogowy

przeprawa przez Wartň

52.

53.

54.

55.

nad torami linii kolejowej
do Gorzowa i Myśliborza
wiadukt
nad ul. Niepodległości
wiadukt
ul. Sikorskiego-Sportowa
budynek dworca
ul. Dworcowa
typowany do wpikolejowego
su do rejestru zabytków
budynek gospodarczy w zespół dworca kolejowego typowany do wpizespole dworca
su do rejestru zabytków
dwupoziomowe perony zespół dworca kolejowego typowane do wpisu do rejestru zabytków
wiaty peronowe
zespół dworca kolejowego typowane do wpisu do rejestru zabytków
wiata tunelu
zespół dworca kolejowego typowane do wpisu do rejestru zabytków
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56. parowozownia w zespo- ul. Niepodległości nr 2A
le dworca kolejowego

typowana do wpi- ceglane
su do rejestru zabytków
typowana do wpi- ceglane
su do rejestru zabytków
ceglane

1896r.

1-829/6

państwowa

ok. 1877r.

1-829/6

państwowa

ok. 1877r.

1-829/6

państwowa

ul. Niepodległości nr 2A

ceglane

1896r.

1-829/6

państwowa

ul. Sportowa bn

ceglane

ok. 1900r.

1-829/6

państwowa

ul. Dworcowa bn

ceglane

ok. 1896r.

1-829/6

państwowa

ul. Gorzowska bn

ceglane

l. 20-30-ste XX w. 4-59/2

państwowa

ul. Mickiewicza bn

ceglane

l. 20-30-ste XX w. 4-59/2

państwowa

ul. Mickiewicza bn

ceglane

l. 20-30-ste XX w. 4-59/2

państwowa

ul. Mickiewicza bn

ceglane

l. 20-30-ste XX w. 4-59/2

państwowa

ul. Wyszyńskiego nr 23

ceglane

lata 30-ste XX w. 4-401/1

powiatowa

ul. Narutowicza nr 6

ceglane

l. 30-40-ste XX w. 1-424/12

powiatowa

ul. Narutowicza nr 6

ceglane

l. 30-40-ste XX w. 1-424/12

powiatowa

ul. Narutowicza nr 6

ceglane

l. 30-40-ste XX w. 1-424/12

powiatowa

ul. Narutowicza nr 6

ceglane

l. 30-40-ste XX w. 1-424/12

powiatowa

ul. Narutowicza nr 6

ceglane

l. 30-40-ste XX w. 1-424/12

powiatowa

ul. Prosta
ul. Wyszyńskiego nr 34
ul. Wyszyńskiego
Osiedle Szumiłowo,
ul. Kostrzyńska bn

ceglane
ceglane
ceglane
ceglane

lata 30-ste XX w.
l. 20-30-ste XX w.
pocz. XX w.
pocz. XX w.

komunalna
prywatna
państwowa
państwowa

57. parowozownia w zespo- ul. Sportowa bn
le wňzła kolejowego
58. warsztat parowozowni
w zespole wňzła
59. budynek mieszkalny
w zespole dworca
60. kolejowy budynek administracyjny
61. nastawnia Ko11 w zespole dworca
62. nastawnia Ko5 wňzła
kolejowego
63. nastawnia KoA wňzła
kolejowego
64. budynek gospodarczy
w zespole wňzła
65. budynek w zespole
wňzła kolejowego
66. budynek d. szpitala
miejskiego
67. budynek główny
w zespole szpitala
68. budynek w zespole
szpitala
69. budynek w zespole
szpitala
70. budynek portierni
w zespole szpitala
71. budynek prosektorium
w zespole szpitala
72. transformator
73. trafostacja
74. transformator
75. transformator

Poz. 1731

ul. Sportowa bn

4-38
4-209/4
5-183
8-203
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Poz. 1731

76. trafostacja

ul. Mickiewicza nr 20

ceglane

pocz. XX w.

4-147

prywatna

77. transformator

Osiedle Drzewice
ul. Łņczna
Osiedle Warniki
ul. Gorzowska nr 1
ul. Portowa bn
ul. Gen. Sikorskiego bn
Osiedle Warniki nr 44

ceglane

pocz. XX w.

1-366/5

komunalna

pocz. XX w.
pocz. XX w.
2 poł. XIX w.
2 poł. XIX w.
1932r.

5-109
4-298
7-110/2
4-346
5-111/2

państwowa
komunalna
państwowa
komunalna
państwowa

ok. 1932r.
ok. 1932r.

5-111/1
5-111/1

państwowa
państwowa

1903r.

4-131/2

prywatna

1909r.

1-829/6

państwowa

1909r.

4-59/2

państwowa

pocz. XX w.
ok. 1930r.

4-38
4-57

komunalna
prywatna

ok. 1930r.

4-57

prywatna

78.
79.
80.
81.
82.

transformator
remiza straşacka
port şeglugi rzecznej
przystań pasaşerska
przepompownia

83. wałomistrzówka
84. budynek gospodarczy
przepompowni
85. wodociņgowa wieşa
ciśnień
86. wodociņgowa wieşa
ciśnień
87.

88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.

95.
96.
97.
98.

Osiedle Warniki nr 44
Osiedle Warniki nr 44
ul. Osiedlowa bn

ceglane
ceglane
betonowe
betonowe
typowana do wpi- ceglane
su
ceglane
ceglane

typowana do wpi- ceglane
su
w zespole dworca kolejo- typowana do wpi- ceglane
wego, ul. Dworcowa
su do rejestru zabytków
wodociņgowa wieşa
w zespole wňzła kolejowe- typowana do wpi- ceglane
ciśnień typu „bliŝniak” go, ul. Gorzowska
su do rejestru zabytków
budynek wodociņgów ul. Prosta bn
ceglane
spichlerz w zespole
ul. Prosta 8-10
L-211/A
ceglane
spichlerzy zboşowych
z 05.06.2006r.
spichlerz w zespole
ul. Prosta 8-10
L-211/A
ceglane
spichlerzy zboşowych
z 05.06.2006r.
młyn zboşowy z silosem ul. Gorzowska nr 24
L-210/A
ceglane
z 30.05.2006r.
budynek mleczarni
ul. Mickiewicza nr 6
ceglane
fabryka celulozy
ul. Fabryczna 1
ceglane
ulice brukowane
m. in. ul. Gorzowska,
kamień poo nawierzchni
ul. Namyślińska, ul. Wodlny, kostka
brukowanej
na,
granitowa
ul. Wojska Polskiego,
Osiedle Leśne
budynek mieszkalny
ul. Asfaltowa nr 23
ceglane
budynek mieszkalny
ul. Brzoskwiniowa nr 2
ceglane
budynek mieszkalny
ul. Chopina nr 1-3
ceglane
budynek mieszkalny
ul. Chopina nr 5-7
ceglane

lata 30-ste XX w. 4-164/2

prywatna

pocz. XX w.
1935-1938
XIX w.

4-134/5
7-63/49
4-117,
1-3/1, 4-305,
4-182,
4-11/186

prywatna
państwowa
wojewódzka,
komunalna,
powiatowa,
komunalna

1 ńw. XX w.
kon. XIX w.
lata 30-ste XX w.
lata 30-ste XX w.

7-69
8-102
1-452/5
1-452/6

prywatna
prywatna
komunalna/ prywatna
komunalna/ prywatna
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99. budynek mieszkalny
100. budynek mieszkalny
101. budynek mieszkalny
102. budynek mieszkalny
103. kamienica
104. budynek mieszkalny
105. budynek mieszkalny
106. budynek mieszkalny
107. magazyn
108. budynek mieszkalny
109. budynek mieszkalny
110. budynek mieszkalny
w zespole młyna
111. kamienica
112. kamienica
113. budynek mieszkalny
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ul. Chopina nr 9-11
ul. Drzewicka nr 22
ul. Drzewicka nr 25
ul. Drzewicka nr 50-60
ul. Dworcowa nr 1-3-5
ul. Główna nr 3
ul. Główna nr 13
ul. Główna nr 18
ul. Gorzowska nr 2
ul. Gorzowska nr 17A-B
ul. Gorzowska nr 23A-B
ul. Gorzowska nr 24
ul. Jana Pawła II nr 1
ul. Jana Pawła II nr 3
ul. Jana Pawła II nr 63-69

Poz. 1731
ceglane
ceglane
ceglane
ceglane
ceglane
ceglane
ceglane
ceglane
ceglane
ceglane
ceglane
ceglane

ceglane
ceglane
ceglane/
drewniane
114. budynek mieszkalny
ul. Jana Pawła II nr 71-77
ceglane/
drewniane
115. willa,
ul. Kopernika nr 1
typowana do wpi- ceglane
ob. Urzņd Miasta
su do rejestru zabytków
116. kamienica
ul. Kopernika nr 2A
ceglane
117. kamienica
ul. Kopernika nr 2B
ceglane
118. budynek magazynowy ul. Kopernika nr 4A
ceglane
119. kamienica
ul. Kopernika nr 6
ceglane
120. budynek mieszkalny
ul. Kostrzyńska nr 4
ceglane
121. szkoła, ob. budynek
ul. Kostrzyńska nr 17
ceglane
mieszkalny
122. budynek mieszkalny
ul. Kostrzyńska nr 19
ceglane
123. budynek mieszkalny
ul. Kostrzyńska nr 34
ceglane
124. budynek mieszkalny
ul. Kościelna nr 1
ceglane
125. budynek mieszkalny
ul. Kościelna nr 3
ceglane
126. budynek mieszkalny
ul. Kościelna nr 5
ceglane
127. budynek mieszkalny
ul. Kościelna nr 9
ceglane
128. budynek mieszkalny
ul. Kościelna nr 11
ceglane
129. budynek mieszkalny
ul. Kościelna nr 12
ceglane
130. budynek szkoły
ul. Kościuszki nr 7
typowany do wpi- ceglane
su

lata 30-ste XX w.
1 ńw. XX w.
1 ńw. XX w.
l. 20-30-ste XX w.
l. 20-30-ste XX w.
pocz. XX w.
1 ńw. XX w.
1 ńw. XX w.
kon. XIX w.
pocz. XX w.
kon. XIX w.
lata 30-ste XX w.

1-452/7
1-488/1
1-481
1-450/3
4-124/1
1-485/88
1-1310/31
1-499
4-299/2, 299/3
4-143
4-385/17
4-164/2

komunalna/ prywatna
prywatna
prywatna
komunalna/ prywatna
państwowa/ prywatna
prywatna
komunalna/ prywatna
prywatna
komunalna
komunalna
prywatna
prywatna

pocz. XX w.
1-826/4
l. 20-30-ste XX w. 1-826/5
l. 20-30-ste XX w. 1-1319/16

komunalna/ prywatna
komunalna/ prywatna
komunalna

l. 20-30-ste XX w. 1-1319/12

komunalna

pocz. XX w.

4-266/7

komunalna

l. 20-30-ste XX w.
l. 20-30-ste XX w.
1 ńw. XX w.
1 ńw. XX w.
kon. XIX w.
XIX/XX w.

4-281
4-281
4-299/2, 299/5
4-258/1
8-212
8-112/3

komunalna/ prywatna
komunalna/ prywatna
komunalna
państwowa/ prywatna
prywatna
komunalna/ prywatna

XIX/XX w.
1 ńw. XX w.
4 ńw. XIX w.
4 ńw. XIX w.
lata 20-ste XX w.
1900-1910
4 ńw. XIX w.
4 ńw. XIX w.
l. 20-30-ste XX w.

8-114/2
8-139
1-391/2
1-396/3
7-17/1
7-15
1-12
1-382
4-135/1

prywatna
prywatna
prywatna
prywatna
prywatna
prywatna
państwowa
prywatna
komunalna
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131. budynek mieszkalny
ul. Kościuszki nr 20
132. budynek mieszkalny
ul. Lipowa nr 3
133. willa
ul. Łódzka nr 1
134. budynek mieszkalny
ul. Mickiewicza nr 14A-B
135. budynek mieszkalny
ul. Mickiewicza nr 16A-B
136. budynek mieszkalny
ul. Mickiewicza nr 18A-B
137. budynek Wyşszej Szkoły ul. Mickiewicza nr 20
Zawodowej
138. piwnica
ul. Mostowa bn
139. budynek mieszkalny
ul. Nadbrzeşna nr 2
140. budynek mieszkalny
ul. Namyślińska nr 1
141. budynek mieszkalny
ul. Namyślińska nr 7
142. budynek mieszkalny
ul. Namyślińska nr 8
143. leśniczówka
ul. Namyślińska nr 10
144. budynek mieszkalny
ul. Namyślińska nr 12
145. budynek mieszkalny
ul. Narutowicza nr 4
w zespole szpitala
146. kamienica
ul. Niepodległości nr 5
147. budynek mieszkalny
148. kamienica
149. kamienica
150. budynek gospodarczy
151. kamienica
152. kamienica
153. kamienica
154. kamienica
155. budynek mieszkalny
156. budynek mieszkalny
157. budynek mieszkalny
158. budynek mieszkalny
159. budynek mieszkalny
160. stanowiska strzelnicze
161. budynek mieszkalny
162. budynek mieszkalny
163. budynek mieszkalny

Poz. 1731
ceglane
ceglane
ceglane
ceglane
ceglane
ceglane
ceglane

lata 30-ste XX w.
1 ńw. XX w.
lata 30-ste XX w.
lata 30-ste XX w.
lata 30-ste XX w.
lata 30-ste XX w.
pocz. XX w.

4-154
1-366/1
4-242/2
4-150
4-149
4-148
4-147

prywatna
prywatna
komunalna/ prywatna
państwowa/ prywatna
państwowa/ prywatna
państwowa/ prywatna
prywatna

ceglane
ceglane
ceglane
ceglane
ceglane
ceglane
ceglane
ceglane

2 poł. XIX (?) w.
pocz. XX w.
4 ńw. XIX w.
pocz. XX w.
pocz. XX w.
ok. 1910r.
l. 20-30-ste XX w.
l. 30-40-ste XX w.

4-268
4-369
1-193/1
1-190/1
1-209
1-1275
1-153
1-424/1

państwowa
prywatna
prywatna
prywatna
prywatna
państwowa
prywatna
państwowa/ prywatna

4 ńw. XIX w.

4-387/13

komunalna

typowana do wpi- ceglane
su
ul. Niepodległości nr 8
ceglane
ul. Niepodległości nr 13
typowana do wpi- ceglane
su
ul. Niepodległości nr 13A
ceglane
ul. Niepodległości nr 13A
ceglane
ul. Niepodległości nr 14
typowana do wpi- ceglane
su
ul. Niepodległości nr 15
typowana do wpi- ceglane
su
ul. Orła Białego nr 1
ceglane
ul. Orła Białego nr 6
ceglane
Osiedle Kolejowe nr 1
ceglane
Osiedle Kolejowe nr 2
ceglane
Osiedle Kolejowe nr 3
ceglane
Osiedle Kolejowe nr 4
ceglane
Osiedle Kolejowe nr 5
ceglane
Osiedle Leśne bn
nie dotyczy
Osiedle Leśne nr 1A-D
ceglane
Osiedle Leśne nr 2
ceglane
Osiedle Leśne nr 3A-C
ceglane

lata 20-ste XX w. 7-96
3 ńw. XIX w.
7-111/180

komunalna/ prywatna
komunalna

ok. 1900r.
ok. 1900r.
3 ńw. XIX w.

7-112
7-112
7-111/180

państwowa
państwowa
komunalna

3 ńw. XIX w.

7-111/180

komunalna

pocz. XX w.
pocz. XX w.
lata 30-ste XX w.
lata 30-ste XX w.
lata 30-ste XX w.
lata 30-ste XX w.
lata 30-ste XX w.
4 ńw. XIX w.
l. 20-30-ste XX w.
l. 20-30-ste XX w.
l. 20-30-ste XX w.

1-826/11
1-816/4
4-211/2
4-211/4
4-211/6
4-211/8

komunalna/ prywatna
komunalna/ prywatna
państwowa
państwowa/ prywatna
państwowa
państwowa
państwowa
komunalna
komunalna/ prywatna
komunalna/ prywatna
komunalna/ prywatna

3-4/28
4-11/13
4-11/5
4-11/7
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164. budynek mieszkalny
165. budynek mieszkalny
166. budynek mieszkalny
167. budynek mieszkalny
168. budynek mieszkalny
169. warsztat
170. budynek mieszkalny
171. budynek mieszkalny
172. budynek mieszkalny
173. budynek mieszkalny
174. budynek mieszkalny
175. budynek mieszkalny
176. budynek mieszkalny
177. budynek mieszkalny
178. budynek mieszkalny
179. budynek mieszkalny
180. budynek mieszkalny
181. budynek mieszkalny
182. budynek mieszkalny
183. budynek mieszkalny
184. hotel
185. budynek poczty
186. pawilon handlowy
187. budynek mieszkalny
188. budynek restauracji
189. budynek szkoły
190. budynek mieszkalny
191. budynek mieszkalny
192. budynek mieszkalny
193. budynek mieszkalny
194. budynek mieszkalny
195. budynek mieszkalny
196. budynek mieszkalny
197. budynek mieszkalny
198. budynek mieszkalny
199. budynek mieszkalny
200. budynek mieszkalny
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Osiedle Leśne nr 5
Osiedle Leśne nr 7
Osiedle Leśne nr 8
Osiedle Leśne nr 9A-B
Osiedle Leśne nr 10
Osiedle Leśne bn
Osiedle Warniki nr 1
Osiedle Warniki nr 9
Osiedle Warniki nr 10
Osiedle Warniki nr 14
Osiedle Warniki nr 15
Osiedle Warniki nr 28
Osiedle Warniki nr 29
Osiedle Warniki nr 31
Osiedle Warniki nr 33
Osiedle Warniki nr 35
Osiedle Warniki nr 37
Osiedle Warniki nr 41
Osiedle Warniki nr 50
ul. Piaskowa nr 9
ul. Piastowska nr 3

ceglane
ceglane
ceglane
ceglane
ceglane
ceglane
ceglane
ceglane
ceglane
ceglane
ceglane
ceglane
ceglane
ceglane
ceglane
ceglane
ceglane
ceglane
ceglane
ceglane
typowany do wpi- ceglane
su
ul. Piastowska nr 5
typowany do wpi- ceglane
su
ul. Piastowska nr 6
ceglane
ul. Piastowska nr 7
ceglane
ul. Piastowska nr 7
ceglane
ul. Piastowska nr 14
ceglane
Plac Grunwaldzki nr 1
ceglane
Plac Grunwaldzki nr 2
ceglane
Plac Grunwaldzki nr 3A-B
ceglane
Plac Grunwaldzki nr 4
ceglane
Plac Grunwaldzki nr 5
ceglane
Plac Grunwaldzki nr 6A-B
ceglane
Plac Grunwaldzki nr 7
ceglane
ul. Polna nr 15
ceglane
ul. Prosta nr 24
ceglane
ul. Reja nr 6
ceglane
ul. Reja nr 9
ceglane

Poz. 1731
l. 20-30-ste XX w.
l. 20-30-ste XX w.
l. 20-30-ste XX w.
l. 20-30-ste XX w.
1926r.
l. 20-30-ste XX w.
pocz. XX w.
4 ńw. XIX w.
kon. XIX w.
kon. XX w.
kon. XIX w.
kon. XIX w.
kon. XIX w.
1910-1920
4 ńw. XIX w.
4 ńw. XIX w.
1 ńw. XX w.
1 ńw. XX w.
kon. XIX w.
XIX/XX w.
lata 30-ste XX w.

4-11/14
4-11/2
4-12
4-11/12
4-11/9
4-10/12
5-58/1
5-81
5-94/1
5-90
5-91
5-95
5-96/2
4-107/1
5-111/1
5-200
5-201/1
5-195
5-72/4
8-132/1
4-271

komunalna/ prywatna
komunalna/ prywatna
państwowa/ prywatna
komunalna/ prywatna
komunalna/ prywatna
państwowa
prywatna
prywatna
prywatna
prywatna
prywatna
prywatna
prywatna
prywatna
wojewódzka
prywatna
prywatna
prywatna
prywatna
prywatna
prywatna

4 ńw. XIX w.

4-124/1

państwowa

lata 30-ste XX w.
4 ńw. XIX w.
4 ńw. XIX w.
1931r.
l. 20-30-ste XX w.
l. 20-30-ste XX w.
l. 20-30-ste XX w.
l. 20-30-ste XX w.
l. 20-30-ste XX w.
l. 20-30-ste XX w.
l. 20-30-ste XX w.
1910-1915
4 ńw. XIX w.
1 ńw. XX w.
pocz. XX w.

4-270/1
4-124/2
4-124/2
4-125
4-216/1
4-320/3
4-320/3
4-320/3
4-216/2
4-320/3
4-320/3
1-274
4-39
1-430
1-412/9

prywatna
prywatna
prywatna
powiatowa
państwowa/ prywatna
państwowa/ prywatna
państwowa/ prywatna
państwowa/ prywatna
państwowa/ prywatna
państwowa/ prywatna
państwowa/ prywatna
prywatna
komunalna
prywatna
prywatna
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201. budynek mieszkalny
202. budynek mieszkalny
203. budynek mieszkalny
204. budynek mieszkalny
205. budynek mieszkalny
206. budynek mieszkalny
207. willa, ob. MCK
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ul. Reja nr 11
ul. Reja nr 13
ul. Reja nr 25
ul. Reja nr 29
ul. Reja nr 34
ul. Reja nr 49
ul. Sikorskiego nr 34

ceglane
ceglane
ceglane
ceglane
ceglane
ceglane
typowana do wpi- ceglane
su
ul. Sportowa nr 13
ceglane
ul. Szumiłowska nr 1
ceglane
ul. Wiśniowa nr 11
ceglane
ul. Wodna nr 13
ceglane
ul. Wodna nr 16
ceglane
ul. Wojska Polskiego nr 2
ceglane

208. budynek mieszkalny
209. budynek mieszkalny
210. budynek mieszkalny
211. kamienica
212. kamienica
213. budynek mieszkalny
w zespole koszar
214. budynek mieszkalny
ul. Wojska Polskiego nr 14
w zespole koszar
215. willa, ob. Dom Katolicki ul. Wyszyńskiego nr 2
216. budynek mieszkalny
ul. Wyszyńskiego nr 4
217. willa
ul. Wyszyńskiego nr 8
218. kamienica
ul. Wyszyńskiego nr 25
219. budynek mieszkalny
ul. Wyszyńskiego nr 36
w zespole trafostacji
220. willa
ul. Wyszyńskiego nr 43
221. budynek Sņdu w zespo- ul. Wyszyńskiego nr 47
le koszar
222. budynek w zespole ko- ul. Wyszyńskiego bn
szar
223. budynek w zespole ko- ul. Wyszyńskiego bn
szar
224. kamienica
ul. Şeglarska nr 29
225. kamienica
ul. Şeglarska nr 56

pocz. XX w.
kon. XIX w.
pocz. XX w.
kon. XIX w.
1900-1910
1900-1910
ok. 1910r.

1-411/2
1-410/1
1-399/1
1-352/1
1-283
1-325
4-390/7

prywatna
prywatna
prywatna
prywatna
prywatna
prywatna
komunalna

1 ńw. XX w.
l. 20-30-ste X w.
l. 20-30-ste XX w.
1 ńw. XX w.
kon. XIX w.
l. 20-30-ste XX w.

4-51
1-338/3
1-499
4-361/2
4-303/32
4-116/26

prywatna
prywatna
prywatna
komunalna/ prywatna
komunalna/ prywatna
komunalna

ceglane

l. 20-30-ste XX w. 4-116/2

państwowa/ prywatna

ceglane
ceglane
ceglane
ceglane
ceglane

1910r.
lata 20-ste XX w.
ok. 1910 r.
kon. XIX w.
l. 20-30-ste XX w.

wyznaniowa
państwowa
prywatna
komunalna/ prywatna
prywatna

ceglane
ceglane

l. 20-30-ste XX w. 4-238/14
po 1913r.
4-116/44

prywatna
państwowa

ceglane

po 1913r.

4-116/41

prywatna

ceglane

po 1913r.

4-116/42

komunalna

ceglane
ceglane

XIX/XX w.
XIX/XX w.

4-327/1
4-386/3

komunalna
komunalna

4-311
4-318
4-315/1
4-238/6
4-209/2
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Załącznik nr 5

WNIOSEK do ..............................................................................................
(oznaczenie organu, u którego wnioskodawca ubiega siň o dotacjň)

o udzielenie w roku ................................
dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, zwane dalej „pracami"
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków połoşonym w województwie ..........................................................
Wnioskodawca:
………………………………………………………………………………………………………………………………….....................
(imiň, nazwisko i adres zamieszkania wnioskodawcy lub nazwa i adres siedziby jednostki organizacyjnej, bňdņcej wnioskodawcņ)

………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Dane o zabytku:
miejscowośń ....................................................................................
powiat ............................................................. adres starostwa .......................................................................................
gmina ............................................................... adres urzňdu gminy ..................................................................................
określenie zabytku
…………………………………………………………………………………………………………………………………................
obiekt został wpisany w ksiňdze rejestru1 ............... pod numerem .....................................
dokładny adres obiektu ........................................................................................................................................................
nieruchomośń ujawniona w ksiňdze wieczystej KW nr ................... w Sņdzie Rejonowym w .....................................
Wskazanie tytułu prawnego wnioskodawcy do zabytku: …………………….………………………………………………...
Określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca:
ogólny koszt prac objňtych wnioskiem ..................................... słownie .........................................................................
kwota dotacji ......................................................... słownie ..............................................................................................
wysokośń dotacji o jakņ ubiega siň wnioskodawca wyraşona w % w stosunku do ogólnych kosztów prac …………....

Zakres prac, które mają być objęte dotacją:
……………………………………………………………………………………………….…………………………………..
………………………………………………………………………………………………….………………………………..
………………………………………………………………………………………………….……………………….……….
Termin przeprowadzenia prac objętych wnioskiem:
……………………………………………………………………………………………….….
Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac: z dnia ........................ l.dz.
Pozwolenie na budowę: z dnia ......................................... l.dz. ...............................

1

Jeşeli przedmiotem dotacji majņ byń prace przy czňściach składowych zabytku lub jego przynaleşnościach
- naleşy podań numer rejestru pod jakim wpisane zostały te czňści lub przynaleşności
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Wykaz prac przeprowadzonych przy zabytku w okresie ostatnich 5 lat, z podaniem wysokości poniesionych nakładów, w tym ze środków publicznych

rok

zakres przeprowadzonych prac

poniesione
wydatki

dotacje ze środków publicznych
(wysokośń, ŝródło i wskazanie prac,
na które zostały przeznaczone)

Wnioskodawca ubiega się o dotację na prace objęte wnioskiem u innych podmiotów:
Podmiot, u którego wnioskodawca ubiega się o dotację

tak/nie2

wysokość wnioskowanej dotacji

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
Wojewódzki konserwator zabytków
Rada powiatu
Rada gminy

2

Jeşeli wnioskodawca ubiega siň o dotacjň w rubryce przy nazwie właściwego podmiotu wpisań wyraz „tak",
a w przeciwnym przypadku wpisań wyraz „nie".
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Wykaz załączników do wniosku3:

pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na przeprowadzenie prac objňtych wnioskiem
pozwolenie na budowň

dokument potwierdzajņcy posiadanie przez wnioskodawcň tytułu prawnego do zabytku
decyzja o wpisie zabytku do rejestrów
kosztorys ofertowy prac

kosztorys wstňpny prac
kosztorys powykonawczy prac
oryginał rachunków lub faktur za przeprowadzone prace

wykaz rachunków lub faktur, ze wskazaniem wystawcy, daty wystawienia i numeru rachunku lub faktury
wraz z wyszczególnieniem przedmiotu i wysokości wydatków
protokół odbioru przez wojewódzkiego konserwatora zabytków wykonanych prac

potwierdzony przez wojewódzkiego konserwatora zabytków obmiar przeprowadzonych prac
fotografie obiektu
Numer konta bankowego wnioskodawcy ………………………………………………………………..

…………………………………..
(miejscowośń, data)

……………………………..
(podpis)
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Załącznik nr 6

Wypełnia Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego:

Data wpływu do Departamentu zarzņdzajņcego:

Decyzja Ministra:
kwota: .................................................

Numer rejestru Ministerstwa:

data: ....................................................

................................................................
Program: DZIEDZICTWO KULTUROWE

rozdział .................... § .......................
Lista preferencji wniosków

priorytet 1

z dnia:
...................... poz. ............

................................................................................................. miejscowośń ..........................., dnia ......... 200... r.
(pieczęć wnioskodawcy)

Wniosek o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
w ramach programu DZIEDZICTWO KULTUROWE
priorytet 1 Ochrona zabytków
przedkładany w terminie naboru do dnia ...................................
Instytucja zarzņdzajņca: DEPARTAMENT OCHRONY ZABYTKÓW
I. Nazwa zadania:1
……..........................................................………………………..………………………………………………...................
……………………………………………….....................…………………………………………………………..................

II. Rodzaj zadania (zakreśliń właściwy):
a) planowane do przeprowadzenia w roku udzielenia dotacji niewymagajņce wyłonienia wykonawcy na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych;
b) planowane do przeprowadzenia w roku udzielenia dotacji wymagajņce wyłonienia wykonawcy na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych
c) przeprowadzone w okresie trzech lat poprzedzajņcych rok złoşenia wniosku (tzw. refundacja).

III. Informacje o wnioskodawcy:

1. Pełna nazwa wnioskodawcy:
………………………..................................…………………………………………………………………………................
………………………................................................................…………………………………………………..................

2. a) Osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy, składania oświadczeń woli i zaciągania
w jego imieniu zobowiązań finansowych (nr telefonu, fax’u i e-mail):
.......................................................................................................................................................................................
1

Nazwa zadania powinna obejmować wskazanie obiektu zabytkowego, którego dotyczy zadanie wraz z miejscem jego usytuowania.
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b) Osoba odpowiedzialna za przygotowanie wniosku i kontakty z Ministerstwem Kultury
i Dziedzictwa Narodowego (nr telefonu, fax’u i e-mail):
- .........................................................................................................................................................................

3. Adres wnioskodawcy (województwo, miejscowość, kod pocztowy, ulica, nr telefonu, fax‘u, e-mail):
…....…….................................................……………………………………………………………………………...............
……….................................................………………………………………………………………………………...............

4. Nr NIP – obowiązkowo oraz nr Regon:
..........................................................................................

....................................................................................

Nr NIP

Nr Regon

5. Forma organizacyjno–prawna:
- osoba fizyczna
- jednostka samorzņdu terytorialnego
- jednostka organizacyjna
jaka? ..................................................................................
np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, kościół lub
związek wyznaniowy, fundacja, stowarzyszenie, przedsiębiorstwo,
spółka (podać jaka)

6. Status prawny (właściwe zakreślić, maksymalnie dwa):
- organizacja poşytku publicznego
- podmiot wpisany do rejestru przedsiňbiorców
- podmiot posiadajņcy osobowośń prawnņ
- kościół lub zwiņzek wyznaniowy
- osoba fizyczna
- inny (jaki ?)
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7. Wypełniają tylko jednostki samorządu terytorialnego (jeśli dotyczy)

7.1. Nazwa realizatora zadania, adres oraz nr telefonu, fax’u, e-mail:
.................................................................................................................................................................
7.2. Forma organizacyjno-prawna realizatora zadania oraz zwiņzek formalno-prawny z wnioskodawcņ
.................................................................................................................................................................
7.3. Wyszczególnienie wszystkich wniosków (nazwa programu lub zadania, nazwa instytucji i kwota wnioskowana) złoşonych do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez
jednostkň samorzņdu terytorialnego o dofinansowanie w bieşņcym roku (jeśli nie złożono wpisać „nie
dotyczy”).
.................................................................................................................................................................

IV. Zakres zadania i jego charakterystyka

1. Termin i miejsce realizacji zadania
……........................................…………………………………………………………………………………….....................
…………...…………………….........................……………………………………………………………………..................

2. Cele zadania, z uwzględnieniem celów Programu
……..................…………………………………………………………………………………………………….....................
……………...…...........................................………………………………………………………………………..................
…………………………................................………………………………………………………………………..................

3. Opis i zasięg zadania
……........................................……………………………………………………………………………………....................
………………………………….....................………………………………………………………………………..................
………………………………….....................………………………………………………………………………..................

4. Dane o zabytku wpisanym do rejestru (adresy muszą zawierać kod pocztowy)
Miejscowośń: .....................................................................................
Województwo: ......................................... Adres sejmiku: .........................................................................................
Powiat: ......................................... Adres rady powiatu: ............................................................................................
Gmina: .......................................... Adres rady gminy: ..............................................................................................
Określenie zabytku (wg decyzji o wpisie do rejestru zabytków):
……...............................................……………………………………………………………………………….....................
………………………………………..........................................................…………………………………….....................
Obiekt został wpisany w ksiňdze rejestru (A lub B): ................ pod numerem: ....................................................
Dokładny adres zabytku: .............................................................................................................................................
Nieruchomośń ujawniona w ksiňdze wieczystej KW nr ...........................................................................................
w Sņdzie Rejonowym w: ............................................................................................................................................
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5. Wykaz prac przeprowadzonych przy zabytku w okresie ostatnich 5 lat, z podaniem wysokości poniesionych nakładów, w tym ze środków publicznych

Rok

2

Poniesione
nakłady

Zakres przeprowadzonych prac

Dotacje ze środków publicznych (wysokośń dotacji, ŝródło i wskazanie prac,
na które zostały przeznaczone)

V. Przewidywane koszty realizacji zadania
1. Całkowity przewidywany/poniesiony 3 koszt realizacji zadania (brutto)

.................................. zł

2. Wnioskowana wysokośń dofinansowania ze środków pozostajņcych w dyspozycji ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
(brutto)

.................................. zł

3. Deklarowana wysokośń finansowych środków własnych
wnioskodawcy/Koszty poniesione przez wnioskodawcę 3(brutto)

.................................. zł

4. Harmonogram i preliminarz całkowitych kosztów zadania (wg wzoru – wypełnić wyłącznie dla zadań
planowanych do przeprowadzenia)
HARMONOGRAM I PRELIMINARZ CAŁKOWITYCH KOSZTÓW ZADANIA
WRAZ ZE ŹRÓDŁAMI FINANSOWANIA
Nazwa zadania: ............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

Termin przeprowadzenia prac
(w układzie chronologicznym)

Rodzaj prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych

Koszt ogółem (zł brutto)

Koszty (zł) z podziałem na źródła
finansowania
dotacja
środki wła- inne źróMKiDN
sne
dła
(brutto)
(brutto)
(brutto)

Razem:

2

Jeśli nie przeprowadzano żadnych prac, należy wpisać „nie dotyczy”.
Środki publiczne to środki np. gminy, powiatu, marszałka województwa, „Funduszu kościelnego”, Unii Europejskiej.
3
Niepotrzebne skreślić.
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5. Czy zadanie, na które składany jest wniosek jest powiązane z innymi zadaniami, o dofinansowanie, któ-

rych ubiega się wnioskodawca w bieżącym roku ze środków pozostających w dyspozycji ministra w ramach tego samego bądź innych Programów? Jeşeli tak - proszň podań nazwň zadania, program oraz wnioskowanņ kwotň dofinansowania.
.......................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
6.

Nazwy

zadań

oraz

wysokość

przyznanego

dofinansowania

ze

środków

pozostających

w dyspozycji ministra w ubiegłym roku (należy podać nazwy zadań, kwoty dotacji, numery i daty
umów/porozumień):
.......................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

VI. Inne informacje – ważne zdaniem wnioskodawcy dla wykazania celowości zadania:
.......................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

VII. Obowiązkowe załączniki (określone szczegółowo w regulaminie priorytetu):

UWAGA! Załączniki (jeśli nie są oryginałami) muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem.
Nr
Ilośń załņcznizałņczniTreśń załņcznika
ków
ka
1.
Dokument potwierdzajņcy posiadanie przez wnioskodawcň tytułu prawnego
do nieruchomości (podać nazwę dokumentu i datę wydania):
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
2.
Decyzja o wpisie zabytku do rejestru zabytków (podać nazwę dokumentu
i datę wydania):
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
3.
Strona tytułowa kosztorysu planowanych robót z wyszczególnionymi kosztami realizacji zadania, zweryfikowana i zatwierdzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz podpisana przez przedstawiciela Wnioskodawcy
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
4.
Wykaz wskaŝników
5.
Oświadczenie o pomocy de minimis
6.
Dokumentacja fotograficzna obrazujņca stan obiektu
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VIII. Oświadczenia wnioskodawcy

1. Wyrażam

zgodę na

przetwarzanie danych

osobowych w

zakresie niezbędnym dla oceny

i rozpatrzenia wniosku, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).
2. Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią regulaminu programu „Dziedzictwo Kulturowe” priorytet 1
„Ochrona zabytków”.
3. Oświadczam, iż posiadam / posiadałem(am) zasoby rzeczowe i kadrowe niezbędne do prawidłowej
obsługi realizacji zadania.
4. Oświadczam, iż nie zalegam z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prawnych.
5. Oświadczam, że wszystkie dane zamieszczone we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.
Imiň i nazwisko

Stanowisko/funkcja

Pieczňń imienna

Podpis

UWAGA! W przypadku stwierdzenia, że we wniosku podano nieprawdziwe informacje,
minister właściwy ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zastrzega sobie prawo do odrzucenia
wniosku lub do anulowania podjętej decyzji o dofinansowaniu.
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UCHWAŁA NR XXXV/187/2009
RADY GMINY ZWIERZYN
z dnia 26 paŝdziernika 2009r.
w sprawie uchwalenia Statutu Urzędu Gminy Zwierzyn
Na podstawie art. 238 ust. 3 z dnia 30 czerwca 2005r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249,
poz. 2104 ze zmianami w 2005r. Nr 169, poz. 1420;
w Dz. U. 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708,
Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170,
poz. 1218, Nr 249, poz. 1832; w 2007r. Nr 88,
poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82,
poz. 560; w 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209,
poz. 1317, Nr 216, poz. 1370; w 2009r. Nr 19,
poz. 100, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, Nr 62,
poz. 504) Rada Gminy Zwierzyn uchwala, co nastňpuje:
§ 1. Nadaje siň Urzňdowi Gminy Zwierzyn Statut
w brzmieniu stanowiņcym załņcznik numer 1 do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza siň Wójtowi
Gminy.

rzyn.
§ 2.
1) Przedmiotem działalności Urzňdu jest pomoc
Wójtowi Gminy Zwierzyn w wykonywaniu
zadań Gminy Zwierzyn określonych przepisami prawa, oraz w realizacji uchwał Rady
Gminy Zwierzyn.
2) Struktura organizacyjna oraz zasady funkcjonowania Urzňdu ujňte zostały w Regulaminie
Organizacyjnym Urzňdu, obowiņzujņcym na
podstawie Zarzņdzenia Wójta Gminy.
§ 3.
1) Urzņd jest pracodawcņ osób w nim zatrudnionych, w rozumieniu przepisów prawa
pracy.

Przewodniczņcy Rady
Mirosław Gniewczyński

2) W stosunku do pracowników Urzňdu oraz
dyrektorów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych Wójt Gminy Zwierzyn
wykonuje uprawnienia zwierzchnika słuşbowego wynikajņce z obowiņzujņcych przepisów prawa.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXV/187/09
Rady Gminy Zwierzyn
z dnia 26 października 2009r.

3) Organizacjň i porzņdek w procesie pracy oraz
zwiņzane z tym prawa i obowiņzki pracodawcy określa regulamin pracy Urzňdu Gminy
Zwierzyn.

§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Województwa Lubuskiego.

Statut Urzędu Gminy Zwierzyn

§ 4.

§ 1.
1) Urzņd Gminy Zwierzyn zwany dalej „Urzňdem" jest jednostkņ organizacyjnņ Gminy
Zwierzyn, która zapewnia wykonywanie zadań wynikajņcych ze sprawowania przez
Wójta Gminy Zwierzyn funkcji organu wykonawczego Gminy.
2) Urzņd działa na podstawie przepisów prawa,
w szczególności przepisów właściwych dla
działania jednostki budşetowej oraz na podstawie postanowień niniejszego statutu.
3) Urzņd ma siedzibň w
ul. Wojska Polskiego 8.

Zwierzynie

przy

4) Obszarem działania Urzňdu jest Gmina Zwie-

1) Podstawņ gospodarki finansowej Urzňdu jest
roczny plan finansowy jednostki budşetowej.
2) Urzņd rozlicza siň z budşetem Gminy Zwierzyn zgodnie z przepisami prawa właściwymi
dla jednostek budşetowych.
§ 5.
1) W sprawach nieuregulowanych niniejszym
Statutem zastosowanie majņ obowiņzujņce
przepisy prawa.
2) Zmiany statutu Urzňdu dokonywane sņ przez
Radň Gminy Zwierzyn.
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UCHWAŁA NR XXX/153/09
RADY GMINY BYTNICA
z dnia 27 paŝdziernika 2009r.
w sprawie określenia wysokości stawek i zasad poboru podatku od nieruchomości i opłaty miejscowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1,
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 z 2001r. z póŝn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 3
i ust. 3 - 7, art. 5, art. 6 ust. 12, art. 7 ust. 3, art. 19
pkt 1 litera b i f i pkt 2 - 3 ustawy z dnia 12 stycznia

1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z póŝn. zm.)
uchwala siň, co nastňpuje
§ 1. 1. Ustala siň nastňpujņce roczne stawki podatku od nieruchomości na terenie gminy Bytnica
na rok 2010:

od gruntów
1) od gruntów zwiņzanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez wzglňdu
na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni
2) od gruntów pod jeziorami, zajňtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne od 1ha powierzchni
3) od gruntów letniskowych, od 1m2 powierzchni
4) od gruntów pozostałych, od 1m2 powierzchni w tym zajňtych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności poşytku publicznego przez organizacje poşytku
publicznego
od budynków
5) od budynków mieszkalnych lub ich czňści od 1m2 powierzchni uşytkowej
6) od budynków lub ich czňści zwiņzanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czňści zajňtych na prowadzenie
działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni uşytkowej
7) zajňtych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
8) od budynków lub ich czňści zwiņzanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1m2 powierzchni uşytkowej
9) od budynków pozostałych lub ich czňści od 1m2 powierzchni uşytkowej, w tym:
a) od letniskowych
b) od garaşy
c) od pozostałych nie wymienionych pod literņ a i b, w tym budynków zajňtych
na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poşytku publicznego przez
organizacje poşytku publicznego
od budowli
10) od budowli: określone na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

0,77zł
4,04zł
0,39zł

0,30zł

0,65zł

20,51zł
9,57zł

4,16zł
6,88zł
6,46zł

4,21zł

2% ich
wartości

2. Zwalnia siň z podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich czňści, budowle:

3) lokale socjalne znajdujņce siň w komunalnym
zasobie mieszkalnym;

1) stanowiņce mienie komunalne, wykorzystywane do statutowej działalności w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej oraz zaopatrzenia w wodň i odprowadzania
ścieków;

4) bňdņce mieniem komunalnym, za wyjņtkiem
wydzierşawionych, oddanych w wieczyste
uşytkowanie lub posiadanie zaleşne.

2) wykorzystywane na potrzeby statutowe w zakresie ochrony przeciwpoşarowej;

3. Zarzņdza siň pobór podatku od nieruchomości
od osób fizycznych na terenie gminy w drodze inkasa przez sołtysów wsi. Ustala siň wynagrodzenie
w wysokości 6% od pobranych osobiście naleşności
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z tytułu podatku od nieruchomości.
§ 2. Ustala siň dziennņ stawkň opłaty:
1. miejscowej na terenie Gminy Bytnica
od osób fizycznych przebywajņcych dłuşej niş jednņ
dobň w miejscowościach na terenie Gminy Bytnica
w celach turystycznych, wypoczynkowych, szkoleniowych - za dzień pobytu w wysokości 1,93zł.

Poz. 1733, 1734

§ 3. Do wymiaru poboru i egzekucji podatku
wprowadzonego niniejszņ uchwałņ majņ zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.
- Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8,
poz. 60 z póŝn. zm.).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza siň Wójtowi
Gminy.

2. Opłatň uiszcza siň w recepcjach ośrodków
wypoczynkowych, kolonijnych, pensjonatów i pól
namiotowych oraz pozostałych baz noclegowych.

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym
Województwa Lubuskiego i obowiņzuje w roku
2010.

3. Inkasenci wymienionych w § 3 pkt 4 jednostek
rozliczajņ siň z pobranych opłat w Urzňdzie Gminy
w terminie do 5-ego kaşdego miesiņca.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu na BlP oraz na
tablicach ogłoszeń w miejscach publicznych na terenie gminy Bytnica.

4. Ustala siň wynagrodzenie prowizyjne za inkaso opłaty miejscowej w wysokości 6% zainkasowanych kwot.

Przewodniczņcy Rady
Marian Pakuła
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UCHWAŁA NR XLVI/325/09
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH
z dnia 27 paŝdziernika 2009r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzņdzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zm.),
art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991
roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006
roku Nr 121, poz. 844 ze zm.) uchwala siň, co nastňpuje:

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLVI/325/09
Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
z dnia 27 października 2009r.
Wysokość rocznych stawek podatku do jednego
środka transportowego

§ 1. Ustala siň roczne stawki podatku od środków transportowych w wysokości określonej w załņczniku Nr 1 do uchwały.

1. Od samochodu ciňşarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza siň Burmistrzowi Strzelec Krajeńskich.

a) powyşej 3,5 tony do 5,5 tony włņcznie
- 650,00zł

§ 3. Z dniem 31 grudnia 2009 roku traci moc
uchwała Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
Nr XXXI/214/08 z dnia 22 paŝdziernika 2008 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych.

b) powyşej 5,5
- 1125,00zł

§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Województwa Lubuskiego i obowiņzuje od dnia 1 stycznia
2010 roku.
Przewodniczņcy Rady Miejskiej
w Strzelcach Krajeńskich:
Elżbieta Łabędź

tony

do

9

ton

włņcznie

c) powyşej 9 ton - 1360,00zł
2. Od samochodu ciňşarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyşszej niş 12 ton oraz
w zaleşności od liczby osi i rodzaju zawieszenia
a) w przypadku dwóch osi:

Dziennik Urzňdowy
Województwa Lubuskiego Nr 130

– 7606 –

Dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)
Nie mniej niş

mniej niş

12
13
14
15
18

13
14
15
18

Poz. 1734

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna /osie jezdne z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowaşne
1539,00
1656,00
1775,00
1892,00
2009,00

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
1595,00
1718,00
1835,00
1948,00
2070,00

b) w przypadku trzech osi:
Dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)
Nie mniej niş

Mniej niş

12
15
17
19
21
23
25
26

15
17
19
21
23
25
26

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna /osie jezdne z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowaşne
1539,00
1775,00
1892,00
2015,00
2127,00
2250,00
2306,00
2485,00

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
1595,00
1835,00
1948,00
2070,00
2194,00
2306,00
2418,00
2536,00

c) w przypadku czterech osi i wiňcej:
Dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)
Nie mniej niş

mniej niş

12
23
25
27
29
31

23
25
27
29
31

Stawka podatku (w złotych )
Oś jezdna /osie jezdne z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowaşne
1892,00
2250,00
2362,00
2479,00
2598,00
2653,00

3. Od ciņgnika siodłowego lub balastowego
przystosowanego do uşywania łņcznie z naczepņ lub
przyczepņ o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów od 3,5 tony i ponişej 12 ton
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włņcznie - 1181,00zł
b) powyşej 5,5
- 1416,00zł

tonu

do

9

ton

włņcznie

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
2127,00
2306,00
2424,00
2536,00
2774,00
2784,00

c) powyşej 9 ton do ponişej 12 ton - 1595,00zł
4. Od ciņgnika siodłowego lub balastowego
przystosowanego do uşywania łņcznie z naczepņ lub
przyczepņ o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów równej lub wyşszej niş 12 ton
a) w przypadku dwóch osi:

Dziennik Urzňdowy
Województwa Lubuskiego Nr 130

– 7607 –

Dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów: ciņgnik siodłowy + naczepa, ciņgnik balastowy + przyczepa (w tonach)
Nie mniej niş

mniej niş

12
18
25
31
36
40

18
25
31
36
40

Poz. 1734

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowaşne
1656,00
1775,00
1892,00
2009,00
2142,00
2174,00

Inne systemy
Zawieszenia osi
jezdnych
1718,00
1835,00
1953,00
2142,00
2148,00
2228,00

b) w przypadku trzech osi:
Dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów: ciņgnik siodłowy + naczepa, ciņgnik balastowy + przyczepa (w tonach)
Nie mniej niş

mniej niş

12
36
40

36
40

Stawka podatku (w złotych)
oś jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowaşne
1892,00
2009,00
2362,00

5. Od przyczepy lub naczepy, które łņcznie z pojazdem silnikowym posiadajņ dopuszczalnņ masň
całkowitņ od 7 ton i ponişej 12 ton, z wyjņtkiem
zwiņzanych wyłņcznie z działalnościņ rolniczņ prowadzonņ przez podatnika podatku
rolnego
– 409,00zł.
Dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach )
Nie mniej niş

Mniej niş

12
18
25
28

18
25
28

b) w przypadku dwóch osi:

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
1981,00
2070,00
2774,00

6. Od przyczepy lub naczepy, które łņcznie z pojazdem silnikowym posiadajņ dopuszczalnņ masň
całkowitņ równņ lub wyşszņ niş 12 ton, z wyjņtkiem
zwiņzanych wyłņcznie z działalnościņ rolniczņ prowadzonņ przez podatnika podatku rolnego:
a) w przypadku jednej osi:

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowaşne
471,00
593,00
711,00
773,00

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
538,00
649,00
773,00
778,00

Dziennik Urzňdowy
Województwa Lubuskiego Nr 130

– 7608 –

Dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów: naczepa/
przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)
nie mniej niş

mniej niş

12
23
28
33
38

23
28
33
38

Poz. 1734, 1735

Stawka podatku w (w złotych)
Oś jezdna /osie jezdne/
z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równowaşne
649,00
711,00
828,00
979,00
1326,00

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
711,00
773,00
979,00
1500,00
1959,00

c) w przypadku trzech osi:
Dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów: naczepa/
przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)
Nie mniej niş

mniej niş

12
38

38

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna /osie jezdne /
z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za
równowaşne
806,00
1096,00

7. Od autobusu, w zaleşności od liczby miejsc
do siedzenia:

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1096,00
1500,00

8. Dla pojazdów o których mowa w pkt 1, 3, 5 i 7
obnişa siň stawkň podatku:

a) mniejszej niş 30 miejsc - 1416,00zł

a) rok produkcji 1992 i lata nastňpne o 10%.

b) równej lub wyşszej niş 30 miejsc - 1892,00zł
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1735

UCHWAŁA NR XLVI/326/09
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH
z dnia 27 paŝdziernika 2009r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 roku do
wymiaru podatku rolnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzņdzie
gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591
ze. zm.) i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada
1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 roku
Nr 136, poz. 969 ze zm.) uchwala siň co nastňpuje:
§ 1. Obnişa siň ogłoszonņ przez Prezesa Głównego Urzňdu Statystycznego średniņ cenň skupu

şyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 roku
do kwoty 34,00zł za 1dt şyta.
§ 2. Obnişona cena şyta wymieniona w § 1 stanowi podstawň do dokonania wymiaru podatku
rolnego w 2010 roku na obszarze miasta i gminy
Strzelce Krajeńskie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza siň Burmistrzowi Strzelec Krajeńskich.

Dziennik Urzňdowy
Województwa Lubuskiego Nr 130

– 7609 –

§ 4. Z dniem 31 grudnia 2009 roku traci moc
uchwała Nr XXXI/220/08 Rady Miejskiej w Strzelcach
Krajeńskich z dnia 22 paŝdziernika 2008 roku
w sprawie obnişenia średniej ceny skupu şyta za
okres pierwszych trzech kwartałów 2008 roku do
wymiaru podatku rolnego.

Poz. 1735, 1736

§ 5. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Województwa Lubuskiego i obowiņzuje od dnia 1 stycznia 2010 roku.
Przewodniczņcy Rady Miejskiej
w Strzelcach Krajeńskich:
Elżbieta Łabędź

1735
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UCHWAŁA NR XXIX/185/09
RADY GMINY SIEDLISKO
z dnia 28 paŝdziernika 2009r.
w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym
(tekst jednolity - Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze
zmianami) oraz art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2006r. Nr 121,
poz. 844 z póŝn. zm.) uchwala siň, co nastňpuje:
§ 1. Ustala siň nastňpujņce roczne stawki podatku od nieruchomości na terenie gminy Siedlisko:
1. od gruntów:
a)

zwiņzanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez wzglňdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,66zł od 1m2 powierzchni,

b)

pod jeziorami, zajňtych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,04zł
od 1ha powierzchni,

c)

pozostałych, w tym zajňtych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności poşytku
publicznego przez organizacje poşytku publicznego - 0,14zł od 1m2 powierzchni.

2. od budynków lub ich czňści:
a) mieszkalnych - 0,55zł od 1m2 powierzchni
uşytkowej,
b) zwiņzanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich czňści zajňtych na prowadzenie działalności gospodarczej - 17,08zł od 1m2 powierzchni uşytkowej,
c) zajňtych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym - 9,57zł od 1m2 powierzchni uşytkowej,
d) zajňtych na prowadzenie działalności gospo-

darczej w zakresie udzielenia świadczeń
zdrowotnych - 4,16zł od 1m2 powierzchni
uşytkowej,
e) pozostałych, w tym zajňtych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności poşytku
publicznego przez organizacje poşytku publicznego - 5,67zł o d 1m2 powierzchni uşytkowej.
3. od budowli - 2% ich wartości, określonej
zgodnie z ustawņ o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2. Oprócz zwolnień ustawowych zwalnia siň
z podatku od nieruchomości:
1. grunty i budynki lub ich czňści stanowiņce mienie komunalne nie przekazane innym podmiotom w uşytkowanie, uşytkowanie wieczyste,
dzierşawň, najem, uşyczenie albo nie zostały
objňte w bezumowne posiadanie;
2. grunty i budynki lub ich czňści, które słuşņ wyłņcznie do realizacji zadań w zakresie: oświaty,
kultury, sportu, rekreacji, opieki społecznej
z wyjņtkiem budynków lub ich czňści oraz gruntów wynajňtych lub wydzierşawionych na prowadzenie działalności gospodarczej;
3. grunty, budynki i budowle lub ich czňści zwiņzane z prowadzeniem działalności gospodarczej
w zakresie dostawy wody i oczyszczania ścieków wykorzystywanych do realizacji zadań
w zakresie gospodarki komunalnej;
4. grunty, budynki lub ich czňści wykorzystane na
zadania w zakresie ochrony przeciwpoşarowej
i na potrzeby zwiņzane z utrzymaniem porzņdku
i bezpieczeństwa publicznego;
5. grunty, budynki i budowle lub ich czňści zwiņzane z działalnościņ gospodarcza w zakresie
funkcjonowania cmentarzy.

Dziennik Urzňdowy
Województwa Lubuskiego Nr 130

– 7610 –

Poz. 1736, 1737

§ 3. Wykonanie uchwały powierza siň Wójtowi
Gminy.

wództwa Lubuskiego z mocņ obowiņzujņcņ od
1 stycznia 2010r.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XX/144/08 z dnia
28 listopada 2008r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

Przewodniczņca Rady
Małgorzata Chilicka

§ 5. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Woje173 6
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UCHWAŁA NR XXIX/186/09
RADY GMINY SIEDLISKO
z dnia 28 paŝdziernika 2009r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie
Gminy Siedlisko
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami),
w zwiņzku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. - Dz. U.
z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zmianami) uchwala siň,
co nastňpuje:
§ 1. Stawki podatku od środków transportowych
wynoszņ rocznie:
1. Od samochodu ciňşarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej pojazdu:
a)

pow. 3,5 tony
– 646,00zł,

do

b)

powyşej 5,5
– 1074,00zł,

c)

powyşej 9 ton i ponişej 12 ton – 1302,00zł.

tony

5,5
do

9

tony

włņcznie

ton

włņcznie

2. Od samochodu ciňşarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyşszej niş 12 ton,
w zaleşności od liczby osi, dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia - stawki podatkowe określa załņcznik Nr 1 do uchwały.
3. Od ciņgnika siodłowego lub balastowego
przystosowanego do uşywania łņcznie z naczepņ lub
przyczepņ o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów: od 3,5 tony i ponişej 12 ton
- 1091,00zł.
4. Od ciņgnika siodłowego lub balastowego
przystosowanego do uşywania łņcznie z naczepņ lub
przyczepņ o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów równej lub wyşszej niş 12 ton, w zaleşności od liczby osi, dopuszczalnej masie całkowitej

pojazdu i rodzaju zawieszenia - stawki podatkowe
określa załņcznik Nr 2 do uchwały.
5. Od przyczep lub naczep, które łņcznie z pojazdem silnikowym posiadajņ dopuszczalnņ masň
całkowitņ od 7 ton i ponişej 12 ton, z wyjņtkiem
zwiņzanych wyłņcznie z działalnościņ rolniczņ prowadzona przez podatnika podatku
rolnego
- 423,00zł.
6. Od przyczep lub naczep, które łņcznie z pojazdem silnikowym posiadajņ dopuszczalnņ masň
całkowitņ równņ lub wyşszņ niş 12 ton, z wyjņtkiem
zwiņzanych wyłņcznie z działalnościņ rolniczņ, prowadzonņ przez podatnika podatku rolnego - stawki
podatkowe określa załņcznik Nr 3 do uchwały.
7. Od autobusu w zaleşności od ilości miejsc
do siedzenia:
a) mniej niş 30 miejsc - 1.430,00zł,
b) równej lub wyşszej niş 30 miejsc - 1552,00zł.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XX/140/08 Rady Gminy Siedlisko z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie
określenia stawek podatku od środków transportowych, obowiņzujņcych na terenie gminy Siedlisko.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza siň Wójtowi
Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Województwa Lubuskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2010r.
Przewodniczņca Rady
Małgorzata Chilicka

Dziennik Urzňdowy
Województwa Lubuskiego Nr 130

– 7611 –

Poz. 1737
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIX/186/09
Rady Gminy Siedlisko
z dnia 28 października 2009r.

Stawki podatku od środków transportowych od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
w tonach

Nie mniej niż

1
12
13
14
15
12
17
19
21
23
25
12
25
27
29
31

Stawka podatku (w złotych)

Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneuMniej niż
matycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne
2
3
Dwie osie
13
1.447,00
14
1.447,00
15
1.447,00
1.447,00
Trzy osie
17
1.324,00
19
1.279,00
21
1.279,00
23
1.279,00
25
1.279,00
1.279,00
Cztery osie i więcej
25
1.612,00
27
1.612,00
29
1.612,00
31
1.612,00
1.612,00

Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych
4
1.447,00
1.447,00
1.447,00
1.447,00
1.279,00
1.279,00
1.279,00
1.279,00
1.527,00
1.527,00
1.612,00
1.612,00
1.612,00
2.368,00
2.368,00
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIX/186/09
Rady Gminy Siedlisko
z dnia 28 października 2009r.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa
ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)

Nie mniej niż

Mniej niż

12
18
25
31

18
25
31

12
40

40

Stawka podatku (w złotych)

Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne
Dwie osie
1.447,00
1.447,00
1.447,00
1.447,00
1.780,00
1.780,00

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

1.447,00
1.447,00
1.447,00
1.960,00
1.780,00
2.577,00

Dziennik Urzňdowy
Województwa Lubuskiego Nr 130
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Poz. 1737, 1738
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXIX/186/09
Rady Gminy Siedlisko
z dnia 28 października 2009r.

Stawki podatku od środków transportowych od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów:
naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)

Nie mniej niż

Mniej niż

12
18
25

18
25

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

Stawka podatku (w złotych)

Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne
Jedna oś
562,00
562,00
562,00

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

562,00
562,00
568,00

880,00
880,00
880,00
1.703,00

880,00
880,00
1.306,00
1.719,00

957,00
957,00

957,00
1.295,00

Trzy osie
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UCHWAŁA NR XXIX/187/09
RADY GMINY SIEDLISKO
z dnia 28 paŝdziernika 2009r.
w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz
ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) art. 6b ustawy
z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (jednolity tekst z 2006r. Nr 136, poz. 969 z póŝn. zm.), art. 6
ust. 8 ustawy z dnia 30 paŝdziernika 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz. 1682 z póŝn.
zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst
z 2006r. Dz. U. Nr 121, poz. 844 z póŝn. zm.) uchwala
siň, co nastňpuje:
§ 1. Zarzņdza siň pobór podatku rolnego od osób
fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych
i podatku od nieruchomości od osób fizycznych
w drodze inkasa przez sołtysów poszczególnych
sołectw:

1) Bielawy;
2) Borowiec;
3) Piňkne Kņty;
4) Róşanówka;
5) Siedlisko.
§ 2. Określa wynagrodzenie za inkaso w wysokości 10% pobranego podatku rolnego, podatku
leśnego i podatku od nieruchomości.
§ 3. Sołtysi wyznaczeni na inkasentów dokonujņ
poboru podatków wyłņcznie na obszarze wsi,
w której sprawujņ funkcjň sołtysa.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza siň Wójtowi
Gminy Siedlisko.

Dziennik Urzňdowy
Województwa Lubuskiego Nr 130
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§ 5. Traci moc uchwała Rady Gminy Siedlisko
Nr XVII/118/97 z dnia 30 czerwca 1997r. w sprawie
zasad poboru podatków i opłat lokalnych, określenia
inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

wództw Lubuskiego
1 stycznia 2010r.

Poz. 1738, 1739, 1740
z

mocņ obowiņzujņcņ

od

Przewodniczņca Rady
Małgorzata Chilicka

§ 6. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Woje173 8
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UCHWAŁA NR XXIX/188/09
RADY GMINY SIEDLISKO
z dnia 28 paŝdziernika 2009r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XX/144/08 Rady Gminy Siedlisko z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie
ustalenia stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym
(tekst jednolity - Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze
zmianami) oraz art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2006r. Nr 121,
poz. 844 ze zmianami) uchwala siň, co nastňpuje:
wprowadza siň zmianň do uchwały Nr XX/144/08
Rady Gminy Siedlisko z dnia 28 listopada 2008r.
w nastňpujņcy sposób:
§ 1. Uchyla siň zapis w § 2 tiret 2 uchwały
Nr XX/144/08 z dnia 28 listopada 2008r. o brzmieniu:

zadania w zakresie ochrony przeciwpoşarowej oraz
grunty i budynki lub ich czňści stanowiņce mienie
komunalne nie przekazane innym podmiotom
w uşytkowanie, uşytkowanie wieczyste, dzierşawň
najem, uşyczenie albo nie zostały objňte w bezumowne posiadanie.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza siň Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Województwa Lubuskiego z mocņ obowiņzujņcņ od
1 stycznia 2009r.

- nieruchomości lub ich czňści, bňdņce w posiadaniu
OSP i Rad Sołeckich i w to w miejsce wprowadza siň
zapis nastňpujņcej treści:

Przewodniczņca Rady
Małgorzata Chilicka

- grunty, budynki lub ich czňści wykorzystane na
173 9
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UCHWAŁA NR XL/271/09
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOMICACH
z dnia 6 listopada 2009r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku dla Gminy
Małomice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym
(tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591
z póŝn. zmianami) i w oparciu o art. 5, art. 7 ust. 3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 121,
poz. 844 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co nastňpuje:
____________________________
1

niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroşenia nastňpujņcych dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu
kombinowanego towarów miňdzy państwami członkowskimi
(Dz. Urz. WE L 368 z 17 grudnia 1992r.),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie
pobierania opłat za uşytkowanie niektórych typów infrastruktury
przez pojazdy ciňşarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20 lipca 1999r.).
Dane dotyczņce ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitņ Polskņ członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczņ ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzňdowym Unii Europejskiej
– wydanie specjalne)

Dziennik Urzňdowy
Województwa Lubuskiego Nr 130
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§ 1. Ustala siň stawki podatku od nieruchomości:

Poz. 1740
a)

budynki i ich czňści bňdņce własnościņ gminy z wyjņtkiem wydzierşawionych lub oddanych w zarzņd,

b)

nieruchomości lub ich czňści jednostek i zakładów budşetowych nie prowadzņcych
działalnośń gospodarczņ a powiņzanych
z budşetem gminy z wyjņtkiem budynków
lub ich czňści wynajňtych lub wydzierşawionych innym osobom fizycznym lub prawnym na prowadzenie działalności gospodarczej i cele mieszkalne,

c)

budynki gospodarcze i ich czňści połoşone
na uşytkach rolnych stanowiņce własnośń
osób fizycznych, nie zajňte na prowadzenie
działalności gospodarczej innej niş rolnicza
lub leśna w czňści przekraczajņcej 50m2 powierzchni,

d)

budynki wykorzystywane na potrzeby OSP
i Policji,

e)

grunty zajňte na cmentarze,

f)

budowle wykorzystywane do prowadzenia
działalności gospodarczej zwiņzanej ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodň oraz odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków.

1. Od gruntów:
a)

zwiņzanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez wzglňdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni – 0,50zł,

b)

pod jeziorami, zajňtych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych od 1ha
powierzchni – 3,99zł,

c)

pozostałych, w tym zajňtych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności poşytku
publicznego przez organizacje poşytku publicznego od 1m2 powierzchni – 0,10zł.

2. Od budynków lub ich czňści:
a)

b)

c)

mieszkalnych oraz zajňtych wyłņcznie na potrzeby mieszkalne od 1m2 powierzchni uşytkowej – 0,48zł,
zwiņzanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czňści zajňtych na prowadzenie
działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni uşytkowej – 16,02zł,
zajňtych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni uşytkowej – 7,98zł,

d)

zajňtych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych od 1m2 powierzchni uşytkowej
– 4,08zł,

e)

pozostałych, w tym zajňtych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności poşytku
publicznego przez organizacje poşytku publicznego oraz garaşe, od 1m2 powierzchni
uşytkowej – 3,62zł.

3. Od budowli:
1) 2% wartości określonej na podstawie art. 4
ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych.
4. Zwalnia siň od podatku od nieruchomości:
1740

§ 2. Wykonanie uchwały powierza siň Burmistrzowi Małomic.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXV/159/08 Rady
Miejskiej Małomice z dnia 30 paŝdziernika 2008r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości i zwolnień od tego podatku dla Gminy Małomice oraz uchwała Nr XXVI/175/08 Rady
Miejskiej Małomice z dnia 28 listopada 2008r. zmieniajņca uchwałň w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od
tego podatku dla Gminy Małomice.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Województwa Lubuskiego z mocņ obowiņzujņcņ od
1 stycznia 2010r. oraz podlega podaniu do wiadomości publicznej.
Przewodniczņcy Rady
Jan Cichanowicz

Dziennik Urzňdowy
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Poz. 1741

1741
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UCHWAŁA NR XL/272/09
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOMICACH
z dnia 6 listopada 2009r.
w sprawie uchwalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zmianami) w zwiņzku z art. 10 ust. 1 i 3 i art. 12 ust. 4,
art. 12b ust. 4 oraz art. 20 ust. 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych 1
(tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844
z póŝn. zmianami) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009r. w sprawie górnych
Lp.
1.
2.
3.

granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010r. (M. P. Nr 52, poz. 742) Rada Miejska
uchwala, co nastňpuje:
§ 1. Uchwala siň roczne stawki podatku od środków transportowych nastňpujņcej wysokości:
1. Od samochodów ciňşarowych o dopuszczalnej
masie całkowitej pojazdu:

Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej
(w tonach)
powyşej 3,5 tony do 5,5 tony włņcznie
powyşej 5,5 tony do 9 ton włņcznie
powyşej 9 ton i ponişej 12 ton

2. Od samochodów ciňşarowych o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyşszej niş 12 ton
z tym, şe w zaleşności od liczby osi, dopuszczalnej

masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszņ:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)
Lp.
Nie mniej niż

Stawka podatku
(w złotych)
620,00
1.034,00
1.241,00

Mniej niż

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie
jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym
za równoważne

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

2.368,00

2.368,00

2.368,00
2.368,00

2.368,00
2.480,00

dwie, trzy, osie
4.
5.
6.

od 12
od 12
powyşej 29

cztery osie i więcej
29 włņcznie

3. Od ciņgników siodłowych i balastowych przystosowanych do uşywania łņcznie z naczepņ lub
przyczepņ o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów stawki podatku wynoszņ:
____________________________
1

niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroşenia nastňpujņcych dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu
kombinowanego towarów miňdzy państwami członkowskimi

(Dz. Urz. WE L 368 z 17 grudnia 1992r.),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie
pobierania opłat za uşytkowanie niektórych typów infrastruktury
przez pojazdy ciňşarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20 lipca 1999r.).
Dane dotyczņce ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitņ Polskņ członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczņ ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzňdowym Unii Europejskiej
– wydanie specjalne)

Dziennik Urzňdowy
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Poz. 1741

Ciągniki siodłowe i balastowe łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów (w tonach)
7. od 3,5 tony i ponişej 12 ton

Stawka podatku
(w złotych)

Lp.

4. Od ciņgników siodłowych i balastowych przystosowane do uşywania łņcznie z naczepņ lub przyczepņ o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów równej lub wyşszej niş 12 ton z tym, şe

1.447,00

w zaleşności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszņ:

1.
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa;
ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)
Lp.
Nie mniej niż

8.
9.
10.

od 12
powyşej 31
powyşej 36

11.
12.

12
powyşej 36

Mniej niż

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie
jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym
za równoważne

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

1.830,00
1.830,00
2.368,00

1.830,00
1.960,00
2.368,00

1.830,00
2.368,00

1.830,00
2.368,00

dwie osie
31 włņcznie
36 włņcznie
trzy osie i więcej
36 włņcznie

5. Od przyczep i naczep, które łņcznie z pojazdem
silnikowym posiadajņ dopuszczalnņ masň całkowitņ
od 7 ton i ponişej 12 ton, z wyjņtkiem zwiņzanych

wyłņcznie z działalnościņ rolniczņ prowadzonņ przez
podatnika podatku rolnego:

Przyczepy i naczepy łącznie z pojazdem silnikowym
o dopuszczalnej masie całkowitej (w tonach)
13. od 7 ton i ponişej 12 ton

Stawka podatku
(w złotych)
1.241,00

Lp.

6. Od przyczep i naczep, które łņcznie z pojazdem
silnikowym posiadajņ dopuszczalnņ masň całkowitņ
równņ lub wyşszņ niş 12 ton, z wyjņtkiem zwiņzanych wyłņcznie z działalnościņ rolniczņ prowadzonņ
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa
+ pojazd silnikowy (w tonach)
Lp.
Nie mniej niż

14.
15.

od 12
powyşej 38

Mniej niż

przez podatnika podatku rolnego, z tym şe w zaleşności od osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu
i rodzaju zawieszenia:

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatyczym lub z zawieszeeniem uznanym za równoważne

jedna, dwie, trzy osie
38 włņcznie
1.447,00
1.830,00

7. Od autobusów, w zaleşności od liczb miejsc
do siedzenia:

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

1.447,00
1.830,00

Dziennik Urzňdowy
Województwa Lubuskiego Nr 130
Lp.
16.
17.

– 7617 –

Autobusy - ilość miejsc do siedzenia
mniej niş 30 miejsc
równej lub wyşszej niş 30 miejsc

§ 2. Wykonanie uchwały powierza siň Burmistrzowi Małomic.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XV/77/07 Rady Miejskiej Małomice z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie
uchwalenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych.

Poz. 1741, 1742
Stawka podatku (w złotych)
1.447,00
1.830,00

§ 4. Uchwała wchodzi w şycia po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Województwa Lubuskiego z mocņ obowiņzujņcņ od
1 stycznia 2010r. oraz podlega podaniu do wiadomości publicznej.
Przewodniczņcy Rady
Jan Cichanowicz
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UCHWAŁA NR XL/273/09
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOMICACH
z dnia 6 listopada 2009r.
w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym
(tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591
z póŝn. zmianami), art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a
oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych 1 (tekst jedn. Dz. U.
z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) Rada Miejska Małomice uchwala, co nastňpuje:

opłaty dziennej.

§ 1. Opłata targowa na terenie Gminy Małomice
w 2010r. naliczana bňdzie według nastňpujņcych
stawek dziennych:

§ 6. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Województwa Lubuskiego z mocņ obowiņzujņcņ od
1 stycznia 2010r. oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości.

1. przy sprzedaşy z samochodu ciňşarowego lub
dostawczego, platformy, przyczepy samochodu
albo ciņgnika z przyczepņ - 21,00zł;

§ 4. Wykonanie uchwały powierza siň Burmistrzowi Małomic.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XXV/147/04 Rady
Miejskiej w Małomicach z dnia 28 grudnia 2004r.
w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej.

Przewodniczņcy Rady
Jan Cichanowicz

2. przy sprzedaşy z samochodu osobowego, wozu
konnego - 11,00zł;
3. przy sprzedaşy z rňki, kosza, torby, wiadra,
skrzynki - 3,00zł;
4. przy sprzedaşy z ziemi, stołu, straganu:
a)

za zajňcie na potrzeby handlu powierzchni
od 1m2 do 2m2 - 6,00zł,

b)

za zajňcie na potrzeby handlu powierzchni
pow. 2m2 - za kaşdy nastňpny 1m2 - 1,00zł.

§ 2. Terminem płatności opłaty targowej jest
dzień, w którym dokonywana jest sprzedaş.
§ 3. Wpłat opłaty targowej naleşy dokonywań
w kasie Urzňdu Miejskiego w Małomicach za kaşdy
dzień prowadzenia sprzedaşy lub w formie opłaty
miesiňcznej w wysokości 15- krotności naleşnej
1742

____________________________
1

niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroşenia nastňpujņcych dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu
kombinowanego towarów miňdzy państwami członkowskimi
(Dz. Urz. WE L 368 z 17 grudnia 1992r.),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie
pobierania opłat za uşytkowanie niektórych typów infrastruktury
przez pojazdy ciňşarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20 lipca 1999r.).
Dane dotyczņce ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitņ Polskņ członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczņ ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzňdowym Unii Europejskiej
– wydanie specjalne)
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UCHWAŁA NR 281/5/XXXIII/09
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ
z dnia 9 listopada 2009r.
w sprawie ustalenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z póŝn. zm.1) oraz art. 19 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844
z póŝn. zm.2) uchwala siň, co nastňpuje:

§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Województwa Lubuskiego i obowiņzuje od 1 stycznia
2010 roku. 3

§ 1. Ustala siň dziennņ stawkň opłaty targowej
w wysokości 15 złotych we wszystkich miejscach,
w których jest prowadzony handel na terenie gminy
Iłowa.

__________________________________________
1

§ 2. 1. Opłata targowa jest pobierana codziennie
przez inkasenta, z zastrzeşeniem ust. 2.
2. Wpłatň opłaty targowej moşna dokonań w kasie Urzňdu Miejskiego w Iłowej w dniu, w którym
dokonywana jest sprzedaş przez osobň fizycznņ,
osobň prawnņ lub jednostkň organizacyjnņ nie majņcņ osobowości prawnej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza siň Burmistrzowi Iłowej.

Przewodniczņcy Rady:
Mirosław Wdowiak
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r.
Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 42,
poz. 420 i Nr 157, poz. 1241.
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635,
Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847 oraz
z 2008r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730 i Nr 223, poz. 1463.
3
Niniejsza uchwała była poprzedzona uchwałņ Rady Miejskiej
w Iłowej Nr 183/5/XX/08 z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie
ustalenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej (Dz. Urz.
Woj. Lubuskiego z 2008r. Nr 127, poz. 1892).
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UCHWAŁA NR 282/5/XXXIII/09
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ
z dnia 9 listopada 2009r.
w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz ustalenia wysokości stawek opłaty od
posiadania psów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z póŝn. zm.1) oraz art. 18a i art. 19 pkt 1 lit. f) oraz
pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r.
Nr 121, poz. 844 z póŝn. zm.2) uchwala siň, co nastňpuje:
____________________________
1
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80,

poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r.
Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 42, poz. 420
i Nr 157, poz. 1241.
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245,
poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847 oraz z 2008r.
Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730 i Nr 223, poz. 1463.
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§ 1. Wprowadza siň opłatň od posiadania psów.
§ 2. 1. Ustala siň wysokośń opłaty od posiadania
psów w wysokości 22 złotych rocznie od kaşdego
psa.
2. Jeşeli osoba fizyczna została posiadaczem psa
w ciņgu roku budşetowego, opłatň za ten rok ustala
siň proporcjonalnie do liczby miesiňcy, z zastrzeşeniem ust. 3.
3. Liczba miesiňcy liczona jest od pierwszego
dnia miesiņca nastňpujņcego po miesiņcu, w którym
osoba fizyczna została posiadaczem psa.
§ 3. 1. Ustala siň termin płatności opłaty od posiadania psów do dnia 15 marca roku budşetowego
2. W przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 2,
terminem płatności jest piňtnasty dzień miesiņca po
miesiņcu, w którym osoba fizyczna została posiadaczem psa.
3. Opłata od posiadania psów płatna jest jednorazowo, bez wezwania.
§ 4. 1. Określa siň nastňpujņce zasady ustalania
opłaty od posiadania psów:
1) z terenu wiejskiego na podstawie wykazów
sporzņdzonych przez sołtysów lub na podstawie indywidualnych zgłoszeń posiadaczy psów
w siedzibie Urzňdu Miejskiego w Iłowej do dnia
28 lutego roku budşetowego,

Poz. 1744, 1745

2) z terenu miasta na podstawie wykazów sporzņdzanych przez osoby dostarczajņce decyzje
wymiarowe dotyczņce podatków lub na podstawie indywidualnych zgłoszeń posiadaczy
psów w siedzibie Urzňdu Miejskiego w Iłowej
do dnia 28 lutego roku budşetowego.
2. W przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 2,
posiadacz psa jest obowiņzany zgłosiń ten fakt
w terminie 14 dni w siedzibie Urzňdu Miejskiego
w Iłowej.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza siň Burmistrzowi Iłowej.
§ 6. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Województwa Lubuskiego i obowiņzuje od 1 stycznia
2010 roku.3
Przewodniczņcy Rady:
Mirosław Wdowiak
___________________________________
3
Niniejsza uchwała była poprzedzona uchwałņ Rady Miejskiej
w Iłowej Nr 188/5/XX/08 z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie
wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz ustalenia
wysokości stawek opłaty od posiadania psów (Dz. Urz. Woj.
Lubuskiego z 2008r. Nr 127, poz. 1895) oraz uchwałņ Rady Miejskiej w Iłowej Nr 194/5/XXI/08 z dnia 16 grudnia 2008r. zmieniajņca
uchwałň
w
sprawie
wprowadzenia
opłaty
od posiadania psów oraz ustalenia wysokości stawek opłaty
od posiadania psów (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2008r. Nr 139,
poz. 2210).
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UCHWAŁA NR 283/5/XXXIII/09
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ
z dnia 9 listopada 2009r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z póŝn. zm.1) oraz art. 5 ust. 1 i ust. 4, art. 7
ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r.
Nr 121, poz. 844 z póŝn. zm.2) uchwala siň, co nastňpuje:
_______________________________
1
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,

poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r.
Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 42, poz. 420
i Nr 157, poz. 1241.
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245,
poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847 oraz z 2008r.
Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730 i Nr 223, poz. 1463.
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§ 1. Ustala siň nastňpujņce stawki kwotowe podatku od nieruchomości:
Lp.
1.

2.
3.

4.

Stawka
podatku

Przedmiot opodatkowania
GRUNTY
zwiņzane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez wzglňdu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków
pod jeziorami, zajňtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
pozostałe, w tym zajňte na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności poşytku publicznego przez
organizacje poşytku publicznego
BUDYNKI LUB ICH CZŇŚCI
mieszkalne

Jednostka opodatkowania

1 m² powierzchni
0,74 zł
3,88 zł

1 ha powierzchni
1 m² powierzchni

0,26 zł

0,62 zł

1 m² powierzchni uşytkowej

5.

zwiņzane z prowadzeniem działalności gospodarczej
1 m² powierzchni uşytoraz od budynków mieszkalnych lub ich czňści zajňkowej
tych na prowadzenie działalności gospodarczej
19,81 zł
6.
zajňtych na prowadzenie działalności gospodarczej
1 m² powierzchni uşytw zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
kowej
siewnym
9,24 zł
7.
zajňtych na prowadzenie działalności gospodarczej
1 m² powierzchni uşytw zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
3,57 zł
kowej
8.
pozostałe, w tym zajňte na prowadzenie odpłatnej
1 m² powierzchni uşytstatutowej działalności poşytku publicznego przez
kowej
organizacje poşytku publicznego
4,18 zł
BUDOWLE LUB ICH CZŇŚCI ZWIŅZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
9.
wykorzystywane bezpośrednio do wytwarzania cie2%
wartośń określona na
pła, rurociņgi i przewody sieci rozdzielczych ciepła
podstawie art. 4 ust. 1
pkt 3 i ust. 3, 4 ustawy
o podatkach i opłatach
lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r.
Nr 121 poz. 844
z póŝn. zm.)
10. wykorzystywane jako rurociņgi i przewody sieci roz1%
j.w
dzielczych wody oraz wykorzystywane bezpośrednio
do procesu poboru i uzdatniania wody
11. wykorzystywane jako rurociņgi i przewody do od1%
j.w
prowadzania i oczyszczania ścieków
12. wykorzystywane do składowania nieczystości stałych
1%
j.w
13. Pozostałe
2%
j.w

§ 2. Zwalnia siň z podatku od nieruchomości:
1) grunty, budynki lub ich czňści oraz budowle lub
ich czňści:
a) wykorzystywane do prowadzenia działalności komunalnej zwiņzanej z zaspokajaniem

zbiorowym potrzeb w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków,
b) zajňte pod cmentarze,
c) wykorzystywane do ochrony przeciwpoşarowej;
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2) grunty oraz budynki lub ich czňści:
a) wykorzystywane do prowadzenia działalności bibliotecznej,
b) wykorzystywane pod działalnośń kulturalnņ
i sportowņ,
c) zwiņzane z realizacjņ zadań w zakresie pomocy społecznej.

Poz. 1745, 1746

wództwa Lubuskiego i obowiņzuje od 1 stycznia
2010r.3
Przewodniczņcy Rady:
Mirosław Wdowiak
________________________________
3
Niniejsza uchwała była poprzedzona uchwałņ Rady Miejskiej
w Iłowej Nr 187/5/XX/08 z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości która
obowiņzuje do dnia wejścia w şycie niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza siň Burmistrzowi Iłowej.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Woje1745

===================================================================================
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UCHWAŁA NR 284/5/XXXIII/09
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ
z dnia 9 listopada 2009r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z póŝn. zm.1) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844
z póŝn. zm.2) uchwala siň, co nastňpuje:
§ 1. Ustala siň wysokośń podatku od środków
transportowych dla samochodów ciňşarowych
o dopuszczalnej masie całkowitej:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)
nie mniej niş

mniej niş

1

2

12
13
14
15

13
14
15

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

12
25
27
29
31

25
27
29
31

1) powyşej 3,5 tony do 5,5 tony włņcznie - 270 złotych,
2) powyşej 5,5 tony do 9 ton włņcznie - 838 złotych,
3) powyşej 9 ton i ponişej 12 ton - 968 złotych.
§ 2. Ustala siň wysokośń podatku od środków
transportowych dla samochodów ciňşarowych
o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyşszej niş 12 ton:
Stawka podatku w złotych

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub uznanym za równowaşne
3
Dwie osie
970
982
999
1 059
Trzy osie
1 027
1 217
1 489
1 596
1 961
1 961
Cztery osie i wiňcej
1 653
1 680
1 924
2 237
2 237

inne systemy zawieszenia osi jezdnych
4
982
999
1 028
1 692
1 217
1 489
1 678
1 961
2 421
2 421
1 680
1 924
2 237
2 786
2 786
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§ 3. Ustala siň wysokośń podatku od środków
transportowych dla ciņgników siodłowych i balastowych przystosowanych do uşywania łņcznie
z naczepņ lub przyczepņ o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
1) od 3,5 tony do 9 ton włņcznie - 699 złotych,

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciņgnik siodłowy + naczepa, ciņgnik balastowy
+ przyczepa (w tonach)
nie mniej niş

mniej niş

1

2

12
18
25
31

18
25
31

12
40

40

Poz. 1746

2) powyşej 9 ton i ponişej 12 ton - 907 złotych.
§ 4. Ustala siň wysokośń podatku od środków
transportowych dla ciņgników siodłowych i balastowych przystosowanych do uşywania łņcznie
z naczepņ lub przyczepņ o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wiňkszej niş
12 ton:

Stawka podatku w złotych
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub
uznanym za równowaşne
3
Dwie osie
968
1 043
1 480
1 961
Trzy osie
1 680
2 237

§ 5. Ustala siň wysokośń podatku od środków
transportowych dla przyczep i naczep, które z pojazdem silnikowym posiadajņ dopuszczalnņ masň całkowitņ od 7 ton i ponişej 12 ton z wyjņtkiem zwiņzanych wyłņcznie z działalnościņ rolniczņ podatnika
podatku rolnego, który wynosi 271 złotych.
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd
silnikowy (w tonach)
nie mniej niş

mniej niş

12
18
25

18
25

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

inne systemy zawieszenia osi
jezdnych
4
1 005
1 489
1 961
2 153
2 147
2 786

§ 6. Ustala siň wysokośń podatku od środków
transportowych dla przyczep i naczep, które łņcznie
z pojazdem silnikowym posiadajņ dopuszczalnņ
masň całkowitņ równņ lub wyşszņ niş 12 ton z wyjņtkiem zwiņzanych wyłņcznie z działalnościņ rolniczņ prowadzonņ przez podatnika podatku rolnego:
Stawka podatku w złotych

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym
za równowaşne
Jedna oś
238
547
732
Dwie osie
624
1 301
1 489
1 819
Trzy osie
1 489
1 948

inne systemy zawieszenia osi jezdnych
271
732
966
1 001
1 489
1 580
2 031
1 699
2 037
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§ 7. Ustala siň wysokośń podatku od środków
transportowych dla autobusów w zaleşności od liczby miejsc do siedzenia:
1) mniejszej niş 30 - 519 złotych,

Poz. 1746, 1747

§ 9. Uchwała wchodzi w şycie z po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym
Województwa Lubuskiego i obowiņzuje od 1 stycznia 2010 roku. 3
Przewodniczņcy Rady:
Mirosław Wdowiak

2) równej lub wyşszej niş 30 - 1 143 złotych.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza siň Burmistrzowi Iłowej.

_______________________________
1
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r.
Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 420
i Nr 157, poz. 1241.
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245,
poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847 oraz z 2008r.
Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730 i Nr 223, poz. 1463.
3
Niniejsza uchwała była poprzedzona uchwałņ Rady Miejskiej
w Iłowej Nr 182/5/XX/08 z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2008r. Nr 127, poz. 1891)
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UCHWAŁA NR XXXVII/274/09
RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ
z dnia 12 listopada 2009r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorzņdzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami)
oraz art. 5 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991
roku o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U.
z 2006r. Nr 121 poz. 844 ze zmianami), uchwala siň
co nastňpuje:
§ 1. Ustala siň stawki podatku od nieruchomości:
1.

Od budynków lub ich czňści:

a) mieszkalnych - od 1m2 powierzchni uşytkowej
– 0,45zł,
b) zwiņzanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich czňści zajňtych na prowadzenia działalności gospodarczej - od 1m2 powierzchni
uşytkowej – 16,54zł, z wyjņtkiem określonym
w § 1 ust. 1 pkt. c),
c) od budynków zwiņzanych z prowadzeniem
działalności na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, nabytych
przez niezaleşnego przedsiňbiorcň (w rozumieniu załņcznika I do zalecenia Komisji
nr 361/2003/WE z dnia 6 maja 2003r. dotyczņcego definicji przedsiňbiorstw mikro, małych
i średnich (Dz. Urz. L 124 z 20.05.2003)), który

kontynuuje działalnośń rozpoczňtņ przez
zbywcň – od 1m2 powierzchni uşytkowej
– 3,31zł – róşnica miňdzy stawkņ określonņ
w § 1 ust. 1 lit. b), a stawkņ niniejszņ stanowi
pomoc de minimis w rozumieniu Rozporzņdzenia
Komisji
(WE)
Nr
1998/2006
z 15.12.2006 w sprawie stosowania art. 87
i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz.
UE L Nr 379 z 28.12.2006),
d) zajňtych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym - od 1m2 powierzchni
uşytkowej – 7,73zł,
e) zajňtych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych - od 1m2 powierzchni uşytkowej
– 4,05zł.
2. Od pozostałych budynków lub ich czňści,
w tym zajňtych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności poşytku publicznego przez organizacje
poşytku publicznego - od 1m2 powierzchni uşytkowej – 5,11zł, z tym şe:
a) od budynków gospodarczych na Os. Warniki,
Os. Drzewice, Os. Szumiłowo - od 1m2 powierzchni uşytkowej - 3,43zł,
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b) od pozostałych budynków gospodarczych
- od 1m2 powierzchni uşytkowej – 3,57zł,
c) od garaşy - od 1m2 powierzchni uşytkowej
– 5,82zł,
d) od garaşy, w których przechowywane sņ samochody lub wózki inwalidzkie - od 1m2 powierzchni uşytkowej - 3,43zł,
3.

Od budowli - od ich wartości - 2%.

4.

Od gruntów:

a) zwiņzanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez wzglňdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
- od 1m2 powierzchni - 0,49zł,
b) pozostałych, w tym zajňtych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności poşytku
publicznego przez organizacje poşytku publicznego - od 1m2 powierzchni - 0,18zł.
§ 2. 1. Podstawņ do skorzystania ze stawki określonej w § 1 ust. 1 lit. c) jest złoşenie przez podatnika
wraz z deklaracjņ w terminie ustawowym oświadczenia i dokumentów określonych w załņczniku do
niniejszej uchwały.

Poz. 1747

2. W przypadku złoşenia deklaracji, oświadczenia
i dokumentów po terminie podatnik nie moşe skorzystań ze stawki obnişonej określonej w § 1 ust. 1
lit. c).
3. W przypadku stwierdzenia przez organ podatkowy, şe podatnik nie spełnił któregokolwiek z warunków skorzystania z obnişonej stawki, podatnik
zobowiņzany jest do złoşenia korekty deklaracji oraz
do zapłacenia podatku według stawki określonej
w § 1 ust. 1 lit. b) wraz z odsetkami od zaległości
podatkowych liczonymi od dnia płatności poszczególnych rat podatku.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza siň Burmistrzowi Miasta Kostrzyn nad Odrņ.
§ 4. Uchyla siň Uchwałň Nr XXV198/08 Rady
Miasta Kostrzyn nad Odrņ z dnia 6 listopada 2008
roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
§ 5. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Województwa Lubuskiego, a określone w niej stawki
obowiņzujņ od 1 stycznia 2010 roku.
Przewodniczņcy Rady Miasta
Marek Tatarewicz
Załącznik
do uchwały Nr XXXVII/274/09
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
z dnia 12 listopada 2009r.

OŚWIADCZENIE
W zwiņzku z faktem złoşenia wniosku o udzielenie pomocy de minimis w formie obnişenia stawki podatku
od nieruchomości zgodnie z § 1 ust. 1 lit. c) Uchwały Nr XXXVII/274/09 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrņ
z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości, oświadczam co nastňpuje:
I.

Dane o przedsiębiorcy:

1. Pełna nazwa przedsiňbiorcy albo imiň i nazwisko podmiotu ubiegajņcego siň o pomoc:
…………………………………………………………………………..………..
.……………………………………………………….....………………………..
2. Adres siedziby lub miejsce zamieszkania podmiotu ubiegajņcego siň o pomoc:
.………………………………………………………….….…………………….
3. Gmina, w której podmiot ubiegajņcy siň o pomoc ma siedzibň lub miejsce zamieszkania
(pełne siedmiocyfrowe oznaczenie, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15.12.1998r.
w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej
i jednostek samorządu terytorialnego – Dz. U. Nr 157, poz. 1031 z późn. zm.) – np. Miasto Kostrzyn nad
Odrą – 080101 1
……………………………………………………………………………..………
4. Numer identyfikacji podatkowej NIP:
……………………………………………………………….…………………….
5. Numer REGON:
…………………………………………………….……………………………….
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6. Klasa rodzaju podstawowej działalności wg polskiej Klasyfikacji Działalności (Rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) - Dz. U. Nr 31,
poz. 251)
.………………………………………………..…………………….……………..
7. Forma podmiotu ubiegajņcego siň o pomoc (zaznaczyń właściwņ pozycjň znakiem X):
1 przedsiňbiorstwo państwowe
2 jednoosobowa spółka Skarbu Państwa
jednoosobowa spółka jednostki samorzņdu terytorialnego w rozumieniu przepi3
sów o gospodarce komunalnej
spółka akcyjna albo spółka z ograniczonņ odpowiedzialnościņ, w stosunku, do
których Skarb Państwa, jednostka samorzņdu terytorialnego, przedsiňbiorstwo
4 państwowe lub jednoosobowa spółka Skarbu Państwa sņ podmiotami, które
posiadajņ uprawnienia takie, jak przedsiňbiorca dominujņcy w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów
5 beneficjent nienaleşņcy do kategorii określonej wyşej
8. Wielkośń przedsiňbiorcy w rozumieniu załņcznika I do zalecenia Komisji nr 361/2003/WE z dnia 6 maja 2003r. dotyczņcego definicji przedsiňbiorstw mikro, małych i średnich (Dz. Urz. L 124 z 20.05.2003)
– (naleşy zaznaczyń właściwņ pozycjň znakiem X):
1
2
3
4
II.
1.

mikroprzedsiňbiorca
mały przedsiňbiorca
średni przedsiňbiorca
inny przedsiňbiorca
Dane o dotychczas otrzymanej pomocy:

pomoc de minimis otrzymana w roku kalendarzowym oraz dwóch poprzedzajņcych go latach (naleşy
zaznaczyń właściwņ pozycjň znakiem X):
a)

Przekazujň zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis

b)

Oświadczam, şe w ww. okresie otrzymano pomoc de minimis:

Lp.

Organ
udzielajņcy
pomocy

Podstawa
prawna
otrzymanej pomocy

Dzień
udzielenia
pomocy

Nr programu pomocowego,
decyzji lub
umowy

Forma
pomocy

Wartośń
pomocy
brutto
w PLN

Wartośń
pomocy
brutto
w EUR

2. w ciņgu bieşņcego roku kalendarzowym oraz dwóch lat poprzedzajņcych nie otrzymano pomocy
de minimis.
3. oświadczam, şe w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujņcych siň do objňcia pomocņ, na
pokrycie których ma byń przeznaczona pomoc de minimis: otrzymano/ nie otrzymano* pomocy publicznej.
Otrzymana
pomoc
wyniosła
....................................................
i
została
przeznaczona
na
.............................................................................................................
III.

Oświadczenie o trudnej sytuacji:

Oświadczam, şe ................................................................ znajduje siň/ nie znajduje siň* w trudnej sytuacji
w rozumieniu pkt 9-11 Wspólnotowych wytycznych dotyczņcych pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji przedsiňbiorstw znajdujņcych siň w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 244 z 1.10.2004)
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Oświadczenie dotyczące nabywcy nieruchomości:

Oświadczam, şe ............................................................... jest przedsiňbiorstwem niezaleşnym
(nazwa nabywcy nieruchomości)

od ......................................................................... w rozumieniu załņcznika I do zalecenia
(nazwa zbywcy nieruchomości)

Komisji nr 361/2003/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczņcego definicji przedsiňbiorstw mikro, małych i średnich
(Dz. Urz. L 124 z 20.05.2003). Nadto, oświadczam, şe kontynuujň działalnośń zbywcy – na potwierdzenie
przedkładam odpisy pełne z Krajowego Rejestru Sņdowego nabywcy i zbywcy.

Powyşsze informacje i oświadczenia składam pod rygorem odpowiedzialności karnoskarbowej za składanie
oświadczeń niezgodnych z prawdņ, wynikajņcej z art. 56 § 1 ustawy z dnia 10 września 1999 roku Kodeks
karny skarbowy (jt. Dz. U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765 ze zm.).
………………………………
(data)

……………………………………
(podpis przedsiňbiorcy)

Dane osoby upowaşnionej do kontaktów z organem udzielajņcym pomocy w sprawie informacji zawartych
w formularzu:
…………………………………
(imiň i nazwisko)

…………………………....
(stanowisko słuşbowe)

…………………………..
(data i podpis)

* niepotrzebne skreśliń
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UCHWAŁA NR XXXVII/275/09
RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ
z dnia 12 listopada 2009r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorzņdzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami)
oraz art. 19 pkt. 1 lit. a i pkt. 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tj. Dz. U. z 2006r. Nr 121 poz. 844 ze zmianami),
uchwala siň, co nastňpuje:
§ 1. Ustala siň stawki dzienne opłaty targowej na
targowisku połoşonym pomiňdzy ul. A. Mickiewicza
a ul. Osiedlowņ w nastňpujņcych wysokościach:
1. Przy sprzedaşy z samochodu ciňşarowego
lub przyczepy:
a) artykuły spoşywcze - 22,70zł,
b) artykuły pozostałe - 31,50zł.
2. Przy sprzedaşy z samochodu dostawczego
lub przyczepy:

a) artykuły spoşywcze - 14,00zł,
b) kwiaty - 18,30zł,
c) artykuły pozostałe - 22,70zł,
3. Przy sprzedaşy z samochodu osobowego
(lub przyczepki dwukołowej):
a) artykuły spoşywcze - 10,40zł,
b) kwiaty - 15,50zł,
c) artykuły pozostałe - 18,20zł,
4. Przy sprzedaşy na straganie (od 1 handlujņcego):
a) artykuły spoşywcze - 8,40zł,
b) wyroby tytoniowe - 13,10zł,
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c) kwiaty w okresie od 15 paŝdziernika do 15 listopada - 10,40zł,
d) kwiaty, poza okresem wskazanym w pkt. 4
lit. c - 6,70zł,
e) rozsady, flance, nasiona - 3,00zł,
f)

krzewy i drzewka - 13,10zł,

g) artykuły pozostałe - 13,10zł,
5. Przy sprzedaşy obnośnej z rňki, koszyka,
skrzynki, wiadra:
a) artykuły spoşywcze - 1,10zł,
b) kwiaty, rozsady, flance, nasiona - 1,10zł.
c) artykuły pozostałe - 3,90zł,
6. Przy sprzedaşy z ziemi (za kaşdy zajňty 1m2
powierzchni):
a) artykuły spoşywcze - 2,70zł,
b) przed straganami, straganami typu "Szczňka"
i pawilonami - 2,40zł,
c) kwiaty w okresie od 15 paŝdziernika do 15 listopada - 5,90zł,
d) kwiaty, poza okresem wskazanym w pkt. 6
lit. c - 1,70zł
e) rozsady, flance, nasiona 1,70zł,
f)

krzewy i drzewka - 5,90zł,

g) artykuły pozostałe - 5,90zł.
7. Przy jednoczesnej sprzedaşy artykułów
przemysłowych, spoşywczych i innych, opłatň
targowņ naleşy uiściń wg najwyşszej stawki dla tych
artykułów.
8. W okresie od 1 stycznia do 31 marca opłata
targowa wynosi 50% stawek określonych w pkt. od
1 do 7 niniejszego paragrafu.
§ 2. Ustala siň stawki dzienne opłaty targowej
w miejscach sprzedaşy okolicznościowej oraz sprzedaşy sezonowej na terenie miasta Kostrzyn nad Odrņ poza terenem targowiska określonego w § 1,
w nastňpujņcych wysokościach:
1. Przy sprzedaşy choinek w okresie świņtecznym tj. od 03 grudnia danego roku do 06 stycznia
roku nastňpnego - za kaşdy zajňty 1m2 powierzchni
- 7,10zł
2. Przy sprzedaşy zniczy, kwiatów, wieńców itp.
przed wejściami na cmentarze - za kaşdy zajňty 1m2
powierzchni – 7,10zł
3. Przy sprzedaşy w czasie festynów, kiermaszy, giełd itp. (od 1 handlujņcego):
174 8
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a) art. spoşywcze - 10,10zł
b) art. pozostałe - 10,40zł

4. Przy sprzedaşy w trakcie trwania Przystanku
Woodstock oraz piňń dni przed jego rozpoczňciem
i trzy dni po jego zakończeniu:
a) do 5m2 zajmowanej powierzchni - 22,70zł,
b) za kaşdy nastňpny 1m2 powierzchni od 5m2
- 4,60zł,
5. Przy sprzedaşy obrazów, rzeŝb, drobnych pamiņtek itp. (od 1 handlujņcego) 10,10zł
6. Przy sprzedaşy okularów słonecznych w okresie maj-paŝdziernik (za jeden stojak) 6,90zł
7. Przy jednoczesnej sprzedaşy artykułów przemysłowych, spoşywczych i innych, opłatň targowņ
naleşy uiściń wg najwyşszej stawki dla tych artykułów.
§ 3. Dzienna opłata targowa płatna jest w dniu
prowadzenia handlu.
§ 4. 1. Opłata targowa pobierana jest w formie
inkasa.
2. Pobór opłaty powierza siň inkasentom: Pani
Elşbiecie Szczecińskiej i Panu Tadeuszowi Szczecińskiemu.
3. Ustala siň wynagrodzenie inkasenta w wysokości 10% pobranej opłaty w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia, a w okresie od 1 stycznia do
31 marca w wysokości 20% pobranej opłaty.
4. Pobór opłaty targowej dokonuje siň na blankietach wydanych przez Urzņd Miasta stanowiņcych
druk ścisłego zarachowania.
§ 5. Zawiadomienie o wysokości opłaty targowej
naleşy wywiesiń na widocznym miejscu na targowisku.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza siň Burmistrzowi Miasta Kostrzyn nad Odrņ.
§ 7. Uchyla siň Uchwałň Nr XXV/192/08 Rady
Miasta Kostrzyn nad Odrņ z dnia 6 listopada 2008
roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty
targowej.
§ 8. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Województwa Lubuskiego, a określone w niej stawki obowiņzujņ od 1 stycznia 2010 roku.
Przewodniczņcy Rady Miasta
Marek Tatarewicz
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UCHWAŁA NR XXXVII/276/09
RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ
z dnia 12 listopada 2009r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorzņdzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art. 10
ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121
poz. 844 ze zmianami) uchwala siň co nastňpuje :
§ 1. Stawki podatku od środków transportowych
na terenie miasta wynoszņ:
1) od samochodu ciňşarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej powyşej 3,5 tony i ponişej
12 ton wyprodukowanego do dnia 31 grudnia
2000 roku włņcznie:
a) powyşej 3,5 tony - do 5,5 ton włņcznie - 711zł,
b) powyşej 5,5 tony - do 7 ton włņcznie - 1.125zł,
c) powyşej 7 ton - do 9 ton włņcznie - 1.183zł,
d) powyşej 9 ton a ponişej 12 ton - 1.302zł,
2) od samochodu ciňşarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej powyşej 3,5 ton i ponişej
12 ton wyprodukowanego po dniu 31 grudnia
2000 roku:
a) powyşej 3,5 tony - do 5,5 tony
- 698zł,

włņcznie

b) powyşej 5,5 tony - do 7 ton włņcznie - 1.041zł,
c) powyşej 7 ton - do 9 ton włņcznie - 1.159zł,
d) powyşej 9 ton a ponişej 12 ton - 1.183zł,
3) od samochodu ciňşarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyşszej niş 12 ton,
w zaleşności od liczby osi, dopuszczalnej masy
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki
podatkowe określone zostały w brzmieniu jak
w załņczniku Nr 1 do uchwały.
4) od ciņgnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do uşywania łņcznie z naczepņ
lub przyczepņ o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów od 3,5 tony i ponişej 12 ton
- wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 2000
roku włņcznie:
a) od 3,5 tony - do 5,5 tony włņcznie - 1.302zł,
b) powyşej 5,5 tony - do 9 ton włņcznie
- 1.539zł,
c) powyşej 9 ton a ponişej 12 ton - 1.655zł,
5) od ciņgnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do uşywania łņcznie z naczepņ
lub przyczepņ o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów od 3,5 tony i ponişej 12 ton
- wyprodukowanego po 31 grudnia 2000 roku:

a) od 3,5 tony - do 5,5 tony włņcznie - 1.242zł,
b) powyşej 5,5 tony - do 9 ton włņcznie
- 1.479zł,
c) powyşej 9 ton a ponişej 12 ton - 1.596zł,
6) od ciņgnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do uşywania łņcznie z naczepņ
lub przyczepņ o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów równej lub wyşszej niş 12 ton
stawki
podatkowe
określone
zostały
w brzmieniu jak w załņczniku Nr 2 do uchwały.
7) od przyczepy lub naczepy, które łņcznie z pojazdem silnikowym posiadajņ dopuszczalnņ
masň całkowitņ od 7 ton i ponişej 12 ton - wyprodukowane do dnia 31 grudnia 2000 roku
włņcznie, z wyjņtkiem zwiņzanych wyłņcznie
z działalnościņ rolniczņ prowadzonņ przez podatnika podatku rolnego:
a) od 7 ton - do 10 ton włņcznie - 273zł,
b) powyşej 10 ton a ponişej 12 ton - 485zł,
8) od przyczepy lub naczepy , które łņcznie z pojazdem silnikowym posiadajņ dopuszczalnņ
masň całkowitņ od 7 ton i ponişej 12 ton - wyprodukowane po dniu 31 grudnia 2000 roku,
z wyjņtkiem zwiņzanych wyłņcznie z działalnościņ rolniczņ prowadzonņ przez podatnika podatku rolnego:
a) od 7 ton - do 10 ton włņcznie - 260zł,
b) powyşej 10 ton a ponişej 12 ton - 455zł,
9) od przyczepy lub naczepy , które łņcznie z pojazdem silnikowym posiadajņ dopuszczalnņ
masň całkowitņ równņ lub wyşszņ niş 12 ton,
z wyjņtkiem zwiņzanych wyłņcznie z działalnościņ rolniczņ prowadzonņ przez podatnika podatku rolnego, stawki podatkowe określone zostały w brzmieniu jak w załņczniku Nr 3 do
uchwały.
10) od autobusu wyprodukowanego do dnia
31 grudnia 2000 roku włņcznie, w zaleşności od
liczby miejsc do siedzenia :
a) mniejszej niş 20 miejsc - 414zł,
b) równej lub wyşszej niş 20 miejsc - do
29 miejsc włņcznie - 759zł,
c) równej lub wyşszej niş 30 miejsc - 1.655zł,
11) od autobusu wyprodukowanego po dniu
31 grudnia 2000 roku, w zaleşności od liczby
miejsc do siedzenia:
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a) mniejszej niş 20 miejsc - 391zł,
a) równej lub wyşszej niş 20 miejsc - do
29 miejsc włņcznie - 711zł,
b) równej lub wyşszej niş 30 miejsc - 1.562zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza siň Burmistrzowi Miasta Kostrzyn nad Odrņ.

Poz. 1749

§ 3. Uchyla siň Uchwałň Nr XXV/193/08 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Województwa Lubuskiego a określone w niej stawki
obowiņzujņ od dnia 1 stycznia 2010 roku.
Przewodniczņcy Rady Miasta
Marek Tatarewicz
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVII/276/09
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
z dnia 12 listopada 2009r.

Stawki podatku od środków transportowych od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
w tonach

Nie mniej niż

12
13
14
15
12
17
19
21
23
25
12
25
27
29
31

Stawki podatku (w złotych)

Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem
Mniej niż
pneumatycznym lub
uznanym za równoważne
Dwie osie
13
1183
14
1420
15
1928
2130
Trzy osie
17
1183
19
1420
21
1928
23
2130
25
2485
2485
Cztery osie i więcej
25
1928
27
2130
29
2366
31
2485
2544

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1420
1928
2130
2366
1420
1928
2130
2366
2485
2609
2130
2366
2485
2785
2785
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXVII/276/09
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
z dnia 12 listopada 2009r.

Stawki podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego od
używania z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej
niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów:
Ciągnik siodłowy + naczepa
Ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)

Nie mniej niż

Mniej niż

12
18
25
31

18
25
31

12
40

40

Stawka podatku (w złotych)

Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równoważne
Dwie osie
1717
1774
1894
1952
Trzy osie
1894
2485

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1774
1833
2011
2153
2095
2785

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXVII/276/09
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
z dnia 12 listopada 2009r.
Stawki podatku od środków transportowych od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalną masę całkowitą równa lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
naczepa/przyczepa +pojazd silnikowy
/w tonach/

nie mniej niż

mniej niż

12
18
25

18
25

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

Stawka podatku /w złotych/

oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równoważne
jedna oś
533
591
711
dwie osie
591
711
1005
1539
trzy osie
1005
1420

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

591
711
828
711
1005
1517
2009
1361
1774
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UCHWAŁA NR XXXVII/277/09
RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ
z dnia 12 listopada 2009r.
w sprawie ustalenia stawek opłaty od posiadania psów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorzņdzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami)
oraz art. 18a, art. 19 ust. 1 lit. f) ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 121 poz. 844 ze zmianami), uchwala siň co nastňpuje:
§ 1. Obowiņzek uiszczenia opłaty ciņşy na osobach fizycznych zamieszkałych na obszarze Miasta
Kostrzyn nad Odrņ i posiadajņcych psy.
§ 2. 1. Ustala siň opłatň od kaşdego psa w wysokości:
a) 38,00zł - w budownictwie jednorodzinnym
niestanowiņcym indywidualnego gospodarstwa rolnego,
b) 57,00zł - w budownictwie wielorodzinnym.
2. Ustala siň opłatň w wysokości 24,00zł od jednego psa, którego posiadaczem jest emeryt lub rencista.
§ 3. 1. Oprócz zwolnień przewidzianych
w art. 18a ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, nie pobiera siň opłaty, o której mowa w § 2:
a) od właścicieli szczeniņt do 12 tygodnia şycia,
b) od właścicieli psów wziňtych ze schroniska.
2. W celu uzyskania zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 lit. b), posiadacz psa winien okazań
dokument potwierdzajņcy ten fakt, wystawiony
przez administratora schroniska. Zwolnienie stosuje

siň przez okres dwóch lat podatkowych poczynajņc
od roku, w którym osoba stała siň posiadaczem psa.
§ 4. 1. Obowiņzek uiszczenia opłaty wygasa
z końcem roku, w którym ustały okoliczności uzasadniajņce istnienie tego obowiņzku.
2. Opłata od posiadania psów płatna jest do
dnia 31 maja kaşdego roku lub w ciņgu 14 dni od
dnia wejścia w posiadanie psa, bez wezwania do
kasy lub na rachunek Miasta Kostrzyn nad Odrņ.
3. Osoba, która weszła w posiadanie psa po
dniu 30 czerwca roku podatkowego, uiszcza opłatň
w wysokości połowy stawki określonej w § 2.
§ 5. Do wymiaru, poboru i egzekucji opłaty
wprowadzonej niniejszņ uchwałņ majņ zastosowanie przepisy w sprawie wymiaru i egzekucji zobowiņzań podatkowych.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza siň Burmistrzowi Miasta Kostrzyn nad Odrņ.
§ 7. Uchyla siň Uchwałň Nr XXV/194/08 Rady
Miasta Kostrzyn nad Odrņ z dnia 6 listopada 2008
roku w sprawie ustalenia stawek opłaty od
posiadania psów.
§ 8. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od
ogłoszenia
w
Dzienniku
Urzňdowym
Województwa Lubuskiego z mocņ obowiņzujņcņ od
1 stycznia 2010 roku.
Przewodniczņcy Rady Miasta
Marek Tatarewicz
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UCHWAŁA NR XXIV/183/09
RADY GMINY BRZEŹNICA
z dnia 13 listopada 2009r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Brzeźnica
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zmianami), art. 10
ust. 1 i 2 art. ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006r.
Nr 121, poz. 844 z póŝn. zmianami) uchwala siň, co
nastňpuje:

§ 1. Stawki podatku od środków transportowych
na terenie gminy wynoszņ:
1) od samochodu ciňşarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej powyşej 3,5 tony i ponişej
12 ton wyprodukowanego do dnia 31 grudnia
1995r. włņcznie:
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a)

powyşej 3,5 tony do 4,5 tony włņcznie
– 450,00zł,

b)

powyşej 4,5 tony do 5,5 ton włņcznie
– 500,00zł,

c)

powyşej 5,5 ton do 7 ton włņcznie – 600,00zł,

d)

powyşej 7 ton do 9 ton włņcznie – 700,00zł,

e)

powyşej 9 ton a ponişej 12 ton – 900,00zł;

2) od samochodu ciňşarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej powyşej 3,5 tony i ponişej
12 ton wyprodukowanego po dniu 31 grudnia
1995.:
a)

powyşej 3,5 tony do 4,5 tony włņcznie
– 430,00zł,

b)

powyşej 4,5 tony do 5,5 ton włņcznie
– 470,00zł,

c)

powyşej 5,5
– 580,00zł,

d)

powyşej 7 ton do 9 ton włņcznie – 680,00zł,

e)

powyşej 9 ton a ponişej 12 ton – 880,00zł;

tony

do

7

ton

włņcznie

3) od samochodu ciňşarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyşszej niş 12 ton,
w zaleşności od liczby osi, dopuszczalnej masy
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki
podatkowe określa załņcznik Nr 1 do uchwały;
4) od ciņgnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do uşywania łņcznie z naczepņ
lub przyczepņ o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów od 3,5 tony i ponişej 12 ton
wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1995r.
włņcznie:
a)

od 3,5 tony do 5,5 tony włņcznie – 900,00zł,

b)

powyşej 5,5
- 1.000,00zł,

c)

powyşej 9 ton i ponişej 12 ton włņcznie
- 1.100,00zł;

ton

do

9

ton

włņcznie

5) od ciņgnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do uşywania łņcznie z naczepņ
lub przyczepņ o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów od 3,5 tony i ponişej 12 ton
wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 1995r.:
a)

od 3,5 tony do 5,5 ton włņcznie – 800,00zł,

b)

powyşej 5,5
– 900,00zł,

c)

powyşej 9 ton a ponişej 12 ton włņcznie
- 1.000,00zł;

tony

do

9

ton

włņcznie

6) od ciņgnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do uşywania łņcznie z naczepņ
lub przyczepņ o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów równej lub wyşszej niş 12 ton
- stawki podatkowe określa załņcznik Nr 2 do
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uchwały;

7) od przyczepy lub naczepy, które łņcznie z pojazdem silnikowym posiadajņ dopuszczalnņ
masň całkowitņ od 7 ton a ponişej 12 ton - wyprodukowane do dnia 31 grudnia 1995r. włņcznie, z wyjņtkiem zwiņzanych wyłņcznie z działalnościņ rolniczņ prowadzonņ przez podatnika
podatku rolnego:
a)

od 7 ton do 10 ton włņcznie – 900,00zł,

b)

powyşej 10 ton a ponişej 12 ton – 1.000,00zł;

8) od przyczepy lub naczepy, które łņcznie z pojazdem silnikowym posiadajņ dopuszczalnņ
masň całkowitņ od 7 ton a ponişej 12 ton - wyprodukowane po dniu 31 grudnia 1995r., z wyjņtkiem zwiņzanych wyłņcznie z działalnościņ
rolniczņ prowadzonņ przez podatnika podatku
rolnego:
a)

od 7 ton do 10 ton włņcznie – 800,00zł,

b)

powyşej 10 ton a ponişej 12 ton – 900,00zł;

9) od przyczepy lub naczepy, które łņcznie z pojazdem silnikowym posiadajņ dopuszczalnņ
masň całkowitņ równņ lub wyşszņ niş 12 ton,
z wyjņtkiem zwiņzanych wyłņcznie z działalnościņ rolniczņ prowadzonņ przez podatnika podatku rolnego, stawki podatkowe określa załņcznik Nr 3 do uchwały;
10) od autobusu wyprodukowanego do dnia
31 grudnia 1995r. włņcznie, w zaleşności od
liczby miejsc do siedzenia:
a)

mniejszej niş 20 miejsc – 800,00zł,

b)

równej lub wyşszej niş 20
29 miejsc włņcznie – 950,00zł;

c)

równej lub
– 1.000,00zł;

wyşszej

niş

miejsc
30

do

miejsc

11) od autobusu wyprodukowanego po dniu
31 grudnia 1995r., w zaleşności od liczby miejsc
do siedzenia:
a)

mniejszej niş 20 miejsc – 770,00zł,

b)

równej lub wyşszej niş 20
29 miejsc włņcznie – 900,00zł,

c)

równej lub wyşszej niş 30 miejsc – 950,00zł.

miejsc

do

§ 2. Tracņ moc uchwały Nr VII/40/03 Rady Gminy
w Brzeŝnicy z dnia 8 grudnia 2003r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu na terenie Gminy Brzeŝnica oraz zwolnień
z tego podatku, Nr XIX/122/05 Rady Gminy Brzeŝnica z dnia 9 grudnia 2005r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Brzeŝnica Nr VII/40/03 z dnia 9 grudnia 2005r. oraz Nr X/59/07 Rady Gminy Brzeŝnica
z dnia 7 grudnia 2007r. w sprawie zmiany uchwały
Rady Gminy Brzeŝnica Nr VII/40/03 z dnia 8 grudnia
2003r.
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza siň Wójtowi
Gminy Brzeŝnica.

wództwa Lubuskiego, a określone w niej stawki
obowiņzujņ od dnia 1 stycznia 2010r.

§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Woje-

Przewodniczņcy Rady
Janusz Wygnaniec

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIV/183/09
Rady Gminy Brzeźnica
z dnia 13 listopada 2009r.
Stawki podatku od środków transportowych od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
w tonach

Nie mniej niż

Mniej niż

12
13
14
15

13
14
15

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

12
25
27
29
31

25
27
29
31

Stawka podatku (w złotych)

Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne
Dwie osie
700,00
800,00
900,00
1.000,00
Trzy osie
700,00
800,00
900,00
1.000,00
1.100,00
1.200,00
Cztery osie
1.100,00
1.200,00
1.300,00
1.700,00
1.800,00

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

800,00
900,00
1.000,00
1.300,00
800,00
900,00
1.000,00
1.300,00
1.600,00
1.700,00
1.200,00
1.300,00
1.700,00
2.479,97
2.479,97
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIV/183/09
Rady Gminy Brzeźnica
z dnia 13 listopada 2009r.

Stawki podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanych do
używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub
wyższej niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu
pojazdów:
Ciągnik siodłowy + naczepa
Ciągnik balastowy + przyczepa

Niemniej niż

Mniej niż

12
18
25
31

18
25
31

12
40

40

Stawka podatku (w złotych)

Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne
Dwie osie
1.000,00
1.200,00
1.300,00
1.450,00
Trzy osie
1.600,00
1.800,00

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1.100,00
1.300,00
1.500,00
1.959,23
1.750,00
2.576,88
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXIV/183/09
Rady Gminy Brzeźnica
z dnia 13 listopada 2009r.

Stawki podatku od środków transportowych od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu
pojazdów:
Naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)

175 1

Nie mniej niż

Mniej niż

12
18
25

18
25

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

Stawka podatku (w złotych)

Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne
Jedna oś
800,00
910,00
960,00
Dwie osie
910,00
960,00
1.000,00
1.200,00
Trzy osie
1.000,00
1.200,00

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

850,00
960,00
1.000,00
960,00
1.000,00
1.305,39
1.718,71
1.050,00
1.300,00
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UCHWAŁA NR XXVII/231/09
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 18 listopada 2009r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania wysokości i zasad poboru podatku od nieruchomości i opłaty
targowej na rok 2010
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorzņdzie gminnym (Dz. U. tj. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.1) oraz 5 ust. 1 , art. 7
ust. 3, art. 15 ust. 1, 2, 3, art. 18a ust. 1 i art. 19 pkt 1
lit. a i f, pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. tj. z 2006r.
Nr 121, poz. 844 z póŝn. zm.2) uchwala siň, co nastňpuje:
§ 1. W uchwale nr XXVI/226/09 Rady Miejskiej
w Czerwieńsku z 21 paŝdziernika 2009r. w sprawie
ustalania wysokości i zasad poboru podatku od nieruchomości i opłaty targowej na rok 2010 uchyla siň
zapis w § 2 pkt 1, 2, 3, które otrzymujņ brzmienie:
„§ 2. Zwalnia siň z podatku od nieruchomości:
1) grunty wraz z budynkami przeznaczone na działalnośń w zakresie pomocy społecznej, socjalnej,
oświatowej, sportowej, kulturalnej oraz działalnośń
przeciwpoşarowņ;
2) nieruchomości lub ich czňści, które nie zostały
oddane w zarzņd, najem, uşyczenie, dzierşawň bņdŝ
nie sņ uşytkowane bezumownie lub z innego tytułu
prawnego;

3) basen kņpielowy.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza siň Burmistrzowi Czerwieńska.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Województwa Lubuskiego i obowiņzuje od 1 stycznia 2010r.
Przewodniczņcy Rady
Leszek Jędras
_________________________
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 2008r. Nr 180, poz. 1111
i Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420.
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2006r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635,
Nr 245 poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847; z 2008r.
Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz. 1463.
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UCHWAŁA NR XXVII/232/09
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 18 listopada 2009r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.1) oraz art. 10
ust. 1, 2; art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
z 2006r. Nr 121, poz. 843 i 844 z póŝn. zm.2) uchwala
siň, co nastňpuje:
§ 1. Ustala siň nastňpujņce roczne stawki podatku od środków transportowych od jednego środka
transportu, w wysokości:

_________________________
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 2008r. Nr 180, poz. 1111
i Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420.
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2006r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635,
Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847; z 2008r.
Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz. 1463.
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1) od samochodu ciňşarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej pojazdu:
a)

powyşej 3,5 tony do 5,5 tony włņcznie
526,00zł,

b)

powyşej 5,5 tony do 9 ton włņcznie 788,00zł,

c)

powyşej 9 ton i ponişej 12 ton 1.052,00zł;

2) od samochodu ciňşarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyşszej niş 12 ton,
w tym w zaleşności od liczby osi, dopuszczalnej
masie całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia
- stawki podatku określa załņcznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
3) od ciņgnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do uşywania łņcznie z naczepņ
lub przyczepņ o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów od 3,5 tony i ponişej 12 ton:
a)

od 3,5 tony do 9 ton włņcznie 705,00zł,

b)

powyşej 9 ton i ponişej 12 ton 979,00zł;

4) od ciņgnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do uşywania łņcznie z naczepņ
lub przyczepņ o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów równej lub wyşszej niş 12 ton
- stawki podatku określa załņcznik Nr 2 do niniejszej uchwały;
5) od przyczepy lub naczepy, które łņcznie z pojazdem silnikowym posiadajņ dopuszczalnņ
masň całkowitņ od 7 ton i ponişej 12 ton, z wyjņtkiem zwiņzanych wyłņcznie z działalnościņ
rolniczņ prowadzonņ przez podatnika podatku

Poz. 1753
rolnego 684,00zł;

6) od przyczepy lub naczepy, które łņcznie z pojazdem silnikowym posiadajņ dopuszczalnņ
masň całkowitņ równņ lub wyşszņ niş 12 ton,
z wyjņtkiem zwiņzanych wyłņcznie z działalnościņ rolniczņ prowadzonņ przez podatnika podatku rolnego - stawki podatku określa załņcznik Nr 3 do niniejszej uchwały;
7) od autobusu, w zaleşności od liczby miejsc do
siedzenia:
a)

mniejszej niş 30 miejsc 999,00zł,

b)

równej lub wyşszej niş 30 miejsc 1.861,00zł.

§ 2. Zwalnia siň z podatku od środków transportowych autobusy słuşņce do przewozu uczniów do
szkół.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza siň Burmistrzowi Czerwieńska.
§ 4. Z chwilņ wejścia w şycie niniejszej uchwały
traci moc uchwała Nr XVIII/162/08 Rady Miejskiej
w Czerwieńsku z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych obowiņzujņcych w 2009r.
§ 5. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Województwa Lubuskiego i obowiņzuje od dnia 1 stycznia 2010r.
Przewodniczņcy Rady
Leszek Jędras

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVII/232/09
Rady Miejskiej w Czerwieńsku
z dnia 18 listopada 2009r.
Stawki podatku od środków transportowych od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita (w tonach )
Nie mniej niż

mniej niż

1

2

12
13
14
15

13
14
15

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

Stawka podatku (w złotych)
Osie z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne
3
Dwie osie
1004,00
1290,00
1549,00
1794,00
Trzy osie
1004,00
1227,00
1227,00
1227,00
1263,00
1536,00

Inne systemy zawieszenia
osi
4
1150,00
1668,00
1718,00
1820,00
1225,00
1668,00
1819,00
1925,00
2143,00
2279,00
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12
25
27
29
31

25
27
29
31
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3
Cztery osie i więcej
1668,00
1861,00
2049,00
2175,00
2226,00

4
1882,00
2070,00
2070,00
2509,00
2582,00
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVII/232/09
Rady Miejskiej w Czerwieńsku
z dnia 18 listopada 2009r.

Stawki podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanych
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej
lub wyższej niż 12 ton.
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy/ balastowy + naczepa lub przyczepa (w tonach)
Nie mniej niż

mniej niż

12
18
25
31

18
25
31

12
40

40

Stawka podatku (w złotych)
Osie z zawieszeniem pneumatyczInne systemy zawieszenia
nym lub zawieszeniem uznanym
osi
za równoważne
Dwie osie
1079,00
1405,00
1307,00
1505,00
1380,00
1830,00
1487,00
1981,00
Trzy osie
1620,00
1830,00
1763,00
2577,00
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXVII/232/09
Rady Miejskiej w Czerwieńsku
z dnia 18 listopada 2009r.

Stawki podatku od środków transportowych od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa +
pojazd silnikowy (w tonach)
nie mniej niż

mniej niż

12
18
25

18
25

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

Stawka podatku (w złotych)
Osie z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
Jedna oś
805,00
815,00
836,00
Dwie osie
860,00
888,00
920,00
1175,00
Trzy osie i więcej
920,00
992,00

Inne systemy zawieszenia osi
836,00
868,00
878,00
878,00
1076,00
1321,00
1739,00
1045,00
1310,00
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UCHWAŁA NR 211/09
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 16 listopada 2009r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w zwiņzku z art. 11
ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 paŝdziernika 1992r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz. U.
z 2001r. Nr 55, poz. 577 z póŝn. zm.) oraz art. 91
ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorzņdzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z póŝn. zm.) Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze, po przeprowadzeniu postňpowania nadzorczego w przedmiocie
zgodności z prawem uchwały Nr XXXV/281/09 Rady
Gminy Zielona Góra z dnia 29 paŝdziernika 2009r.
w sprawie podatku od nieruchomości stwierdza:
niewaşnośń § 2 pkt 1 i 2 badanej uchwały – z powodu sprzeczności z art. 7 i art. 217 ustawy z dnia
2 kwietnia 1997r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z póŝn. zm.) oraz art. 7
ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych (j. t. Dz. U. z 2006r. Nr 121,
poz. 844 z póŝn. zm.).
UZASADNIENIE
Przedmiotowa uchwała została dorňczona tut. Izbie
w dniu 4 listopada 2009r.
Oceniajņc zgodnośń postanowień badanej uchwały
z przepisami prawa, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze ustaliło, şe w § 2,
zawierajņcym postanowienia dotyczņce zwolnień
z podatku od nieruchomości – organ stanowiņcy
Gminy zwolnił od tego podatku:
1. „grunty wraz z budynkami bňdņce własnościņ
Gminy Zielona Góra przeznaczone na działalnośń ochrony przeciwpoşarowej” oraz
2. „nieruchomości lub ich czňści stanowiņce własnośń Gminy Zielona Góra, które nie zostały
oddane w zarzņd, najem, uşyczenie, dzierşawň
bņdŝ nie sņ uşytkowane bezumownie lub z innego tytułu prawnego”.
Postanowienia te sņ sprzeczne z art. 7 i art. 217
ustawy z dnia 2 kwietnia 1997r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(j. t. Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z póŝn. zm.).
Zgodnie z powołanym wyşej przepisem art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej organy władzy
publicznej działajņ na podstawie i w granicach prawa.
Na podstawie art. 217 Konstytucji RP - nakładanie
podatków, innych danin publicznych, określanie
podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek
podatkowych, a takşe zasad przyznawania ulg

i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych
od podatków nastňpuje w drodze ustawy.
Jeşeli chodzi o stanowienie przepisów miejscowego
prawa podatkowego, przez organy stanowiņce gmin
- uszczegółowienie i rozwiniňcie regulacji wynikajņcej z zasady ustrojowej wyraşonej w art. 7 Konstytucji RP wywieśń moşna - z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
o samorzņdzie gminnym.
Przepis ten stanowi, şe do wyłņcznej właściwości
rady gminy naleşy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat, w granicach określonych
w odrňbnych ustawach.
Granicň dopuszczalności działania organu stanowiņcego gminy w tym zakresie wyznacza ustawa z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych,
która stanowi w art. 7 ust. 3, şe rada gminy, w drodze uchwały moşe wprowadziń inne zwolnienia
przedmiotowe, niş określone w ust. 1 tego przepisu
oraz w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 paŝdziernika
2003r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw.
Oznacza to, şe wprowadzane na podstawie uchwał
rad gmin zwolnienia w podatku od nieruchomości
mogņ odnosiń siň wyłņcznie do przedmiotu opodatkowania - a nie do określonych kategorii podatników.
Stanowisko takie potwierdza orzecznictwo sņdów
administracyjnych, z którego wynika, şe organ stanowiņcy gminy nie moşe uchwałami wprowadzań
zwolnień wskazujņcych wprost na podmioty zwalniane z podatku od nieruchomości (wyrok NSA
w Warszawie z dnia 5 stycznia 2005r., FSK 961/04;
wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 18 czerwca
2009r., o sygn .akt I SA/Go 274/09, Lex Nr 510667).
Zwolnienia wprowadzone przez Radň Gminy Zielona
Góra dotyczyły wprawdzie przedmiotów opodatkowania – jednocześnie jednak odnosiły siň do określonej kategorii podatników, w tym przypadku – do
Gminy Zielona Góra, stajņc siň zwolnieniem o charakterze przedmiotowo-podmiotowym, sprzecznym
z upowaşnieniem wynikajņcym z art. 7 ust. 3 powołanej wyşej ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Naleşy podkreśliń, şe Konstytucja Rzeczypospolitej
Polskiej ani powołana wyşej ustawa o podatkach
i opłatach lokalnych – nie daje gminie uprawnienia
do stanowienia zwolnień podatkowych innych niş
przedmiotowe.
Zwolnienia podatkowe o charakterze podmiotowym
– zastrzeşone sņ do regulacji ustawowych.
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Na niniejszņ uchwałň Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze, w zakresie
stwierdzenia niewaşności postanowień badanej
uchwały – słuşy Gminie prawo złoşenia skargi do
Wojewódzkiego Sņdu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., za pośrednictwem tut. Kolegium, w ter-

Poz. 1754, 1755

minie 30 dni od daty dorňczenia uchwały.
Przewodniczņcy Kolegium
Andrzej Skibiński
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UCHWAŁA NR 213/09
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 16 listopada 2009r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w zwiņzku z art. 11
ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 paŝdziernika 1992r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz. U.
z 2001r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) oraz art. 91 ust. 1 i 3
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze, po przeprowadzeniu postňpowania nadzorczego w przedmiocie zgodności z prawem
uchwały Nr XXV/207/09 Rady Gminy w Bobrowicach z dnia 29 paŝdziernika 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
stwierdza niewaşnośń § 2 badanej uchwały z powodu jego sprzeczności z art. 7 i 217 ustawy z dnia
2 kwietnia 1997r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) w zw. z art. 18
ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) oraz z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm.).
UZASADNIENIE
Przedmiotowa uchwała wpłynňła do tut. Izby w dniu
4 listopada 2009r.
Oceniajņc zgodnośń jej postanowień z przepisami
prawa, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze ustaliło, şe zapis dokonany w § 2
badanej uchwały o treści: „Zwalnia siň z podatku od
środków transportowych pojazdy stanowiņce własnośń gminy z wyjņtkiem pojazdów, o których mowa w art. 8 pkt 2, 4 i 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych” - jest sprzeczny z przepisami prawa,
mianowicie z art. 7 i 217 ustawy z dnia 2 kwietnia
1997r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
Nr 78, poz. 483 ze zm.) w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 8
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze
zm.) oraz z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.
Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm.).
Zgodnie z powołanym wyşej przepisem art. 7 ustawy Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, organy
władzy publicznej działajņ na podstawie i w grani-

cach prawa. Wywiedziona z przepisu prawa norma
prawna jest podstawņ dla działania upowaşnionego
w tym przepisie organu, wiňc kaşde działanie władzy
publicznej musi znajdowań umocowanie w przepisach prawa upowaşniajņcych do podjňcia danego
aktu prawnego.
Z kolei art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorzņdzie
gminnym stanowi o tym, şe do wyłņcznej właściwości rady gminy naleşy podejmowanie uchwał
w sprawach podatków i opłat, jednakşe organ stanowiņcy ma to czyniń w granicach określonych
w ustawach, przy czym naleşy wskazań, şe do działalności organów w sferze zobowiņzań publiczno
– prawnych nie stosuje siň zasady „co nie jest zakazane jest dozwolone” lecz „dozwolone jest tylko to,
co prawo wyraŝnie przewiduje”.
Stosownie do brzmienia art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej nakładanie podatków i innych
danin publicznych, określanie podmiotów i przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych,
a takşe zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków nastňpuje w drodze ustawy. W odniesieniu do zwolnienia
z podatku od środków transportowych z powołanņ
wyşej regulacjņ ma bezpośredni zwiņzek art. 12
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, określajņcy w ust. 1 ustawowy katalog zwolnień, a w ust. 4 dajņcy kompetencjň radzie
gminy do wprowadzenia innych zwolnień przedmiotowych niş określone w ust. 1, z wyjņtkiem zwolnień
dotyczņcych pojazdów, o których mowa w art. 8
pkt 2, 4 i 6 cytowanej ustawy.
Zatem z art. 12 ust. 4 tej ustawy wynika wprost, şe
rada gminy moşe wprowadziń inne zwolnienia
przedmiotowe niş wynikajņce z mocy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, a określone w art. 12
ust. 1. Wprowadzane zwolnienia w podatku od
środków transportowych nie mogņ mień charakteru
ulgi ani teş mień charakteru przedmiotowo - podmiotowego, a jedynie przedmiotowy.
Rada Gminy w Bobrowicach nie miała wiňc kompetencji do wprowadzenia zwolnień podmiotowych
w podatku od środków transportowych, poniewaş
art. 12 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych dopuszcza moşliwośń wprowadzenia zwolnień
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z w/w podatku jedynie o charakterze przedmiotowym, a nie podmiotowo - przedmiotowym. Tym
samym konstrukcja zwolnień w zakresie podatku od
środków transportowych musi opierań siň nie na
właścicielu środka transportowego, lecz na rodzaju
środka transportowego korzystajņcego ze zwolnienia i jego przedmiotowym przeznaczeniu.

Na niniejszņ uchwałň Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze, w zakresie
stwierdzenia niewaşności postanowień badanej
uchwały – słuşy Gminie prawo złoşenia skargi do
Wojewódzkiego Sņdu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., za pośrednictwem tut. Kolegium, w terminie 30 dni od daty dorňczenia uchwały.

Ustanowienie przez Radň Gminy w Bobrowicach
zwolnień o charakterze podmiotowym musi byń
uznane za istotne naruszenie prawa.

Przewodniczņcy Kolegium
Andrzej Skibiński

Uwzglňdniajņc powyşsze orzeczono jak w sentencji
niniejszej uchwały.
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UCHWAŁA NR 216/09
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 16 listopada 2009r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 7 paŝdziernika 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 z póŝ. zm.)
oraz art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorzņdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z póŝ. zm)

W nastňpnych paragrafach uchwały dookreślono
zasady o których mowa w paragrafie 1 odnoszņc siň
do zakresu podmiotowo - przedmiotowego oraz
określono wymogi formalno - techniczne w sprawie
moşliwości uzyskania dofinansowania na ww. zadanie.

po zbadaniu uchwały Rady Miejskiej w Czerwieńsku
z dnia 23 września 2009r. Nr XXV/221/09 w sprawie
regulaminu dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych na terenie Gminy Czerwieńsk

Treśc podjňtej uchwały wskazuje jednoznacznie, şe
ma ona charakter aktu powszechnie obowiņzujņcego na terenie Gminy Czerwieńsk w zakresie moşliwości dofinansowania z GFOŚiGW Gminy Czerwieńsk budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Kolegium Izby stwierdza niewaşnośń przedmiotowej
uchwały w zwiņzku z naruszeniem treści art. 4 ust. 1
ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 68, poz. 449 z póŝ. zm.)
UZASADNIENIE
Rada Miejska w Czerwieńsku dnia 23 września
2009r. podjňła uchwałň w sprawie regulaminu dofinansowywania przydomowych oczyszczalni ścieków
ze Środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych na terenie
Gminy Czerwieńsk.
W § 4 uchwały zapisano, şe uchwała wchodzi w şycie z dniem podjňcia.
Natomiast w § 1 uchwały zapisano, şe regulamin
określa zasady przyznawania osobom fizycznym nie
bňdņcymi przedsiňbiorcami, dofinansowania za zrealizowane przedsiňwziňcie polegajņce na budowie
przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5m3 na dobň na terenie Gminy Czerwieńsk.
175 6

Rada Miejska w tej uchwale ustaliła ogólne zasady
wszystkim mieszkańcom Gminy Czerwieńsk posiadajņch budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne na jakich mogņ uzyskań dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. A zatem
treśń tego aktu ma charakter abstrakcyjny, ogólny,
a przepisy w nim zawarte majņ charakter powszechnie obowiņzujņcych na terenie Gminy.
Biorņc powyşsze przesłanki pod uwagň naleşy
stwierdziń, şe przedmiotowa uchwała jest aktem
prawa miejscowego i w zwiņzku z tym klauzula wejścia jej w şycie musi spełniań wymogi normy prawnej zawartej w art. 4 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych.
Od niniejszej uchwały słuşy prawo wniesienia skargi
do Wojewódzkiego Sņdu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem Kolegium Izby
w terminie 30 dni od daty dorňczenia uchwały.
Przewodniczņcy Kolegium
Andrzej Skibiński
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DECYZJA
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
NR OSZ-4210-23(17)/2009/13859/I/RN
z dnia 18 listopada 2009r.
Decyzja zatwierdzająca taryfę dla ciepła
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2
pkt 2 i art. 45 w zwiņzku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (Dz. U.
z 2006r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158,
poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007r. Nr 21,
poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130,
poz. 905, z 2008r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227,
poz. 1505 oraz z 2009r. Nr 3, poz. 11 i Nr 69, poz. 586
i Nr 165, poz. 1316) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postňpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071,
z 2001r. Nr 49, poz. 509, z 2002r. Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003r.
Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004r.
Nr 162, poz. 1692, z 2005r. Nr 64, poz. 565, Nr 78,
poz. 682 i Nr 181, poz. 1524 oraz z 2008r. Nr 229,
poz. 1539), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 1 czerwca 2009r. Zespołu Zarzņdców Nieruchomości WAM
Spółka z ograniczonņ odpowiedzialnościņ z siedzibņ
w Warszawie posiadajņcego:
1) numer w rejestrze przedsiňbiorców (KRS):
0000218420,
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP): 526-2795-322,
zwanego w dalszej czňści
biorstwem energetycznym”

decyzji

„Przedsiň-

postanawiam
1) zatwierdziń taryfy dla ciepła zgodnie z wnioskiem Przedsiňbiorstwa energetycznego w zakresie działalności na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz województwa lubuskiego, stanowiņce załņczniki do niniejszej decyzji,
2) ustaliń okres obowiņzywania taryf dla ciepła
wskazanych w punkcie 1 na okres do 31 maja
2011r.
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postňpowania
administracyjnego, na wniosek Przedsiňbiorstwa
energetycznego, posiadajņcego koncesje udzielone
przez Prezesa Urzňdu Regulacji Energetyki (zwanego
dalej „Prezesem URE”) z dnia 1 lutego 2008r.
Nr WCC/1163/13589/W/OWA/2008/ML (zmienionņ
decyzjņ Prezesa URE z dnia 13 czerwca 2008r.,
Nr
WCC/1163A/13859/W/OWA/2008/ML)
na
wytwarzanie ciepła, Nr PCC/1139/13859/W/OWA
/2008/ML (zmienionņ decyzjņ Prezesa URE z dnia
13 czerwca 2008r., Nr PCC/1139A/13859/W/OWA/
2008/ML) na przesyłanie i dystrybucjň ciepła oraz

Nr
OCC/35/13589/W/OWA/2008/ML
na
obrót
ciepłem, w dniu 5 czerwca 2009r. zostało wszczňte
postňpowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła w czňści dotyczņcej
działalności gospodarczej przedsiňbiorstwa zwiņzanej z zaopatrzeniem w ciepło prowadzonej na
terenie województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego na majņtku dzierşawionym od
Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, ustalone przez
Przedsiňbiorstwo energetyczne.
W
trakcie
postňpowania
administracyjnego
Przedsiňbiorstwo energetyczne było wzywane przez
Prezesa URE do uzupełnienia wniosku, złoşenia
wyjaśnień oraz dokonania poprawek pismami z dnia
5 czerwca 2009r., 7 i 27 lipca 2009r., 20 sierpnia
2009r., 22 września 2009r., 6 paŝdziernika 2009r.,
6 listopada 2009r. Odpowiedzi Przedsiňbiorstwa
energetycznego wpłynňły do Oddziału Terenowego
Urzňdu Regulacji Energetyki w dniach 19 czerwca
2009r., 27 lipca 2009r., 4 i 12 sierpnia 2009r.,
3 września 2009r., 2 i 14 paŝdziernika 2009r.,
9 listopada i 16 listopada 2009r.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy – Prawo
energetyczne przedsiňbiorstwa energetyczne posiadajņce koncesje na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania
i dystrybucji ciepła oraz obrotu ciepłem ustalajņ
taryfy dla ciepła, które podlegajņ zatwierdzeniu
przez Prezesa URE.
W toku postňpowania administracyjnego, na
podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, şe
Przedsiňbiorstwo energetyczne opracowało taryfň
zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ust. 1 - 5
ustawy – Prawo energetyczne oraz z przepisami
rozporzņdzenia Ministra Gospodarki z dnia
9 paŝdziernika 2006r. w sprawie szczegółowych
zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń
z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. Nr 193,
poz. 1423), zwanego w dalszej czňści decyzji
„rozporzņdzeniem taryfowym”.
Stawki
opłat
skalkulowane
zostały
przez
Przedsiňbiorstwo energetyczne na podstawie
uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności,
zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania
taryfy. Ocena tych kosztów została dokonana
zgodnie z § 12 ust. 2 rozporzņdzenia taryfowego, na
podstawie porównania uzasadnionych jednostkowych kosztów planowanych dla pierwszego
roku stosowania taryfy z uzasadnionymi jednostkowymi
kosztami
wynikajņcymi
z kosztów
poniesionych w roku kalendarzowym poprzedzajņcym pierwszy rok stosowania taryfy.
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Okres obowiņzywania taryfy został ustalony do dnia
31 maja 2011r. zgodnie z wnioskiem Przedsiňbiorstwa energetycznego zawartym w piśmie z dnia
13 listopada 2009r., znak: OEC-ZAT-611-7-20/09, co
umoşliwi
weryfikacjň
kosztów
stanowiņcych
podstawň ustalenia stawek opłat po upływie
terminu ich stosowania.
W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak
w sentencji.
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji Przedsiňbiorcy przysługuje
odwołanie do Sņdu Okrňgowego w Warszawie
– Sņdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
- za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej dorňczenia (art. 30 ust. 2 i 3
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne, art. 129 ustawy - Kodeks postňpowania administracyjnego oraz art. 479 46 pkt 1
i art. 47947 § 1 Kodeksu postňpowania cywilnego).
2. Odwołanie od decyzji powinno czyniń zadośń
wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierań oznaczenie zaskarşonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie
zarzutów, zwiňzłe ich uzasadnienie, wskazanie
dowodów, a takşe zawierań wniosek o uchylenie
albo zmianň decyzji – w całości lub czňści
(art. 47949 Kodeksu postňpowania cywilnego).
Odwołanie naleşy przesłań na adres Północno
- Zachodniego Oddziału Terenowego Urzňdu
Regulacji Energetyki z siedzibņ w Szczecinie
- ul. Şubrów 3, 71-617 Szczecin.
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w zwiņzku
z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust.4 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia na koszt Przedsiňbiorstwa energetycznego w Dzienniku Urzňdowym Województwa Lubu
skiego i Zachodniopomorskiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo
energetyczne, Przedsiňbiorstwo energetyczne
wprowadza taryfň do stosowania nie wcześniej
niş po upływie 14 dni i nie póŝniej niş do
45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku
Urzňdowym Województwa Lubuskiego i Zachodniopomorskiego.
Z upowaşnienia
Prezesa Urzňdu Regulacji Energetyki
Dyrektor Północno – Zachodniego
Oddziału Terenowego
z siedzibņ w Szczecinie
Witold Kępa

Poz. 1757
Załącznik
do decyzji Prezesa URE
Nr OSZ-4210-23(17)/2009/13859/I/RN
z dnia 18 listopada 2009r.
Taryfa dla ciepła

w części dotyczącej źródeł ciepła zlokalizowanych
w województwie lubuskim
I. Informacje ogólne
1. Taryfa zawiera ceny i stawki opłat za ciepło
dostarczane odbiorcom ciepła przez Zespół Zarzņdców Nieruchomości WAM Sp. z o.o., na podstawie
koncesji udzielonych przez Prezesa Urzňdu Regulacji
Energetyki na:
wytwarzanie ciepła z dnia 1 lutego 2008r.
Nr WCC/1163/13859/W/OWA/2008/ML zmienionņ decyzjami z dnia 13 czerwca
2008r. Nr WCC/1163A/13859/W/OWA/2008/
ML, z dnia 10 czerwca 2009r. Nr WCC/1163B
/13859/W/OWA/2009/ML, z dnia 7 lipca 2009r.
Nr WCC/1163C/13859/W/OWA/2009/ML;
przesyłanie i dystrybucjň ciepła z dnia 1 lutego
2008r.
Nr
PCC/1139/13859/W/OWA
/2008/ML zmienionņ decyzjami z dnia
13 czerwca 2008r. Nr PCC/1139A/13859/
W/OWA/2008/ML, z dnia 10 czerwca 2009r.
Nr PCC/1139B/13859/W/OWA/2009/ML, z dnia
7 lipca 2009r. Nr PCC/1139C/13859/W/OWA/
2009/ML;
obrót ciepłem z dnia 1 lutego 2008r.
Nr OCC/335/13859/W/OWA/2008/ML zmienionņ decyzjņ z dnia 10 czerwca 2009r.
Nr OCC/335A/13859/W/OWA/2009/ML.
2. Taryfa została ustalona przy uwzglňdnieniu
w szczególności postanowień
1) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625
ze zmianami),
2) rozporzņdzenia Ministra Gospodarki z dnia
9 paŝdziernika 2006r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz
rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U.
z 2006r. Nr 193, poz. 1423), zwanego w dalszej
czňści taryfy „rozporzņdzeniem taryfowym”,
3) rozporzņdzenia Ministra Gospodarki z dnia
15 stycznia 2007r. w sprawie szczegółowych
warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007r. Nr 16, poz. 92),
zwanego w dalszej czňści taryfy „rozporzņdzeniem przyłņczeniowym”.
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3. Określone w taryfie stawki opłat stosuje siň
dla poszczególnych grup odbiorców, odpowiednio
do zakresu świadczonych usług.
II. Objaśnienie pojęć używanych w taryfie
1. przedsiňbiorstwo ciepłownicze – przedsiňbiorstwo energetyczne zajmujņce siň wytwarzaniem
ciepła w eksploatowanych przez to przedsiňbiorstwo ŝródłach ciepła, przesyłaniem i dystrybucjņ oraz sprzedaşņ ciepła wytworzonego
w tych ŝródłach lub zakupionego od innego
przedsiňbiorstwa energetycznego;
2. wytwórca ciepła – przedsiňbiorstwo energetyczne zajmujņce siň wytwarzaniem ciepła;
3. sprzedawca ciepła - Zespół Zarzņdców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. z siedzibņ w Warszawie
4. ŝródło ciepła – połņczone ze sobņ urzņdzenia
lub instalacje słuşņce do wytwarzania ciepła;
5. lokalne ŝródło ciepła – zlokalizowane w obiekcie
ŝródło ciepła bezpośrednio zasilajņce instalacje
odbiorcze wyłņcznie w tym obiekcie;
6. zewnňtrzna instalacja odbiorcza – odcinki instalacji odbiorczych łņczņce grupowy wňzeł cieplny lub ŝródło ciepła z instalacjami odbiorczymi
w obiektach, w tym w obiektach, w których zainstalowany jest grupowy wňzeł cieplny lub
ŝródło ciepła;
7. obiekt – budowlň lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi;
8. układ pomiarowo-rozliczeniowy – dopuszczony
do stosowania, zgodnie z odrňbnymi przepisami, zespół urzņdzeń, słuşņcych do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowiņ podstawň do obliczenia naleşności z tytułu dostarczania ciepła;
9. grupa taryfowa – grupň odbiorców korzystajņcych z usług zwiņzanych z zaopatrzeniem
w ciepło, z którymi rozliczenia sņ prowadzone
na podstawie tych samych cen i stawek opłat
oraz warunków ich stosowania;
10. handlowa obsługa odbiorców – czynności zwiņzane z :
a) kontrolņ układów pomiarowo - rozliczeniowych i odczytywaniem ich wskazań, stanowiņcych, podstawň do obliczenia naleşności
z tytułu dostarczania ciepła lub ustalenia
udziału odbiorcy w kosztach ciepła dostarczonego do grupowego wňzła cieplnego,
b) obliczaniem naleşności, wystawianiem faktur
oraz egzekwowaniem tych naleşności,
c) wykonywaniem kontroli dotrzymywania warunków umowy i prawidłowości rozliczeń;
11. moc cieplna – ilośń ciepła wytworzonego lub
dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła albo ilośń ciepła odebranego z tego
nośnika w jednostce czasu;
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12. zamówiona moc cieplna – ustalonņ przez odbiorcņ lub podmiot ubiegajņcy siň o przyłņczenie do sieci ciepłowniczej najwiňkszņ moc
cieplnņ, jaka w danym obiekcie wystņpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrňbnych przepisach warunkami
technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbňdna do zapewnienia:
d) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza
w pomieszczeniach,
e) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej
wody w punktach czerpalnych,
f)

prawidłowej pracy innych urzņdzeń lub instalacji;

13. tabela regulacyjna – przedstawionņ w postaci
tabeli lub na wykresie zaleşnośń temperatury
nośnika ciepła od warunków atmosferycznych;
14. warunki obliczeniowe:
g) obliczeniowņ temperaturň powietrza atmosferycznego określonņ dla strefy klimatycznej,
w której sņ zlokalizowane obiekty, do których
jest dostarczane ciepło,
h) normatywnņ temperaturň ciepłej wody;
15. sezon grzewczy – okres, w którym warunki atmosferyczne powodujņ koniecznośń ciņgłego
dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów.
III. Podział odbiorców na grupy taryfowe
Zgodnie z § 10 rozporzņdzenia taryfowego określono nastňpujņce grupy odbiorców:
1. GRUPA LB.G.P52 – odbiorcy ciepła zasilani ze
ŝródła ciepła eksploatowanego przez sprzedawcň zlokalizowanego w miejscowości Gubin,
ul. Piastowska 52, opalanego paliwem gazowym GZ 50, rozliczani wg stawek opłat, o których mowa w § 7 ust. 7 rozporzņdzenia taryfowego.
2. GRUPA LB.KnO.W14 – odbiorcy ciepła zasilani
ze ŝródła ciepła eksploatowanego przez sprzedawcň zlokalizowanego w miejscowości Kostrzyn nad Odrņ, ul. Wyszyńskiego 14, opalanego paliwem gazowym GZ 50, rozliczani
wg stawek opłat, o których mowa w § 7 ust. 7
rozporzņdzenia taryfowego.
3. GRUPA LB.KO – odbiorcy ciepła zasilani ze ŝródła ciepła eksploatowanego przez sprzedawcň
zlokalizowanego w miejscowości Krosno Odrzańskie, ul. 17 Pionierów 11, ul. Poznańska 30,
ul. Poznańska 42, ul. Pułaskiego 4-6, opalanego
paliwem gazowym GZ 50 rozliczani wg stawek
opłat, o których mowa w § 7 ust. 7 rozporzņdzenia taryfowego.
4. GRUPA LB.S.WP16 – odbiorcy ciepła zasilani ze
ŝródła ciepła eksploatowanego przez sprzedawcň zlokalizowanego w miejscowości Sulechów, ul. Wojska Polskiego 16, opalanego pa-
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liwem gazowym GZ 41,5, rozliczani wg stawek
opłat, o których mowa w § 7 ust. 7 rozporzņdzenia taryfowego.
5. GRUPA LB.S.WP39b – odbiorcy ciepła zasilani
ze ŝródła ciepła eksploatowanego przez sprzedawcň zlokalizowanego w miejscowości Sulechów, ul. Wojska Polskiego 39b, opalanego paliwem gazowym GZ 41,5, rozliczani wg stawek
opłat, o których mowa w § 7 ust. 7 rozporzņdzenia taryfowego.
6. GRUPA LB.W8 – odbiorcy ciepła zasilani ze
ŝródła ciepła eksploatowanego przez sprzedawcň zlokalizowanego w miejscowości Wňdrzyn 8, opalanego paliwem gazowym GZ 50,
rozliczani wg stawek opłat, o których mowa
w § 7 ust. 7 rozporzņdzenia taryfowego.
7. GRUPA LB.W12 – odbiorcy ciepła zasilani ze
ŝródła ciepła eksploatowanego przez sprzedawcň zlokalizowanego w miejscowości Wňdrzyn 12, opalanego paliwem gazowym GZ 50,
rozliczani wg stawek opłat, o których mowa
w § 7 ust. 7 rozporzņdzenia taryfowego.
8. GRUPA LB.W42 – odbiorcy ciepła zasilani ze
ŝródła ciepła eksploatowanego przez sprzedawcň zlokalizowanego w miejscowości Wňdrzyn 42, opalanego paliwem gazowym GZ 50,
rozliczani wg stawek opłat, o których mowa
w § 7 ust. 7 rozporzņdzenia taryfowego.
9. GRUPA LB.W46 – odbiorcy ciepła zasilani ze
ŝródła ciepła eksploatowanego przez sprzedawcň zlokalizowanego w miejscowości Wňdrzyn 46, opalanego paliwem gazowym GZ 50,
rozliczani wg stawek opłat, o których mowa
w § 7 ust. 7 rozporzņdzenia taryfowego.
10. GRUPA LB.Ş.B10a-b – odbiorcy ciepła zasilani
ze ŝródła ciepła eksploatowanego przez sprzedawcň zlokalizowanego w miejscowości Şagań,
ul. Brodatego 10 a-b, opalanego paliwem gazowym GZ 41,5, rozliczani wg stawek opłat,
o których mowa w § 7 ust. 7 rozporzņdzenia taryfowego.
11. GRUPA LB.Ş.D36 – odbiorcy ciepła zasilani ze
ŝródła ciepła eksploatowanego przez sprzedawcň zlokalizowanego w miejscowości Şagań,
ul. Dworcowa 36, opalanego paliwem gazowym GZ 41,5, rozliczani wg stawek opłat, o których mowa w § 7 ust. 7 rozporzņdzenia taryfowego.
12. GRUPA LB.Ş.K3-9 – odbiorcy ciepła zasilani ze
ŝródła ciepła eksploatowanego przez sprzedawcň zlokalizowanego w miejscowości Şagań,
ul. Karpińskiego 3 – 9, opalanego paliwem gazowym GZ 41,5, rozliczani wg stawek opłat,
o których mowa w § 7 ust. 7 rozporzņdzenia taryfowego.
13. GRUPA LB.Ş.P2a-g – odbiorcy ciepła zasilani ze
ŝródła ciepła eksploatowanego przez sprze-
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dawcň zlokalizowanego w miejscowości Şagań,
ul. Piłsudskiego 2a-g, opalanego paliwem gazowym GZ 41,5, rozliczani wg stawek opłat,
o których mowa w § 7 ust. 7 rozporzņdzenia taryfowego.

14. GRUPA LB.Ş.WP1b-e – odbiorcy ciepła zasilani
ze ŝródła ciepła eksploatowanego przez sprzedawcň zlokalizowanego w miejscowości Şagań,
ul. Wojska Polskiego 1b-e, opalanego paliwem
gazowym GZ 41,5, rozliczani wg stawek opłat,
o których mowa w § 7 ust. 7 rozporzņdzenia taryfowego.
15. GRUPA LB.Ş.X-lecia23-29 – odbiorcy ciepła zasilani ze ŝródła ciepła eksploatowanego przez
sprzedawcň zlokalizowanego w miejscowości
Şagań, ul. X-lecia 23 – 29, opalanego paliwem
gazowym GZ 41,5, rozliczani wg stawek opłat,
o których mowa w § 7 ust. 7 rozporzņdzenia taryfowego.
16. GRUPA LB.Ş.Ş51-53 – odbiorcy ciepła zasilani
ze ŝródła ciepła eksploatowanego przez sprzedawcň zlokalizowanego w miejscowości Şagań,
ul. Şarska 51 – 53, opalanego paliwem gazowym GZ 41,5, rozliczani wg stawek opłat, o których mowa w § 7 ust. 7 rozporzņdzenia taryfowego.
17. GRUPA LB.Ş.Ş54-56 – odbiorcy ciepła zasilani
ze ŝródła ciepła eksploatowanego przez sprzedawcň zlokalizowanego w miejscowości Şagań,
ul. Şarska 54 – 56, opalanego paliwem gazowym GZ 41,5, rozliczani wg stawek opłat, o których mowa w § 7 ust. 7 rozporzņdzenia taryfowego.
18. GRUPA LB.Ş.Ş57-59 – odbiorcy ciepła zasilani
ze ŝródła ciepła eksploatowanego przez sprzedawcň zlokalizowanego w miejscowości Şagań,
ul. Şarska 57 – 59, opalanego paliwem gazowym GZ 41,5, rozliczani wg stawek opłat, o których mowa w § 7 ust. 7 rozporzņdzenia taryfowego.
19. GRUPA LB.KŞ1 – odbiorcy ciepła wytwarzanego w ŝródle ciepła eksploatowanego przez firmň ZASET, zasilani bezpośrednio z sieci ciepłowniczej eksploatowanej przez sprzedawcň
w miejscowości Koşuchów.
20. GRUPA LB.KŞ2 – odbiorcy ciepła wytwarzanego w ŝródle ciepła eksploatowanego przez firmň ZASET, zasilani poprzez grupowe wňzły
cieplne i zewnňtrzne instalacje odbiorcze zlokalizowane w miejscowości Koşuchów eksploatowane przez sprzedawcň.
IV. Rodzaje oraz wysokości stawek opłat
5.1. Stawki opłaty za ciepło:
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L.p.

grupa odbiorców

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

LB.G.P.52
LB.KnO.W14
LB.KO
LB.S.WP16
LB.S.WP39
LB.W8
LB.W12
LB.W42
LB.W46
LB.Ş.B10a-b
LB.Ş.D36
LB.Ş.K3-9
LB.Ş.P2a-g
LB.Ş.WP1b-e
LB.Ş.X-lecia23-29
LB.Ş.Ş51-53
LB.Ş.Ş54-56
LB.Ş.Ş57-59
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stawka opłaty miesiňcznej za zamówionņ moc ciepnņ
zł/MW/m-c
netto
brutto
12 671,24
15 458,91
15 157,21
18 491,80
9 173,47
11 191,63
26 640,64
32 501,58
8 156,86
9 951,37
8 338,25
10 172,67
11 662,84
14 228,66
8 871,81
10 823,61
8 326,92
10 158,84
15 218,42
18 566,47
7 658,77
9 343,70
7 871,22
9 602,89
8 369,84
10 211,20
8 489,79
10 357,54
8 798,27
10 733,89
12 567,00
15 331,74
9 995,05
12 193,96
11 944,38
14 572,14

stawka opłaty za ciepło
zł/GJ
netto
42,17
55,84
65,30
39,13
44,74
63,59
59,69
62,90
54,23
43,62
39,39
46,19
37,28
38,54
42,25
43,98
45,63
41,81

brutto
51,45
68,12
79,67
47,74
54,58
77,58
72,82
76,74
66,16
53,22
48,06
56,35
45,48
47,02
51,55
53,66
55,67
51,01

*stawki opłat brutto zawierajņ podatek VAT w wysokości 22 %

5.2. Stawka opłaty stałej i zmiennej za usługi przesyłowe

L.p.

grupa odbiorców

19.
20.

LB.KŞ1
LB.KŞ2

stawka opłaty miesiňcznej za zamówionņ moc ciepnņ
zł/MW/m-c
netto
brutto
1 223,16
1492,26
3 790,97
4624,98

stawka opłaty za ciepło
zł/GJ
netto
11,87
11,12

brutto
14,48
13,57

*stawki opłat brutto zawierajņ podatek VAT w wysokości 22 %

Dla odbiorców z GRUPY LB.KŞ1 I LB.KŞ2, oprócz
w/w stawek opłat stałych i zmiennych za usługi
przesyłowe, stosowane bňdņ ceny za zamówionņ
moc cieplnņ, ciepło i nośnik ciepła oraz stawki opłat
stałych i zmiennych za usługi przesyłowe wg taryfy
wytwórcy ciepła.

udzielania bonifikat i naliczania upustów
przysługujņcych odbiorcy,
nielegalnego poboru ciepła,

V. Zasady obliczania opłat
Rodzaje pobieranych opłat oraz sposoby ich rozliczania przez sprzedawcň sņ określone w rozdziale
4 rozporzņdzenia taryfowego.
VI. Warunki stosowania stawek opłat
7.1. Standardy jakościowe obsługi odbiorców opłat.
Zawarte w niniejszej taryfie stawki opłat sņ ustalone
przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi
odbiorców, które określone zostały w rozdziale
6 rozporzņdzenia przyłņczeniowego.
7.2. W przypadkach:
niedotrzymania przez strony
umowy sprzedaşy ciepła,

uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych
wskazań
układu
pomiaroworozliczeniowego,

warunków

stosuje siň odpowiednio postanowienia określone w rozdziale 4 rozporzņdzenia taryfowego.
VII. Zasady wprowadzania zmian stawek opłat
1. O kaşdej zmianie stawek opłat sprzedawca powiadomi odbiorców ciepła pisemnie, co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem nowych
stawek opłat.
2. Sprzedawca wprowadza taryfň do stosowania
nie wcześniej niş po upływie 14 dni i nie póŝniej
niş do 45 dnia od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzňdowym Województwa Lubuskiego.
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