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UCHWAŁA NR LIV/709/09
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA
z dnia 20 paŝdziernika 2009r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona
Góra, dla terenu osiedla Jędrzychów V cz. III - "Zbożowa".
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
- tekst jednolity z póŝn. zm. 1) oraz art. 20 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717, z póŝn. zm2), po stwierdzeniu zgodności
z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona
Góra" uchwalonym uchwałą nr XXVIII/392/08 Rady
Miasta w Zielonej Górze z dnia 19 sierpnia 2008r.,
uchwala się co następuje:
Rozdział I
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Przedmiotem uchwały jest zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Zielona Góra, dla terenu osiedla Jędrzychów
V cz. III - „Zboşowa".
2. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są
następujące załączniki:
1) nr 1 - rysunek zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w skali
1:1 000, zawierający wyrys ze Studium uwarun-

kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra;
2) nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia
uwag wniesionych do wyłoşonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego;
3) nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
oraz zasad ich finansowania zapisanych
w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Załączniki nr 2 i nr 3, o których mowa w ust. 2
nie stanowią ustaleń planu.
4. Niniejsza uchwała jest zgodna z uchwałą
nr XI/123/07 Rady Miasta Zielona Góra z dnia
30 sierpnia 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra, dla
terenu osiedla Jędrzychów V cz. III - " Zboşowa ".
§ 2. W granicach obszaru objętego planem nie
występują następujące elementy, których określenie
jest obowiązkowe, zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zwanej dalej ustawą:

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 52, poz. 420.
2
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r.
Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005r. Nr 113, poz. 954
i Nr 130, poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635,
z 2007r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008r. Nr 123, poz. 803, Nr 199,
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413.

1) przestrzenie publiczne (w rozumieniu art. 2
pkt 6 ustawy), wymagające ich ukształtowania;
2) granice i sposoby zagospodarowania terenów
lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów,
w tym terenów górniczych a takşe naraşonych
na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagroşonych osuwaniem się mas ziemnych;
3) obiekty ochrony dóbr kultury współczesnej.
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§ 3. 1. Następujące oznaczenia na rysunku planu
są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) granica obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające;
3) oznaczenia poszczególnych terenu zawierające:
a) symbol określający przeznaczenie terenu,
b) numer terenu wyróşniający go spośród innych terenów;
4) nieprzekraczalne linie zabudowy;
5) zabytki nieruchome wpisane do gminnej ewidencji zabytków.
2. Pozostałe oznaczenia na rysunku planu mają
charakter informacyjny.
§ 4. Ilekroć w dalszej części uchwały stosuje się
określenia:
1) dach symetryczny – naleşy przez to rozumieć
dach o jednakowym kącie nachylenia połaci
oraz zachowanej symetrii ich układu;
2) przeznaczenie terenu – naleşy przez to rozumieć sposób uşytkowania terenu;
3) przeznaczenie podstawowe – naleşy przez to
rozumieć podstawowy sposób uşytkowania terenu, obejmujący min. 51 % powierzchni działki
inwestycyjnej oraz min. 51 % powierzchni uşytkowej obiektów istniejących i projektowanych;
4) przeznaczenie uzupełniające – naleşy przez to
rozumieć przeznaczenie towarzyszące przeznaczeniu podstawowemu, które nie zmienia generalnego charakteru uşytkowania terenu;
5) linie rozgraniczające – naleşy przez to rozumieć
obowiązujące linie rozgraniczające tereny
o róşnym przeznaczeniu lub róşnych zasadach
zagospodarowania, których przebieg określony
na rysunku planu ma charakter wiąşący;

Poz. 1882

10) tymczasowe zagospodarowanie – naleşy przez
to rozumieć dotychczasowy sposób korzystania
z terenu, do momentu wprowadzenia zainwestowania, zgodnego z ustaleniami planu;
11) uciąşliwości – naleşy przez to rozumieć zjawiska o negatywnym wpływie na warunki şycia
mieszkańców lub stan środowiska przyrodniczego, w tym m.in.: zanieczyszczenia powietrza
wód i gleby, hałas, wibracje, promieniowanie
niejonizujące i inne;
12) urządzenia towarzyszące – naleşy przez to rozumieć obiekty i urządzenia techniczne związane z funkcjonowaniem sieci komunikacyjnych
i uzbrojenia technicznego;
13) usługa towarzysząca – naleşy przez to rozumieć
usługę towarzyszącą przeznaczeniu podstawowemu terenu, nie wymagającą wydzielenia odrębnego terenu, wyłącznie przeznaczonego dla
tej usługi;
14) usługi nieuciąşliwe – naleşy przez to rozumieć
usługi o lokalnym zasięgu, nie zaliczane do
przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, których uciąşliwość
mierzona zgodnie z przepisami odrębnymi nie
przekracza swym zasięgiem granic własności
terenu, oraz nie wymagających stałej obsługi
transportowej pojazdami o nośności powyşej
3,5 t, w tym terenów i obiektów słuşących działalności z zakresu:
a) handlu detalicznego o powierzchni sprzedaşy
ponişej 2000m2,
b) gastronomii,
c) ochrony zdrowia, lecznictwa uzdrowiskowego i odnowy biologicznej,
d) działalności biurowej, administracji i zarządzania,
e) ubezpieczeń i finansów,

6) nieprzekraczalna linia zabudowy – naleşy przez
to rozumieć linię, która wyznacza obszar przeznaczony pod realizację zabudowy kubaturowej;

f)

7) teren – naleşy przez to rozumieć wydzielony
liniami rozgraniczającymi obszar o określonym
przeznaczeniu, oznaczony odpowiednim symbolem uşytkowania;

i)

kultury, sztuki i rozrywki,

j)

sportu i rekreacji,

8) trwały obiekt kubaturowy – naleşy przez to rozumieć budynek lub obiekt trwale związany
z gruntem oraz posiadający przegrody zewnętrzne niezwiązane z komunikacją oraz infrastrukturą techniczną;

l)

9) terenach wyznaczonych dla parkowania - naleşy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu, na terenie którym dopuszczane jest
parkowanie nie związane z przeznaczeniem
podstawowym, słuşące innej nieruchomości,
w celu spełnienia wymaganej planem ilości
miejsc parkingowych;

poczty i telekomunikacji,

g) oświaty i nauki,
h) opieki społecznej,

k) turystyki i hotelarstwa,
projektowania i pracy twórczej,

m) drobnych usług rzemieślniczych takich, jak:
usługi fryzjerskie, kosmetyczne, pralnicze
oraz drobne usługi naprawcze sprzętu codziennego uşytku, z wyłączeniem napraw
samochodów i motocykli.
Rozdział II
Ogólne zasady zagospodarowania terenu
§ 5. 1. Przedmiotem ustaleń planu są tereny zabudowy mieszkaniowej, usługowej, zieleni, wód
powierzchniowych oraz tereny komunikacji i infra-
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struktury technicznej, wydzielone liniami rozgraniczającymi.
2. W obszarze objętym planem wydziela się tereny o przeznaczeniu podstawowym, związanym
z zabudową mieszkaniową, oznaczone następującymi symbolami:
1) MN1, MN2- tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej;
2) MN/U1, MN/U2 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z nieuciąşliwymi usługami.
3. W obszarze objętym planem wydziela się tereny zabudowy usługowej, oznaczone symbolem: U
- tereny zabudowy usługowej.
4. W obszarze objętym planem wydziela się tereny zieleni oraz wód oznaczone symbolami:
1) ZP/US- tereny zieleni urządzonej;
2) ZD- tereny ogrodów działkowych;

Poz. 1882

11. Dopuszcza się utrzymanie istniejącego sposobu uşytkowania do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z przeznaczeniem ustalonym niniejszym planem.
12. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
dla terenów wyznaczonych niniejszym planem:
1) nakazuje się obsługę komunikacyjną za pośrednictwem sieci dróg publicznych i wewnętrznych, o parametrach technicznych określonych w § 13-15 niniejszej uchwały;
2) ustala się zapewnienie parkowania i garaşowania w obrębie nieruchomości dla potrzeb własnych mieszkańców zgodnie ze wskaŝnikami
określonymi w § 16 ust. 3 niniejszej uchwały,
a w przypadku braku takiej moşliwości – na terenach w tym celu wyznaczonych, za zgodą
właściciela lub zarządy parkingu;
3) ustala się obsługę w systemy infrastruktury
technicznej, zgodnie z § 18 niniejszej uchwały.

3) WS - tereny wód powierzchniowych śródlądowych.

13. Nakazuje się zapewnienie dostępności osobom z róşnego typu niepełnosprawnością poprzez:

5. W obszarze objętym planem wydziela się tereny komunikacji i infrastruktury, oznaczone symbolami:

1) likwidację istniejących barier technicznych i architektonicznych, stosując m.in. jako uzupełnienie komunikacji pionowej – odpowiednich
łagodnych pochylni, platform i podjazdów,
wind, podnośników, itp.;

1) KD - tereny dróg publicznych, w tym: L – lokalne, D – dojazdowe;
2) KDW, KDW1 - tereny dróg wewnętrznych;
3) KPJ – tereny ciągów pieszo – jezdnych.
4) K- tereny infrastruktury technicznej- kanalizacja.
6. Określone przeznaczenie terenów wskazują
podstawowy, ustalony sposób ich uşytkowania;
dopuszcza się wprowadzenie przeznaczeń uzupełniających dla przeznaczenia podstawowego, bez
zmiany generalnego charakteru zagospodarowania
oraz warunków środowiska przyrodniczego i kulturowego.
7. Dopuszcza się lokalizację urządzeń towarzyszących na terenach zieleni urządzonej wraz z ciągami pieszymi i placami, w tym elementy małej
architektury i urządzenia sportowo rekreacyjne.
8. Dopuszcza się zieleń oraz komunikację, związaną z dojazdami, ścieşkami rowerowymi, parkowaniem i garaşowaniem jako przeznaczenie uzupełniające towarzyszące dla wszystkich wyznaczonych
w planie terenów.
9. W granicach linii rozgraniczających dróg zakazuje się realizacji trwałych obiektów kubaturowych niezwiązanych z przeznaczeniem podstawowym.
10. Wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu lub w odległości
6m od linii rozgraniczającej dróg w przypadku braku
linii wyznaczonych planem; z dopuszczeniem dla
budynków istniejących zachowania istniejących linii
zabudowy.

2) zagospodarowanie nowych terenów i projektowanie obiektów budowlanych, poprzez umoşliwienie, na wszystkich ciągach pieszych i pieszo – jezdnych, poruszanie się osobom niepełnosprawnym oraz urządzanie zatok do odpoczynku, z zapewnieniem izolacji akustycznej
i wzrokowej od ruchu kołowego.
§ 6. 1. Ustala się następujące zasady ochrony
środowiska i przyrody:
1) zakazuje się lokalizacji inwestycji mogących
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
określonych w przepisach odrębnych, za wyjątkiem przedsięwzięć związanych z komunikacją
oraz infrastrukturą techniczną;
2) zakazuje się odprowadzania ścieków bytowogospodarczych, przemysłowych, rolniczych,
komunalnych do wód gruntowych, powierzchniowych oraz do ziemi;
3) dopuszcza się wykorzystanie wód deszczowych
dla potrzeb zarządcy terenu wyznaczonego
w planie oraz terenów sąsiednich zgodnie
z przepisami odrębnymi;
4) przed podjęciem działalności na obszarach wyznaczonych w planie, ustala się obowiązek
zdjęcia warstwy próchniczej z części przeznaczonej pod obiekty budowlane oraz powierzchnie utwardzone, a następnie odpowiednie jej
zagospodarowanie;
5) w przypadku dokonania odkrycia kopalnianych
szczątków roślin lub zwierząt naleşy powiadomić o tym właściwe słuşby, zgodnie z przepisami odrębnymi;
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Poz. 1882

6) dopuszcza się utrzymanie nişszego procentowego udziału powierzchni biologicznie czynnej
niş określony w Rozdziale 3, dla działek budowlanych wydzielonych przed uchwaleniem niniejszego planu, na których zlokalizowane są
budynki wraz z urządzeniami towarzyszącymi,
bez moşliwości zmniejszania zastanego parametru, a takşe zgodnie z ustaleniami szczegółowymi planu.

§ 7. Ustala się zasady ochrony środowiska kulturowego:

2. Ustala się następujące zasady dla ochrony
przed hałasem, dopuszczając natęşenia hałasu dla
poszczególnych terenów o róşnych zasadach zagospodarowania, w tym:

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

1) zobowiązuje się kaşdego, kto w trakcie prowadzenia robót budowlanych i ziemnych odkrył
przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iş jest on zabytkiem:
a) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć ukryty przedmiot,

c) niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego
Konserwatora Zabytków, a jeśli to nie jest
moşliwe Prezydenta Miasta Zielona Góra;

1) dla terenów: zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych na rysunku planu symbolami MN1, MN2; zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z nieuciąşliwymi usługami,
oznaczonych na rysunku planu symbolami
MN/U1, MN/U2 - jak dla terenów zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej określonych
w przepisach odrębnych;

2) ustala się ochronę zabytków nieruchomych
wpisanych do gminnej ewidencji zabytków,
zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu; dla
których obowiązuje:

2) dla terenów: zieleni urządzonej, ogrodów działkowych oznaczonych na rysunku planu symbolem ZP/US, ZD - jak dla terenów rekreacyjnowypoczynkowych, określonych w przepisach
odrębnych;

cech układu i wystroju elewacji m. in.: balkonów, gzymsów, opasek okiennych, pasów dzielących elewację,

3) dla obiektów realizowanych oraz modernizowanych, mogących zwiększać zagroşenie hałasem, nakazuje się wyposaşenie ich w urządzenia o podwyşszonej izolacyjności akustycznej.
3. Lokalizacja nowej zabudowy wzdłuş dróg,
oznaczonych symbolami KDL i KDD, powinna
uwzględniać zachowanie norm dopuszczalnego natęşenia hałasu i wibracji.
4. Zakazuje się, dla ochrony przed promieniowaniem niejonizującym, lokalizacji stacji i urządzeń
nadawczych telefonii komórkowej.
5. Nakazuje się ograniczenie zasięgu uciąşliwości dla środowiska prowadzonej działalności gospodarczej, do obszaru, do którego inwestor posiada
tytuł prawny, a znajdujące się w jego obszarze pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, winny być
wyposaşone w techniczne środki ochrony przed
tymi uciąşliwościami; zasięg ten nie moşe przekraczać wartości dopuszczalnych na granicy własności
terenu lub wyznaczonych decyzjami administracyjnymi stref ograniczonego uşytkowania.

l.p.

ulica

przeznaczenie

1)

Wierzbowa

2)

a) nakaz zachowania pierwotnych:
proporcji bryły oraz formy dachu,

podziałów stolarki okiennej, dla której
w przypadku koniecznej wymiany, stosować naleşy pierwotne podziały,
b) w zakresie materiałów przekryć dachowych,
naleşy zastosować materiał historyczny uşyty
w danym obiekcie, bądŝ materiał rodzimego
pochodzenia np.: dachówka, łupek, gont bitumiczny, papę, blachę w rąbek, inne materiały imitujące pokrycie historyczne, z zakazem pokryć dachowych w technologii blachy
falistej oraz dachówkopodobnej, płyty faliste
bitumiczne,
c) dopuszczenie rozbudowy i przebudowy zabytków nieruchomych, wpisanych do gminnej ewidencji zabytków, pod warunkiem uzyskania dla planowanej inwestycji pozytywnej
opinii właściwych słuşb ochrony zabytków;
3) wykaz zabytków nieruchomych wpisanych do
gminnej ewidencji zabytków stanowi tabela:

numer obiektu

okres powstaniaobiektu

Dom wraz z budynkiem gospodarczym

3

mur, k. XIX w.

Zboşowa

Dom

4

mur, pocz. XX w.

3)

-

Dom

8

mur, XIX/XX w.

4)

-

Dom

10

mur, XIX/XX w.
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Rozdział III
Szczegółowe zasady zagospodarowania terenów
§ 8. 1. Wyznacza się tereny: zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu
symbolami MN1, MN2 oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z nieuciąşliwymi usługami oznaczone na rysunku planu symbolem MN/U1, MN/U2,
dla których obowiązują ustalenia szczegółowe określone w ustępach 2-6 oraz ustalenia ogólne planu.
2. Przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem:
1) wprowadzania usług towarzyszących jako przeznaczenie uzupełniające terenu, z wykluczeniem działalności uciąşliwych;
2) wymienności częściowej lub całościowej przeznaczenia podstawowego na przeznaczenie
usługowe na terenach oznaczonych symbolami
MN/U1, MN/U2;
3) ogrodnictwa jako przeznaczenia uzupełniającego wraz z lokalizacją obiektów związanych z jej
funkcjonowaniem;
4) przeznaczenia uzupełniającego:
a) urządzenia towarzyszące,
b) urządzenia komunikacji, w tym: drogi wewnętrzne, dojazdy i dojścia oraz place manewrowe, rampy,
c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
d) zieleń urządzona.

Poz. 1882
c) maksymalna długość elewacji frontowych
nowych budynków mieszkalnych, dla terenów oznaczonych symbolami:
MN1, MN2 do 15 m,
MN/U1, MN/U2 do 30m;

2) nakazuje się:
a) dla terenów oznaczonych symbolem MN1,
MN2, MN/U1, MN/U2 stosowania dachów
stromych, symetrycznych w formie dwuspadowej i wielospadowej, o nachyleniu połaci
w zakresie od 38º do 45º dla nowej zabudowy, poza budynkami istniejącymi, posiadającymi inne parametry nachylenia połaci dachowej,
b) stosowania jednakowego pokrycia dachów
i kąta nachylenia połaci dachowych w budynkach w zabudowie bliŝniaczej;
3) dopuszcza się:
a) zachowanie w obecnej formie architektoniczno – przestrzennej obiektów istniejących,
nie spełniających parametrów i wskaŝników
określonych w planie, przy czym w przypadku ich przebudowy lub rozbudowy, wyklucza
się działania powodujące zwiększenie parametru, który w stanie istniejącym jest przekroczony,
b) budowę w elewacjach budynków modernizowanych i przebudowywanych, wykraczających poza nieprzekraczalną linię zabudowy:
--

gzymsów, okapów, części budynków
wzbogacających architektonicznie i funkcjonalnie jego elewacje (takie jak wykusze,
balkony i galerie),

--

tarasów na poziomie parteru, schodów
zewnętrznych, pochylni i ramp – według
lokalnych uwarunkowań nie więcej niş do
granicy działki inwestycyjnej, o ile przepisy
szczegółowe przebudowywanych i uchwały dopuszczają zabudowę na granicy działki,

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) nakazuje się porządkowanie gospodarki cieplnej, w ramach budowy nowych systemów
grzewczych oraz prac modernizacyjnych, poprzez preferowanie paliw i systemów ekologicznych;
2) zakazuje się prowadzenia, w ramach usług towarzyszących, handlu gazem płynnym dla potrzeb motoryzacji.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: w odniesieniu do ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków obowiązują ustalenia, o których mowa w § 7.
5. Parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaŝniki intensywności zabudowy:
1) ustala się:
a) dla terenów oznaczonych symbolami MN1,
MN2, MN/U1, MN/U2 kształtowanie układów
zabudowy w formie wolnostojącej oraz bliŝniaczej,
b) wysokości zabudowy - do 12m, liczonej do
wysokości kalenicy lub najwyşszego punktu
dachu,

c) budowę wolnostojących jednokondygnacyjnych obiektów gospodarczych towarzyszących przeznaczeniu podstawowemu, w tym
garaşy;
4) nakazuje się utrzymanie minimalnego udziału
powierzchni biologicznie czynnej terenów
oznaczonych symbolem:
a) MN/U1 w ilości 30% powierzchni działki budowlanej,
b) MN/U2 w ilości 50% powierzchni działki budowlanej,
c) MN1 w ilości 40% powierzchni działki budowlanej,
d) MN2 w ilości 50% powierzchni działki budowlanej;
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5) zapis pkt 4 nie stosuje się dla działek budowlanych zabudowanych, których parametr został
przekroczony, jednakşe zakazuje się pogłębiania przekroczonego parametru zgodnie z ustaleniami szczegółowymi niniejszego planu;
6) dopuszcza się podziały, łączenia i scalania nieruchomości na następujących zasadach i warunkach:
a) zgodność z przepisami odrębnymi,
b) ustala się minimalną powierzchnię nowo
wydzielanych działek:
--

750m² – pod realizację projektowanej zabudowy wolnostojącej,

--

600m² – pod realizację projektowanej zabudowy bliŝniaczej,

c) dopuszcza się wydzielania działek mniejszych, niş określone w pkt 6 lit b, w przypadku:
--

wydzielenia działki pod urządzenia infrastruktury technicznej lub komunikacji,

--

wydzielenia działki gruntu znajdującej się
pod budynkiem, niezbędnej do prawidłowego korzystania z niego,

--

gdy wydzielenie nieruchomości ma na celu poprawę warunków zagospodarowania
terenu działek przyległych, poprzez przyłączenie działek samodzielnie nie dających
się w racjonalny sposób zagospodarować
zgodnie z ustaleniami planu,

d) ustala się minimalną szerokość wydzielanych
działek 12m mierzoną na granicy przylegającej do drogi publicznej oraz drogi wewnętrznej z której odbywa się główny wjazd na
działkę, za wyjątkiem zabudowy szeregowej
i działek skrajnie połoşonych przy drogach
z placem do zawracania;
7) ustala się wielkość powierzchni zabudowy
w stosunku do powierzchni działki budowlanej
– nie więcej niş 40%.
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu, w tym
zakaz zabudowy:
1) dopuszcza się stosowanie elementów prefabrykowanych do budowy słupów i podmurówek
w ogrodzeniach posesji;
2) dopuszcza się sytuowanie zabudowy bezpośrednio przy granicy działek, dla zabudowy
bliŝniaczej oraz szeregowej.
§ 9. 1. Wyznacza się tereny: zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolami U, dla
których obowiązują ustalenia szczegółowe określone w ustępach 2-6 oraz ustalenia ogólne planu.
2. Przeznaczenie terenu – zabudowa usługowa,
z dopuszczeniem:
1) wymienności częściowej lub całościowej podstawowego przeznaczenia na przeznaczenie

Poz. 1882
określone jako
składowe;

produkcyjne,

magazynowe,

2) przeznaczenia uzupełniającego:
a) zabudowa mieszkaniowa słuşąca obsłudze
funkcji podstawowej - mieszkania słuşbowe,
b) urządzenia towarzyszące,
c) urządzenia komunikacji, w tym: drogi wewnętrzne, dojazdy i dojścia oraz place manewrowe, rampy,
d) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
e) zieleń urządzona.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) nakazuje się:
a) porządkowanie gospodarki cieplnej, w ramach budowy nowych systemów grzewczych oraz prac modernizacyjnych, poprzez
preferowanie paliw i systemów ekologicznych,
b) zachowanie norm jakościowych dla środowiska w bezpośrednim otoczeniu istniejącego
zakładu produkcyjnego, poprzez modernizację zakładu i stosowanie technologii umoşliwiającej zmniejszenie istniejących uciąşliwości;
2) zakazuje się:
a) rozbudowy istniejącego zakładu produkcyjnego w zakresie innym niş ustalony w pkt 3
lit. a,
b) lokalizacji nowych obiektów produkcyjnych,
c) przechowywania na wolnym powietrzu lub
w obiektach nie zadaszonych materiałów
powodujących pylenie,
d) powodowania uciąşliwości związanych z wibracją;
3) dopuszcza się:
a) nadbudowę oraz przebudowę zakładu produkcyjnego,
b) lokalizowanie przeznaczenia mieszkalnego
jedynie z przeznaczeniem usługowym lub
magazynowym.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: nie ustala się nakazów, zakazów dopuszczeń lub ograniczeń.
5. Parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaŝniki intensywności zabudowy:
1) ustala się wysokość nowej zabudowy - do
14m, liczonej do kalenicy lub najwyşszego
punktu dachu;
2) ustala się wielkość powierzchni zabudowy
w stosunku do powierzchni działki budowlanej
– nie więcej niş 50%;
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3) nakazuje się stosowanie dachów stromych,
w formie dwuspadowej i wielospadowej, o nachyleniu połaci w zakresie od 20º do 40º, w budynkach modernizowanych i budowanych, za
wyjątkiem budynków istniejących, posiadających inne parametry nachylenia połaci dachowej oraz obiektów budowanych o powierzchni
zabudowy powyşej 300m²;
4) dopuszcza się dla obiektów istniejących, nie
spełniających parametrów i wskaŝników określonych w planie, zachowania ich w obecnej
formie architektoniczno – przestrzennej, przy
czym w przypadku przebudowy lub rozbudowy
tych obiektów wyklucza się działania powodujące zwiększenie parametru, który w stanie istniejącym jest przekroczony;
5) nakazuje się utrzymanie minimalnego udziału
powierzchni biologicznie czynnej terenów
oznaczonych symbolem U w ilości 30% powierzchni działki budowlanej;
6) dopuszcza się podziały, łączenia i scalenia nieruchomości na następujących zasadach i warunkach:
a) zgodność z przepisami odrębnymi,
b) kąt połoşenia granic działek w stosunku do
pasa drogowego powinien wynosić 90º z dopuszczalnym odchyleniem nie większym niş
30º,
c) minimalna powierzchnia wydzielanych działek wynosi: 1000m²,
d) dopuszcza się wydzielenie działek mniejszych, niş określone w pkt 6 lit c, w przypadku:
wydzielenia działki pod urządzenia infrastruktury technicznej lub komunikacji,
wydzielenia działki gruntu znajdującej się
pod budynkiem, niezbędnej do prawidłowego korzystania z niego,
gdy wydzielenie nieruchomości ma na celu poprawę warunków zagospodarowania
terenu działek przyległych, poprzez przyłączenie działek samodzielnie nie dających
się w racjonalny sposób zagospodarować
zgodnie z ustaleniami planu.
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu, w tym
zakaz zabudowy: dopuszcza się stosowanie elementów prefabrykowanych do budowy słupów i podmurówek w ogrodzeniach posesji od strony dróg publicznych.
§ 10. 1. Wyznacza się tereny zieleni urządzonej
oznaczone na rysunku planu symbolami ZP/US, dla
których obowiązują ustalenia szczegółowe określone w ustępach 2-6 oraz ustalenia ogólne planu.

Poz. 1882
lami ZP/US, na przeznaczenie usług sportu i rekreacji;

2) budowy obiektów słuşących wypoczynkowi
i rekreacji;
3) budowy ciągów pieszych oraz ścieşek rowerowych;
4) przeznaczenia uzupełniającego:
a) urządzenia towarzyszące,
b) urządzenia komunikacji, w tym: drogi wewnętrzne, dojazdy i dojścia oraz place manewrowe, rampy,
c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: nakazuje się wprowadzenie
elementów zieleni wysokiej.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: nie ustala się nakazów, zakazów dopuszczeń lub ograniczeń.
5. Parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaŝniki intensywności zabudowy:
1) dopuszcza się budowę obiektów małej architektury, takich jak: wiaty, ławki, pergole, mury
oporowe;
2) ustala się wysokość nowej zabudowy od 4,5m
do 12m, liczonej do wysokości kalenicy lub
najwyşszego punktu dachu;
3) ustala się wielkość powierzchni biologicznie
czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej- nie mniej niş 30%;
4) ustala się wielkość powierzchni zabudowy
w stosunku do powierzchni działki budowlanej
- nie więcej niş 20%;
5) dopuszcza się podziały, łączenia i scalenia nieruchomości na następujących zasadach i warunkach:
a) zgodność z przepisami odrębnymi,
b) kąt połoşenia granic działek w stosunku do
pasa drogowego powinien wynosić 90º z dopuszczalnym odchyleniem nie większym niş
30º,
c) minimalna powierzchnia wydzielanych działek wynosi: 600m²,
d) dopuszcza się wydzielenie działek mniejszych, niş określone w pkt 5 lit c, w przypadku:
wydzielenia działki pod urządzenia infrastruktury technicznej lub komunikacji,

2. Przeznaczenie terenu- zieleń urządzona, z dopuszczeniem:

wydzielenia działki gruntu znajdującej się
pod budynkiem, niezbędnej do prawidłowego korzystania z niego,

1) całkowitej lub częściowej zamiany przeznaczania podstawowego terenu oznaczonej symbo-

gdy wydzielenie nieruchomości ma na celu poprawę warunków zagospodarowania
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terenu działek przyległych, poprzez przyłączenie działek samodzielnie nie dających
się w racjonalny sposób zagospodarować
zgodnie z ustaleniami planu.
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu, w tym
zakaz zabudowy: nakazuje się stosowanie obiektów
małej architektury oraz oświetlenia o jednolitym
wzorze.
§ 11. 1. Wyznacza się tereny ogrodów działkowych, oznaczone na rysunku planu symbolem ZD,
dla których obowiązują ustalenia szczegółowe określone w ustępach 2-6 oraz ustalenia ogólne planu.
2. Przeznaczenie terenu- ogrody działkowe z dopuszczeniem:
1) budowy obiektów słuşących wypoczynkowi
i rekreacji;
2) przeznaczenia uzupełniającego:
a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej
urządzenia towarzyszące,
b) zieleń urządzona.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: nakazuje się wprowadzenie
elementów zieleni wysokiej.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: nie ustala się nakazów, zakazów dopuszczeń lub ograniczeń.
5. Parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaŝniki intensywności zabudowy:
1) zgodnie z przepisami odrębnymi;
2) zakazuje się łączenia altan ogrodowych zlokalizowanych na wewnętrznych wydzieleniach
ogrodów działkowych;
3) nakazuje się utrzymanie minimalnego udziału
powierzchni biologicznie czynnej w ilości 50%
powierzchni terenu;
4) dopuszcza się podziały, łączenia i scalenia nieruchomości na następujących zasadach i warunkach dotyczących scalania i podziału nieruchomości:
a) zgodność z przepisami odrębnymi,
b) kąt połoşenia granic działek w stosunku do
pasa drogowego powinien wynosić 90º z dopuszczalnym odchyleniem nie większym niş
30º,
c) minimalna powierzchnia wydzielanych działek wynosi 150m²,
d) dopuszcza się wydzielanie działek mniejszych, niş określone w pkt 4 lit c, w przypadku:
wydzielenia działki pod urządzenia infrastruktury technicznej lub komunikacji,

Poz. 1882
wydzielenia działki gruntu znajdującej się
pod budynkiem, niezbędnej do prawidłowego korzystania z niego,
gdy wydzielenie nieruchomości ma na celu poprawę warunków zagospodarowania
terenu działek przyległych, poprzez przyłączenie działek samodzielnie nie dających
się w racjonalny sposób zagospodarować
zgodnie z ustaleniami planu.

6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu, w tym
zakaz zabudowy: dopuszcza się stosowanie elementów prefabrykowanych do budowy słupów i podmurówek w ogrodzeniach posesji od strony dróg publicznych.
§ 12. 1. Wyznacza się tereny wód powierzchniowych śródlądowych, oznaczone na rysunku planu
symbolem WS, dla których obowiązują ustalenia
szczegółowe określone w ustępach 2-6 oraz ustalenia ogólne planu.
2. Przeznaczenie terenu- tereny wód powierzchniowych śródlądowych z dopuszczeniem:
1) budowy urządzeń i obiektów wodnych związanych z retencją;
2) przeznaczenia uzupełniającego:
a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
b) zieleń urządzona, przywodna.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) nakazuje się zachowanie istniejących elementów zieleni, dla zachowania ciągłości korytarzy
ekologicznych;
2) zakazuje się:
a) wykonywania czynności mogących utrudnić
ochronę przed powodzią,
b) wszelkich zmian uşytkowania terenów, składowania materiałów i wykonywania innych
robót, z wyjątkiem związanych z regulacją
i utrzymywaniem wód i budowli ochronnych,
c) uszkadzania darniny lub innych umocnień.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: nie ustala się nakazów, zakazów dopuszczeń lub ograniczeń.
5. Parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaŝniki intensywności zabudowy: zabudowa powinna być kształtowana
na zasadach jak w przepisach odrębnych zgodnie
z przeznaczeniem podstawowym.
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu, w tym
zakaz zabudowy:
1) ustala się całkowity zakaz zabudowy, za wyjątkiem urządzeń związanych z funkcjonowaniem
zbiorników i cieków wodnych;
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2) zakazuje się wprowadzania trwałego zainwestowania, w tym ogrodzeń, w odległości 3m od
lustra wody.
§ 13. 1. Wyznacza się tereny dróg publicznych:
lokalnych oznaczonych na rysunku planu symbolem
KDL; dojazdowych oznaczone na rysunku planu
symbolem KDD, dla których obowiązują ustalenia
szczegółowe określone w ustępach 2-7 oraz ustalenia ogólne planu.
2. Przeznaczenie terenu - tereny dróg publicznych: lokalnych, dojazdowych, z dopuszczeniem
przeznaczenia uzupełniającego:
1) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
urządzenia towarzyszące;
2) zieleń urządzona.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: nakazuje się zachowanie i rozbudowę liniowych elementów zieleni wysokiej,
w tym szpalerów i alei, o ile nie koliduje to z bezpieczeństwem ruchu pojazdów.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: nie ustala się nakazów, zakazów dopuszczeń lub ograniczeń.
5. Parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaŝniki intensywności zabudowy:
1) dopuszcza się utrzymanie istniejących części
budynków, znajdujących się na terenach przyległych, takich jak: balkony, galerie, tarasy,
schody zewnętrzne, pochylnie, rampy;
2) nakazuje się dostosowanie ciągów pieszych
dróg do potrzeb osób niepełnosprawnych;
3) dopuszczenie dostosowania linii rozgraniczających dróg i ich parametrów do linii historycznej
zabudowy.
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu, w tym
zakaz zabudowy: dopuszcza się podziały, łączenia
i scalenia nieruchomości.
7. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) nakazuje się budowę nowych elementów układu komunikacyjnego wraz z kompleksową budową sieci uzbrojenia technicznego, lokalizowanego w korytarzach infrastruktury w liniach
rozgraniczających drogi;
2) dopuszcza się:
a) korekty linii rozgraniczających terenów dróg
publicznych wynikających z projektów technicznych budowy i modernizacji dróg z zakazem ich zwęşania,
b) w liniach rozgraniczających dróg budowę
obiektów komunikacji pieszej i rowerowej,
c) w liniach rozgraniczających dróg realizację
urządzeń związanych z obsługą komunikacji
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- zatok, parkingów, zieleni, elementów małej
architektury i tablic reklamowych;

3) ustala się utrzymanie dróg:
a) w minimalnej szerokości 12m, na terenach
oznaczonych symbolem KDL,
b) w minimalnej szerokości 10m, na terenach
dla terenów oznaczonych symbolem KDD.
§ 14. 1. Wyznacza się tereny dróg wewnętrznych,
oznaczone na rysunku planu symbolem KDW,
KDW1, dla których obowiązują ustalenia szczegółowe określone w ustępach 2-7 oraz ustalenia ogólne
planu.
2. Przeznaczenie terenu - tereny dróg wewnętrznych z dopuszczeniem przeznaczenia uzupełniającego:
1) urządzenia towarzyszące;
2) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;
3) zieleń urządzona.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: nakazuje się zachowanie i rozbudowę liniowych elementów zieleni wysokiej,
w tym szpalerów i alei, o ile nie koliduje to z bezpieczeństwem ruchu pojazdów.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: dopuszcza
się specjalne rozwiązania, słuşące oświetleniu przestrzeni publicznych oraz obiektów architektury.
5. Parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaŝniki intensywności zabudowy: nakazuje się pełne dostosowanie
przestrzeni dla potrzeb osób z róşnego typu niepełnosprawnością.
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu, w tym
zakaz zabudowy: nie określa się nakazów, zakazów
dopuszczeń lub ograniczeń w tym zakresie, ze
względu na brak występowania przedmiotu tych
ustaleń.
7. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) nakazuje się budowę nowych elementów układu komunikacyjnego wraz z kompleksową budową sieci uzbrojenia technicznego, lokalizowanego w korytarzach infrastruktury, w liniach
rozgraniczających dróg;
2) ustala się utrzymanie dróg:
a) w minimalnej szerokości - 8m, na terenach
oznaczonych symbolem KDW,
b) w minimalnej szerokości - 6m dla terenu
oznaczonego symbolem KDW1;
3) ustala się, şe poza wyznaczonymi na rysunkach
planu drogami publicznymi i drogami wewnętrznymi do działek budowlanych moşna
wydzielić na terenach funkcjonalnych inne dro-
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gi wewnętrzne lub sięgacze dojazdowe przy
czym:

wanego w korytarzach infrastruktury, w liniach
rozgraniczających terenów;

a) szerokość noworealizowanej drogi wewnętrznej w liniach rozgraniczających nie
moşe być mniejsza niş 8m,

2) ustala się utrzymanie ciągów pieszo-jezdnych,
w szerokości określonej na rysunku planu.

b) szerokość w liniach rozgraniczających noworealizowanych sięgaczy dojazdowych o długości:
do 50m nie moşe być mniejsza niş 6,0m,
od 50m do 100m nie moşe być mniejsza
niş 8,0m,
c) noworealizowane sięgacze dojazdowe muszą
być wyposaşone w plac manewrowy umoşliwiający dostęp pojazdom ratownictwa do
wszystkich obsługiwanych przez nie działek
budowlanych,
d) sięgacze dojazdowe nie mogą być dłuşsze niş
100m.
§ 15. 1. Wyznacza się tereny ciągów pieszojezdnych, oznaczone na rysunku planu symbolem
KPJ, dla których obowiązują ustalenia szczegółowe
określone w ustępach 2-7 oraz ustalenia ogólne planu.
2. Przeznaczenie terenu - ciągi piesze i rowerowe, ciągi pieszo- jezdne z dopuszczeniem przeznaczenia uzupełniającego:
1) uşytkowania jako drogi wewnętrzne;
2) urządzenia towarzyszące;
3) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;
4) zieleń urządzona.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: nie określa się nakazów, zakazów dopuszczeń lub ograniczeń w tym zakresie.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: nie określa się nakazów, zakazów dopuszczeń lub ograniczeń w tym zakresie.
5. Parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaŝniki intensywności zabudowy: nie ustala się nakazów, zakazów dopuszczeń lub ograniczeń.
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu, w tym
zakaz zabudowy:
1) nakazuje się pełne dostosowanie ciągów pieszych dla potrzeb osób z róşnego typu niepełnosprawnością;
2) dopuszcza się komunikację kołową na terenach
KPJ z zasadami jak dla terenów KDW.
7. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) nakazuje się budowę nowych elementów układu komunikacyjnego wraz z kompleksową budową sieci uzbrojenia technicznego, lokalizo-

Rozdział IV
Zasady kształtowania układu komunikacyjnego
§ 16. 1. Ustala się utrzymanie ciągów pieszych
na terenach dotychczasowego zainwestowania oraz
wprowadzenie ciągów pieszo - rowerowych w liniach rozgraniczających dróg, a takşe na terenach
zieleni parkowej.
2. Ustala się konieczność zachowania normatywnych trójkątów widoczności na skrzyşowaniach
dróg, oznaczonych symbolami KDL i KDD, przy
czym w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się
odstępstwa od tej zasady za zgodą zarządcy drogi.
3. W obrębie zainwestowanych terenów wymaga się lokalizowania miejsc postojowych dla samochodów osobowych na poszczególnych działkach
inwestycyjnych w ilości zapewniającej właściwą
obsługę uşytkowników i zatrudnionych, ustala się:
1) 2 miejsca postojowe na jeden lokal mieszkalny,
na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonej symbolami MN1, MN2;
2) 3 miejsca postojowe na jeden lokal mieszkalny,
na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonej symbolami MN/U1, MN/U2;
3) 1 miejsce na kaşde rozpoczęte 50m² powierzchni uşytkowej usług na terenach oznaczonych symbolami ZP/US;
4) 1 miejsce na kaşde rozpoczęte 50m² powierzchni uşytkowej usług na terenach oznaczonych symbolem: U;
5) 1 miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej
na kaşde 12 miejsc parkingowych;
6) w przypadku realizacji kilku przeznaczeń na
jednej działce inwestycyjnej, miejsca postojowe
naleşy sumować ustalając ich ilość odpowiednio do wskaŝników określonych w pkt 1-5.
§ 17. 1. Wyznacza się tereny infrastruktury technicznej kanalizacja oznaczone na rysunku planu
symbolem K, dla których obowiązują ustalenia określone w ustępach 2-3 oraz ustalenia ogólne planu.
2. Przeznaczenie terenu- tereny infrastruktury
technicznej kanalizacja.
3. Parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaŝniki intensywności zabudowy:
1) ogranicza się wysokość nowej zabudowy do
6 m, liczonych do najwyşszego punktu dachu,
parametr ten nie dotyczy obiektów technologicznych związanych z kanalizacją, wysokość
ich naleşy kształtować zgodnie z przyjętą technologią;
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2) ustala się utrzymanie minimalnego udziału
powierzchni biologicznie czynnej terenów
w ilości 10% powierzchni terenu.
Rozdział V
Zasady powiązania terenów z urządzeniami
i sieciami uzbrojenia technicznego
§ 18. 1. Ustala się następujące ogólne zasady
powiązania terenów objętych ustaleniami planu
z urządzeniami i sieciami uzbrojenia technicznego:
1) realizacja nowych obiektów kubaturowych powinna się odbywać wyłącznie po uprzednim
uzbrojeniu terenów budowlanych w wymagane
sieci infrastruktury, w powiązaniu z istniejącymi
systemami uzbrojenia technicznego;
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1) powiązanie terenów objętych ustaleniami planu z miejskim systemem kanalizacji sanitarnej;
2) zagwarantowanie pasów eksploatacyjnych dla
istniejących i projektowanych przebiegów kolektorów sanitarnych o szerokości 4 metrów
z kaşdej strony, na których obowiązuje zakaz
budowy obiektów niezwiązanych z obsługą sieci oraz nasadzeń trwałych;
3) budowę systemu kanalizacji przy wykorzystaniu układu kanalizacji grawitacyjno – pompowej;
4) realizowanie zbiorników bezodpływowych na
terenach nie objętych siecią kanalizacji sanitarnej oraz na terenach pozostałych do czasu wybudowania miejskiego sytemu kanalizacji.

2) projektowane elementy sieci infrastruktury naleşy prowadzić w obrębie linii rozgraniczających dróg, lokalnych, dojazdowych i wewnętrznych, przy czym w uzasadnionych przypadkach
dopuszcza się odstępstwa od tej zasady;

4. Dla odprowadzania wód opadowych i roztopowych, ustala się:

3) sieci i urządzenia zaprojektować i wykonać
zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi
przez zarządcę sieci;

2) obowiązek podczyszczenia zanieczyszczonych
wód opadowych z terenów utwardzonych,
przed odprowadzeniem ich do kanałów wód
opadowych;

4) dopuszcza się:
a) realizację urządzeń i elementów sieci uzbrojenia technicznego poza terenami wyznaczonymi w planie, na obszarze władania inwestora jako obiekty towarzyszące lub za zgodą
właściciela terenu,
b) stosowanie indywidualnych lub grupowych
systemów oczyszczania ścieków na terenach
zabudowy mieszkaniowej.
2. Dla zaopatrzenia w wodę ustala się:
1) utrzymanie:
a) systemów wodociągowych zaopatrujących
osiedle z ujęcia miejskiego,
b) istniejących studni do czasu ich uşytkowania,
c) pasów eksploatacyjnych dla przebiegów magistrali wodociągowych, o szerokości 5 metrów z kaşdej strony, na których obowiązuje
zakaz budowy obiektów niezwiązanych z obsługą sieci oraz nasadzeń trwałych;
2) zagwarantowanie pasów eksploatacyjnych dla
projektowanych przebiegów sieci wodociągowych o szerokości 3m, wolnych od zabudowy
i trwałych nasadzeń;
3) powiązanie terenów objętych ustaleniami planu z układem magistralnym miejskiej sieci wodociągowej za pośrednictwem uzupełniającego
układu wodociągów rozdzielczych, zaopatrywanych z ujęcia miejskiego oraz stacji uzdatniania połączonych w system zamknięty.
3. Dla odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków bytowo-gospodarczych, przemysłowych, rolniczych, komunalnych , ustala się:

1) powiązanie terenów objętych ustaleniami planu z układem lokalnych sieci kanalizacji deszczowej;

3) dopuszcza się gromadzenie oraz wykorzystanie
wód opadowych i roztopowych do celów gospodarczych, w granicach własności;
4) dopuszczenie modernizacji systemu melioracji
przy uwzględnieniu zasad ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego.
5. Dla wywoşenia i unieszkodliwiania odpadów
stałych ustala się:
1) wywoşenie odpadów zgodnie z warunkami odbioru oraz przepisami odrębnymi oraz dostępną technologią;
2) naleşy zapewnić miejsca na pojemniki i kontenery słuşące do czasowego gromadzenia odpadów stałych w sposób umoşliwiający segregację odpadów.
6. Dla zaopatrzenia w ciepło ustala się:
1) w zaleşności od potrzeb i moşliwości – dopuszcza się sukcesywną rozbudowę drugorzędnych
sieci cieplnych na obszarze planu, równolegle
z realizacją planowanych do przyłączenia obiektów;
2) moşliwość korzystania z indywidualnych ŝródeł
ciepła, przy stosowaniu sprawnych, ekologicznych systemów grzewczych.
7. Dla zaopatrzenia w gaz ustala się:
1) utrzymanie przebiegu sieci magistralnej gazu;
2) preferencje technologii rozprowadzania gazu
w postaci modelu średniociśnieniowego zasilanego ze stacji redukcyjno – pomiarowej
gazu Iº;
3) budowę rozdzielczej sieci gazowej, zgodnie
z wnioskami przyszłych odbiorców gazu.
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8. Dla zaopatrzenia w energię elektryczną ustala
się:
1) korzystanie z systemu zasilania miasta liniami
napowietrznymi i podziemnymi;
2) rozbudowę i budowę nowych linii energetycznych kablowych, średniego i niskiego napięcia
oraz stacji transformatorowych;
3) dla projektowanych stacji transformatorowych
wydzielenie działek 5mx6m z moşliwością dojazdu do drogi publicznej;
4) skablowanie projektowanych linii napowietrznych w przypadkach kolizji z projektowaną zabudową.
9. Dla rozbudowy sieci telekomunikacyjnych
ustala się realizację uzupełniającego systemu kablowej sieci telefonicznej powiązanej z istniejącym
systemem telekomunikacji.
Rozdział VI
Stawki procentowe, na podstawie których ustala
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
§ 19. Ustala się stawkę procentową słuşącą naliczaniu opłaty w wysokości 30% wzrostu wartości

Poz. 1882

nieruchomości dla terenów objętych planem, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozdział VII
Przepisy końcowe
§ 20. Wyłącznie dla terenów objętych niniejszą
uchwałą tracą moc ustalenia uchwały nr LIII/393/98
Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 28 maja 1998
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa
mieszkaniowego Jędrzychów V, cz. III w Zielonej
Górze (Dz. Urz. Woj. Ziel. Nr 17 poz. 174 ).
§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.
§ 22. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego oraz podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej miasta
Zielona Góra.
Wiceprzewodniczący Rady:
Marek Kamiński
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LIV/709/09
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 20 października 2009r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ZIELONA GÓRA DLA TERENU OSIEDLA JĘDRZYCHÓW V CZ.III „ZBOŞOWA”
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LIV/709/09
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 20 października 2009r.
Rozstrzygnięcie
o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra, dla terenu osiedla Jędrzychów V cz. III - "Zbożowa".
Do wyłoşonego do publicznego wglądu, w dniach
od 27 lipca do 18 sierpnia 2009r., projektu zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra, dla terenu osiedla Jędrzychów V cz. III - "Zboşowa", w ustalonym nieprzekraczalnym terminie wyznaczonym na dzień
1 września 2009r., wpłynęły 2 uwagi:
1. Uwaga nr 1 złoşona w dniu 01.09.2009r., (data
stempla pocztowego) przez Pana Zenona Şukowskiego dotyczy zapisów projektu planu dla
terenu oznaczonego symbolem U - teren zabudowy usługowej i związana jest z wprowadzeniem obiektu usługowo – produkcyjnego, zawierającego w sobie: węzeł betoniarski z zasiekami kruszywa, magazyn chemii budowlanej,
warsztat mechaniczny – zbrojarnia, budynek
socjalny zlokalizowany w budynku gospodarczym w bezpośrednim sąsiedztwie domu.
2. Uwaga nr 2, złoşona w dniu 31.08.2009r., (data
stempla pocztowego) przez ITE Sp. z o.o. dotyczy zapisów projektu planu dla terenów mieszkaniowych oraz usługowych, związana jest
z wprowadzeniem zapisów umoşliwiających lokalizację na terenach usług masztów i urządzeń

Poz. 1882
związanych z telefonią cyfrową.

Złoşone w ustalonym terminie uwagi, wymienione
w pkt 1 i 2, rozpatruje się negatywnie, w związku
z czym nie uwzględnia się ich w całości w projekcie
planu miejscowego.
Uzasadnienie do uwagi nr 1: Plan dopuszcza nadbudowę oraz przebudowę istniejących obiektów produkcyjnych, umoşliwia takşe realizowanie przeznaczenia magazynowego i składowego, a takşe lokalizowanie przeznaczenia mieszkalnego jedynie z przeznaczeniem usługowym lub magazynowym. Wprowadzenie nowej zabudowy produkcyjnej stoi
w sprzeczności z zapisami obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Zielona Góra”, uchwalonym
uchwałą nr XXVIII/392/08 Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 19 sierpnia 2008r. Zgodnie z tym dokumentem działka znajduje się na terenie oznaczonym
symbolem C5/3.M1- teren dominacji zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, z zakazem wprowadzania nowych obiektów produkcyjnych.
Uzasadnienie do uwagi nr 2: Obowiązujące studium
wnosi o nie lokalizowanie stacji i urządzeń nadawczych i centrali telekomunikacyjnych w bezpośrednim sąsiedztwie terenów mieszkaniowych w tym
oznaczonych symbolem M1 (rozdział 7 § 44, ust. 7.
pkt 5).
W opinii autorów planu lokalizacja urządzeń nadawczych w obszarach mieszkaniowych o niskiej intensywności wpływa negatywnie na komfort zamieszkiwania oraz nie daje efektywnego pokrycia zasięgiem telefonii cyfrowej.
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Załącznik Nr 1
do rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag

Wykaz uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra, dla terenu osiedla Jędrzychów V cz. III - "Zbożowa"
Wykaz dotyczy projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra, dla terenu osiedla Jędrzychów V cz. III - "Zbożowa"

Lp.

1

Data wpływu
uwagi

Nazwisko i imię,
nazwa jednostki
organizacyjnej
i adres zgłaszającego uwagi

1.

2
01.09.2009 r.

3
Şukowski Zenon
ul. Zboşowa 12
65-375 Zielona Góra

2.

31.08.2009

ITE Sp. z o.o.
ul. Szkolna 11
62-002 Suchy Las

Treść uwagi

4
wprowadzenie obiektu
usługowo – produkcyjnego, zawierającego w
sobie węzeł betoniarski
z zasiekami kruszywa,
magazyn chemii budowlanej, warsztat mechaniczny – zbrojarnia, budynek socjalny zlokalizowany w budynku gospodarczym.
wprowadzić zapisy umoşliwiające lokalizację stacji
bazowych na terenach
usług- na obiektach kubaturowych

Oznaczenie nieruchomości, której
dotyczy uwaga

Ustalenia projektu
planu dla nieruchomości której dotyczy
uwaga

5
dz. nr 36 obręb 40
ul. Zboşowa

6
U - tereny zabudowy
usługowej

tereny usług wyznaczone w projekcie planu

tereny usług wyznaczone w projekcie
planu. Plan zakazuje
lokalizacji stacji i urządzeń nadawczych
telefonii komórkowych

Rozstrzygnięcie Prezydenta Miasta w sprawie rozpatrzenia uwagi
Uwaga
uwzględniona
7
---

---

Uwaga nieuwzględniona
8
nieuwzględniona
w całości

nieuwzględniona
w całości

Rozstrzygnięcie Rady Miasta
załącznik do uchwały
nr LIV/708/09
z dnia 20 paŝdziernika 2009r.
Uwaga
uwzględniona
9

Uwagi

Uwaga nieuwzględniona
10

---

nieuwzględniona w całości

---

nieuwzględniona w całości

11
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LIV/709/09
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 20 października 2009r.
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich
finansowania zapisanych w zmianie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Zielona Góra, dla terenu osiedla Jędrzychów V
cz. III - "Zbożowa".
Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.) Rada Miasta Zielona Góra określa następujący sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
naleşących do zadań własnych miasta oraz zasady
ich finansowania:
1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej
słuşące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142
poz. 1591 ze zm.):
1) przewiduje się budowę dróg miejskich realizowanych z budşetu miasta w ramach wieloletnich planów inwestycyjnych, w zakresie budowy dróg: dojazdowych wyznaczonych w planie
(oznaczonych symbolem KDD) wraz z ich
oświetleniem;
2) budowa sieci uzbrojenia technicznego w obrębie korytarzy infrastruktury w pasach drogowych oraz na terenach innych za zgodą właścicieli:
a) wodociągów i urządzeń wodociągowych,

Poz. 1882
b) kanalizacji sanitarnej z urządzeniami,
c) kanalizacji deszczowej z urządzeniami.

3) Pozostałe zadania własne gminy z zakresu infrastruktury technicznej, określone w art. 7
ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, jak:
a) zaopatrzenie w energię elektryczną,
b) zaopatrzenie w energię cieplną,
c) zaopatrzenie w gaz;
podlegają dodatkowo regulacjom ustawy Prawo
energetyczne. Zaopatrzenie w te media realizują
przedsiębiorstwa energetyczne. Inwestycje z zakresu
zaopatrzenia nie są finansowane z udziałem środków z budşetu miasta. Wskazane w ustawie Prawo
energetyczne zadania własne miasta, finansowane
z jego budşetu, obejmują wykonanie oświetlenia
dróg, tych których miasto jest zarządcą - czyli dróg
miejskich.
2. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, zaliczonych do zadań własnych miasta,
zapisanych w niniejszym planie miejscowym, podlega przepisom ustawy z dnia 26 listopada 1998r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15
poz. 148 ze zm.), przy czym:
1) limity wydatków budşetowych na wieloletnie
programy inwestycyjne są ujęte kaşdorazowo
w budşecie miasta na kaşdy rok,
2) istnieją moşliwości ubiegania się o dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE (w zakresie
budowy ulic oraz uzbrojenia pozostającego
w gestii miasta) i/lub współfinansowania tych
inwestycji z zainteresowanym inwestorem.
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UCHWAŁA NR XXXV/194/09
RADY GMINY NOWA SÓL
z dnia 23 paŝdziernika 2009r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Sól w obrębie
miejscowości Lubieszów i Rudno
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity
tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝniejszymi
zmianami), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póŝniejszymi zmianami), po stwierdzeniu zgodności z zapisami obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Nowa Sól, Rada Gminy Nowej Soli uchwala, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Przedmiotem ustaleń niniejszej uchwały są
obszary Gminy Nowa Sól obejmujące tereny w Lubieszowie i Rudnie.
2. Granice obszaru objętego uchwałą oznaczono
na rysunku planu w skali 1:1000.
3. Integralną częścią uchwały jest:
1) rysunek planu w skali 1:1000 zwany dalej rysunkiem, stanowiący załącznik Nr 1;
2) rozstrzygnięcie w sprawie sposobu rozpatrzenia
uwag do projektu planu, stanowiące załącznik
Nr 2;
3) rozstrzygnięcie w sprawie realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich
finansowania zapisanych w planie, stanowiące
załącznik Nr 3.
§ 2. Uchwała niniejsza jest zgodna z:

Sól.
§ 3. 1. Plan, o którym mowa w § 1 ust. 1, ustala
przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów
oraz zasady kształtowania zabudowy i obsługi
w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej.
2. Zakres planu jest zgodny z wymogami zawartymi w art. 15 ust. 2 obowiązującej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
§ 4. Ilekroć w ustaleniach niniejszej uchwały jest
mowa o:
1) planie - naleşy przez to rozumieć miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w § 1 ust. 1;
2) rysunku planu - naleşy przez to rozumieć graficzny zapis planu przedstawiony na mapie
w skali 1:1000, stanowiącej załącznik Nr 1 do
niniejszej uchwały;
3) terenie - naleşy przez to rozumieć obszar
w granicach planu, ograniczony liniami rozgraniczającymi i symbolem sposobu uşytkowania,
zgodnie z rysunkiem planu, będącym załącznikiem do niniejszej uchwały;
4) terenie jednostki planu - naleşy przez to rozumieć teren wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem;
5) tymczasowym sposobie zagospodarowania,
urządzenia lub uşytkowania terenu - naleşy
przez to rozumieć dotychczasowe uşytkowanie
terenu do czasu zagospodarowania zgodnie
z przeznaczeniem ustalonym planem;

1) uchwałą XXIV/112/08 Rady Gminy Nowa Sól
z dnia 27 czerwca 2008r. o przystąpieniu do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Sól obejmującego działki Nr 353/3, 353/4, 353/1, 521, 39,
część działki Nr 37 w obrębie wsi Lubieszów
oraz działki Nr 12/1 i 1 w obrębie wsi Rudno;

6) uciąşliwości - naleşy przez to rozumieć przekroczenie standardów jakości środowiska, w tym
zjawiska lub stany utrudniające şycie albo dokuczliwe dla otaczającego terenu, a zwłaszcza
hałas, wibracje, zanieczyszczenia powietrza
i zanieczyszczenia odpadami, przekraczające
obowiązujące wielkości normowe;

2) ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Sól uchwalonego uchwałą Nr XIX/138/2000
Rady Gminy Nowa Sól z dnia 18 sierpnia 2000r.
w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Nowa Sól, zmienionego uchwałą
Nr XXXIII/175/09 Rady Gminy Nowa Sól z dnia
24 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa

7) usługach - naleşy przez to rozumieć takie usługi, które nie wytwarzają dóbr materialnych,
nieuciąşliwe dla zabudowy mieszkaniowej
i oświatowej, które słuşą zaspokojeniu potrzeb
ludności, handel o powierzchni sprzedaşowej
do 2000m2, gastronomia, kultura, oświata, administracja, opieka zdrowotna, usługi hotelarskie i związane z rekreacją i sportem, z dopuszczeniem usług obsługi komunikacji;
8) działalności produkcyjnej - naleşy przez to ro-
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zumieć działalność wytwarzającą i przetwarzającą bezpośrednio dobra materialne;

3) tereny zabudowy mieszkaniowej - jednorodzinnej, oznaczone na rysunku symbolem - MN;

9) terenie o niskiej intensywności zabudowy - naleşy przez to rozumieć parametr efektywnego
wykorzystania terenów zabudowy mieszkaniowej ustalony na podstawie proporcji: sumy
powierzchni wszystkich kondygnacji naziemnych, liczonej w zewnętrznym obrysie murów
do powierzchni terenu, który winien nie przekraczać 0,7;

4) teren zabudowy mieszkaniowo - usługowej,
oznaczony na rysunku symbolem - MN, U;

10) dachach stromych - naleşy rozumieć dachy
dwuspadowe, wielospadowe i łamane - polskie, przy czym dany rodzaj dachu naleşy stosować konsekwentnie dla grup budynków wyodrębnionych przestrzennie i wymaga zachowania symetrycznego kąta spadku połaci dachowych z dopuszczeniem występów, których
suma szerokości nie moşe przekraczać połowy
długości dachu;
11) ładzie przestrzennym - naleşy przez to rozumieć
takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy
harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania
i wymagania funkcjonalne, społeczno - gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno - estetyczne;

5) tereny zieleni naturalnej, oznaczone na rysunku
symbolem - ZN;
6) tereny lokalizacji infrastruktury technicznej,
oznaczone na rysunku planu symbolem - IT;
7) tereny lokalizacji elektroenergetycznych stacji
transformatorowych oznaczone na rysunku
planu symbolem - EE;
8) tereny komunikacji drogowej, oznaczone na rysunku symbolem - KL, KD i KDW.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala
się następujące funkcje stanowiące o ich przeznaczeniu:
1) tereny zabudowy usługowej U, obejmują tereny o funkcji usługowej, o uciąşliwości ograniczonej do granic posiadanej działki:
a)

12) przepisach odrębnych - naleşy przez to rozumieć aktualne w momencie realizacji niniejszej
uchwały przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, normy branşowe oraz ograniczenia
w dysponowaniu terenem wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych.

dopuszcza się lokalizację:
-

obiektów związanych z działalnością produkcyjną, składów, magazynów, centrów
logistycznych, wystawowych, baz ekspedycyjnych i transportowych, parków
przemysłowych, ewentualna uciąşliwość
funkcji produkcyjnej musi ograniczać się
do granic terenu jednostki planu lub
działki,

-

lokali socjalnych i mieszkalnych o charakterze słuşbowym pod warunkiem zapewnienia ochrony od uciąşliwości funkcji
podstawowej,

-

dróg wewnętrznych, zieleni urządzonej,
urządzeń infrastruktury technicznej wg
potrzeb a takşe zagospodarowanie miejscami parkingowymi i placami manewrowymi,

-

usług obsługi komunikacji w tym: dilerów
sprzedaşy samochodów, warsztatów, stacji
diagnostycznych, autokomisów, stacji paliw,

Rozdział 2
Przeznaczenie terenów
§ 5. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) linie rozgraniczające tereny o róşnym przeznaczeniu lub róşnych zasadach zagospodarowania;
2) nieprzekraczalne linie zabudowy, linie ograniczające obszar, na którym dopuszcza się realizację obiektów kubaturowych, dotyczą głównych brył budynków, z dopuszczeniem zmniejszenia o 20% w stronę drogi w zakresie ryzalitów, wykuszy, ganków nie przekraczających
50% szerokości elewacji frontowej budynku;
3) symbole określające przeznaczenie terenów.
2. Pozostałe, nie wymienione w ust. 1 elementy
rysunku planu, jak np. treść podkładu mapowego,
orientacyjne linie podziałów wewnętrznych, mają
charakter informacyjny i nie są ustaleniami planu.
§ 6. 1. Na obszarze objętym planem wyznacza
się następujące tereny o róşnym przeznaczeniu:
1) teren zabudowy usługowej, oznaczony na rysunku symbolem - U;
2) teren usług sportu i rekreacji, oznaczony na rysunku symbolem US;

b)

zakazuje się lokalizacji wieş telefonii komórkowej;

2) teren usług sportu i rekreacji US, obejmuje projektowaną zabudowę w zieleni o funkcji sportowej i rekreacyjnej: boiska, korty tenisowe,
z dopuszczeniem lokalizacji: dróg wewnętrznych, parkingów, zieleni urządzonej, urządzeń
infrastruktury technicznej wg potrzeb;
3) tereny zabudowy mieszkaniowej - jednorodzinnej MN, obejmują zabudowę projektowaną
o funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności
zabudowy z dopuszczeniem nieuciąşliwych
usług wbudowanych nie przekraczających
30% powierzchni budynku;
4) tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej
MN, U, obejmują projektowaną zabudowę
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o funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej
intensywności zabudowy z dopuszczeniem nieuciąşliwych usług wolnostojących lub wbudowanych, dopuszcza się jednorodną funkcję
mieszkaniową, zakazuje się lokalizacji usług
obsługi komunikacji i wieş telefonii komórkowej;
5) tereny zieleni naturalnej ZN obejmują tereny
przeznaczone na zieleń niską, dla obsługi linii
elektroenergetycznych, dopuszcza się lokalizację ścieşek rowerowych, ciągów pieszych oraz
urządzeń infrastruktury technicznej na warunkach i w uzgodnieniu z operatorem linii elektroenergetycznych;
6) tereny lokalizacji infrastruktury technicznej IT
obejmują tereny przeznaczone dla budowy
urządzeń i doziemnych sieci infrastruktury
technicznej z moşliwością realizacji dróg, ścieşek rowerowych, ciągów pieszo - jezdnych
wg potrzeb,

Poz. 1883
wowe funkcje tych terenów.
Rozdział 4

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego
§ 8. 1. Ze względu na ochronę środowiska w tym
zdrowia ludzi, przyrody i krajobrazu:
1) ustala się:
a)

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

b)

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

c)

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

3. Na pozostałych terenach, o których mowa
w ust. 1 pkt 7, 8 obowiązuje funkcja zgodna z przeznaczeniem.
4. Docelowo ustala się likwidację istniejącej fermy drobiu, która moşe funkcjonować do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z planem.
Rozdział 3
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
§ 7. Na obszarze objętym planem kształtowanie
i ochronę ładu przestrzennego naleşy realizować
poprzez:
1) zachowanie linii zabudowy i gabarytów budynków w tym wysokości, formy dachu i układu
kalenicy;
2) stosowanie zasady dotyczącej budynków, które
w ramach jednego przedsięwzięcia inwestycyjnego muszą być ujednolicone pod względem
formy;

-

na surowce wtórne,

-

na odpady organiczne przeznaczone do
kompostowania,

-

na wydzielone odpady niebezpieczne, które naleşy utylizować lub wywozić
w uzgodnieniu z właściwą słuşbą ochrony
środowiska,
przy ogrzewaniu budynków i pozyskiwaniu
ciepła dla celów technologicznych naleşy
wykorzystać energię ze ŝródeł odnawialnych, paliw płynnych, ciekłych i gazowych
lub innych nie powodujących przekroczenia
dopuszczalnych emisji do powietrza atmosferycznego, eksploatacja instalacji powodująca wprowadzenie gazów lub pyłów do
powietrza atmosferycznego nie powinna
powodować przekroczenia standardów jakości powietrza poza terenem do którego prowadzący emisję posiada tytuł prawny,

e)

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

4) zakaz lokalizacji wolnostojących obiektów tymczasowych w postaci obiektów blaszanych,
kontenerowych z wyjątkiem okresu budowy;
5) dopuszczenie lokalizacji obiektów towarzyszących funkcji podstawowej pod warunkiem zachowania ustaleń przypisanych dla danego terenu;

7) dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na terenach o innym przeznaczeniu, o ile nie zostaną zakłócone podsta-

na odpady wymieszane przeznaczone na
składowisko,

d)

3) zachowanie i ochronę istniejącego zadrzewienia równieş wzdłuş dróg o ile nie koliduje z planowanym zainwestowaniem;

6) zakaz stosowania betonowych płotów oraz pełnego muru powyşej 1,2m;

-

2) zakazuje się:
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likwidowania i oszpecania istniejących zadrzewień, o ile nie stanowią zagroşenia
zdrowia i şycia ludzi oraz nie stanowią przeszkody w przeprowadzeniu infrastruktury
technicznej,

b)

odprowadzania nieoczyszczonych ścieków
do gruntu,

c)

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

Poz. 1883

kach i ogrodzeniach.
5. Reklamy i szyldy umieszczane na ogrodzeniach nie mogą być wyşsze niş te ogrodzenia.
Rozdział 7
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu
§ 11. Wyznacza się tereny zabudowy usługowej,
oznaczone na rysunku symbolem U, dla których:
1) ustala się następujące warunki:
a)

tereny zabudowy usługowej, wolnostojącej
lub zwartej,

b)

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

c)

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

§ 9. 1. Na terenach objętych planem ochrona zabytków obejmuje zobowiązanie osób prowadzących
roboty budowlane i ziemne w przypadku ujawnienia
w trakcie prac przedmiotu, który posiada cechy zabytku, do:

d)

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

1) wstrzymania wszelkich prac, mogących uszkodzić lub zniszczyć znalezisko, do czasu wydania
przez Słuşby Ochrony Zabytków odpowiednich
zarządzeń;

e)

dachy strome o nachyleniu połaci do 40º,

f)

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

g)

realizacja obsługi parkingowej na terenie
posiadanej działki,

h)

powierzchnia zabudowy kubaturowej do
50% terenu jednostki planu,

i)

nakaz nasadzeń zieleni izolacyjnej średniej
i wysokiej od strony granicy z terenem MN1, zgodnie z rysunkiem planu,

j)

zagospodarowanie terenów niezabudowanych na urządzone tereny zielone w tym zieleń dekoracyjną, place manewrowe, drogi
wewnętrzne, miejsca postojowe, z zachowaniem min. 20% powierzchni terenu jednostki
planu uşytkowanej jako biologicznie czynnej;

2. Poziom hałasu mierzony na granicy terenu
zabudowy mieszkaniowej nie moşe przekraczać dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określonych dla terenów przeznaczonych pod zabudowę
mieszkalną - określonych ustawą prawo ochrony
środowiska.
Rozdział 5
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków

2) zabezpieczenia odkrytego przedmiotu i miejsca
jego odkrycia przy uşyciu dostępnych środków;
3) niezwłocznego powiadomienia o tym Wójta
Gminy i Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
2. Stanowiska archeologiczne, obiekty wpisane
do rejestru i do ewidencji zabytków wymagają uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków na wszelkie działania na kaşdym etapie
inwestycyjno - budowlanym.
Rozdział 6
Zasady kształtowania przestrzeni publicznych
§ 10. 1. Na obszarze objętym planem przestrzenie publiczne stanowią drogi publiczne, oznaczone
na rysunku symbolem KL, KD oraz tereny oznaczone
na rysunku planu symbolem: US, IT, ZN i EE
- w przypadku lokalizacji na nich inwestycji celu publicznego.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, z wyjątkiem EE, dopuszcza się realizację chodników,
ścieşek rowerowych oraz elementów małej architektury w formie ławek.
3. Na wszystkich terenach publicznych ustala się
obowiązek lokalizacji reklam w formie zorganizowanej i ujednoliconej co do wielkości i jakości.
4. Reklamy na terenach przylegających do dróg
publicznych moşna umieszczać wyłącznie na budyn-

2) dopuszcza się:
a)

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

b)

lokalizowanie obiektów technicznych;

3) zakazuje się:
a)

lokalizacji zabudowy mieszkaniowej,

b)

pokrycia dachu blachą lub papą,

c)

stosowania ogrodzeń z płotów betonowych,

d)

lokalizacji wieş telefonii komórkowej.

§ 12. Wyznacza się teren usług sportu i rekreacji,
oznaczony na rysunku symbolem US dla którego:
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1) ustala się następujące warunki:
a)

b)

zagospodarowanie terenów niezabudowanych na urządzone tereny zielone, place,
miejsca rekreacji i sportu,

na działkach naroşnych,
b)

budowę dachów kopertowych,

c)

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

d)

realizację piwnic jako trzeciej kondygnacji,

e)

realizację parterowych obiektów towarzyszących
zabudowie
mieszkaniowej,
a w szczególności garaşy, altan, zwieńczonych dachami stromymi przy granicy
z działkami sąsiednimi,

f)

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

obsługa komunikacyjna od strony dróg
KDW;

2) dopuszcza się:
a)

realizację parterowych obiektów towarzyszących o wysokości do 6m w kalenicy,
i urządzeń sportowych lub rekreacyjnych,

b)

realizację obiektów: małej architektury,
ogrodów zabaw dla dzieci, oczek wodnych,
zbiorników wodnych, w tym retencyjnych;

3) zakazuje się:
a)

lokalizacji zabudowy mieszkaniowej,

b)

pokrycia dachów blachą lub papą,

c)

lokalizacji wieş telefonii komórkowej.

a)

lokalizacji usług na działkach wydzielonych,

§ 13. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu
symbolami MN, dla których:

b)

lokalizacji wieş telefonii komórkowej.

1) ustala się następujące warunki:
a)

tereny zabudowy wolnostojącej,

b)

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

c)

d)

e)
f)

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

teren zabudowy wolnostojącej,

b)

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

c)

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

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

d)

dachy strome, kryte dachówką, o układzie
zwróconym kalenicą równolegle do ulicy dojazdowej, o kącie nachylenia połaci od
25o do 45o, nie dotyczy balkonów lub tarasów,

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

e)

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

wjazd od strony ulic oznaczonych na rysunku planu symbolem KDW,

f)

realizacja obsługi parkingowej na terenie
posiadanej działki,

realizacja obsługi parkingowej na terenie
posiadanej działki,

g)

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

g)

dla terenu MN-2 nakaz nasadzeń zieleni izolacyjnej średniej i wysokiej od strony południowej, zgodnie z rysunkiem planu,

h)

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

2) dopuszcza się:
a)

3) zakazuje się:

zmianę układu kalenicy w stosunku do ulicy,

2) dopuszcza się:
a)

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

b)

budowę dachów kopertowych,

c)

zastosowanie
innych
konstrukcji
do
20% powierzchni dachu kaşdego z budyn-
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ków w inny sposób oraz zastosowanie materiałów imitujących tradycyjne pokrycia,
d)

realizację piwnic jako trzeciej kondygnacji,

e)

realizację parterowych obiektów towarzyszących
zabudowie
mieszkaniowej,
a w szczególności garaşy, altan, zwieńczonych dachami stromymi lub płaskimi, na
granicy działek z wyłączeniem granic od
strony terenów oznaczonych symbolami
KDW;

3) zakazuje się:
a)

lokalizacji usług na działkach wydzielonych,

b)

lokalizacji wieş telefonii komórkowej.

§ 15. Wyznacza się tereny zieleni naturalnej
oznaczone na rysunku planu symbolem ZN, dla których:
1) ustala się następujące warunki:
a)

zagospodarowanie zielenią niską dla obsługi
linii elektroenergetycznych;

2) dopuszcza się lokalizację:
a)

b)

ścieşek rowerowych, ciągów pieszych oraz
urządzeń infrastruktury technicznej na warunkach i w uzgodnieniu z operatorem linii
elektroenergetycznych,
nasadzenia roślinnością ozdobną w uzgodnieniu z operatorem linii elektroenergetycznych;

Poz. 1883
go terenu, w przypadku odstąpienia od realizacji na tym terenie urządzeń elektroenergetycznych;

2) dopuszcza się wykorzystanie terenów EE jako
miejsca do selektywnej zbiórki odpadów, oraz
lokalizacji przepompowni ścieków w przypadku
odstąpienia od realizacji na tych terenach urządzeń elektroenergetycznych.
Rozdział 8
Granice i sposoby zagospodarowania terenów podlegających specjalnej ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas
ziemnych
§ 18. 1. Obszar objęty planem połoşony jest
w strefie ochrony pośredniej (B obszar spływu wody
dla 25 lat) ujęcia wody nr 1 w Nowej Soli, zgodnie
z obowiązującym rozporządzeniem Nr 4/08 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki we Wrocławiu
z dnia 22 sierpnia 2008r. (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 89, poz. 1356 z 25 sierpnia
2008r.)
2. Na terenie w/w strefy ochrony pośredniej zabrania się:
1) lokalizacji nowych ujęć wody wymagających
pozwolenia wodnoprawnego;

a)

lokalizacji wszelkiej zabudowy kubaturowej,

2) wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi
oraz oczyszczonych zgodnie z przepisami odrębnymi wód opadowych i roztopowych odprowadzonych z dróg wewnętrznych, lokalnych,
gminnych i powiatowych;

b)

lokalizacji wieş telefonii komórkowej.

3) rolniczego wykorzystania ścieków;

3) zakazuje się:

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

zagospodarowanie zielenią urządzoną niską
lub średniowysoką;

2) dopuszcza się:
a)

b)

c)

realizację naziemnych i poziemnych urządzeń infrastruktury technicznej oraz podziemnych sieci infrastruktury technicznej wg
potrzeb,
realizację ścieşek rowerowych i ciągów pieszych oraz przeznaczenia części terenu pod
budowę dróg,
nasadzenia zieleni izolacyjnej;

3) zakazuje się:
a)

lokalizacji wieş telefonii komórkowej.

§ 17. Wyznacza się tereny lokalizacji elektroenergetycznych stacji transformatorowych oznaczone na rysunku planu symbolami EE, dla których:
1) dopuszcza się włączenie niezabudowanego terenu oznaczonego symbolem EE do przyległe-

4) urządzania pryzm kiszonkowych i kompostowych z wyjątkiem pryzm kompostowych urządzanych na potrzeby własne gospodarstwa
domowego;
5) przechowywania lub składowania odpadów
promieniotwórczych;
6) budowy dróg tranzytowych i ponadlokalnych
bez szczelnego systemu odwodnienia z odprowadzeniem ścieków deszczowych lub roztopowych poza teren ochrony pośredniej ujęcia;
7) lokalizowania zakładów przemysłowych mogących oddziaływać negatywnie na środowisko
oraz ferm chowu lub hodowli zwierząt;
8) lokalizowania magazynów substancji ropopochodnych (w tym stacji paliw z wyjątkiem terenu oznaczonego symbolem U) a takşe rurociągów do ich transportu;
9) lokalizowania składowisk odpadów komunalnych, niebezpiecznych, innych niş niebezpieczne i obojętne oraz obojętnych;
10) lokalizowania cmentarzy oraz grzebania zwłok
zwierzęcych;
11) wydobywania kopalin;
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12) lokalizowania oczyszczalni ścieków.
§ 19. Obszar objęty planem znajduje się na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych
Nr 302 „Pradolina Barycz - Głogów”.
§ 20. Z uwagi na połoşenie istniejącej fermy
drobiu w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody
Nr 1 w Nowej Soli zakazuje się jej rozbudowy i przebudowy mającej na celu zwiększenia obsady.
Rozdział 9
Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy
§ 21. 1. Prace ziemne oraz postępowanie w trakcie kolizji z urządzeniami melioracji szczegółowych
i ewentualną ich przebudowę, naleşy przeprowadzić
zgodnie z przepisami odrębnymi, w uzgodnieniu
z zarządcą sieci.
2. W przypadku kolizji planowanych obiektów
z siecią drenarską, sieć naleşy przebudować na warunkach zarządcy sieci.
3. Istniejące rowy naleşy zachować, dopuszcza
się ich modernizacje i przebudowę po uzgodnieniu
i na warunkach określonych przez zarządcę.
§ 22. 1. Przez tereny: ZN, KDW i KD przebiegają
napowietrzna lina elektroenergetyczna średniego
napięcia SN 15kV oraz napowietrzna linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 110kV relacji GPZ
„Graniczna” - GPZ Koşuchów.
2. Prace ziemne oraz postępowanie w trakcie kolizji z urządzeniami elektroenergetycznymi i ewentualną ich przebudowę, naleşy przeprowadzić zgodnie
z przepisami odrębnymi, w uzgodnieniu z operatorem sieci.
3. Ustala się obowiązek zapewnienia swobodnego dojazdu do linii elektroenergetycznych oraz swobodnego przemieszczania się wzdłuş linii.

Poz. 1883

1) U granice nowych podziałów geodezyjnych
wymagają zachowania minimalnej powierzchni
5.000m2, z wyjątkiem sytuacji kiedy wydzielenie
działki słuşy polepszeniu warunków zagospodarowania działki przyległej posiadającej dostęp do drogi;
2) MN, MN, U granice nowych podziałów geodezyjnych wymagają zachowania ustaleń szczegółowych jednostek planu oraz minimalnej szerokości frontu działki budowlanej w zabudowie
mieszkaniowej wolnostojącej - 25m z wyjątkiem działek naroşnych lub usytuowanych na
końcach „sięgaczy” oraz powierzchni min.
1000m2 lub są zgodne z liniami podziału wewnętrznego uwidocznionymi na rysunku planu;
3) dopuszcza się odstępstwo od wymogów określonych w pkt 1 i 2 w przypadku konieczności
wydzielenia działek, na których realizowane byłyby urządzenia infrastruktury technicznej lub
dodatkowe wewnętrzne układy komunikacyjne
o szerokości w liniach rozgraniczających min.
8m albo o szerokości min 5m w przypadku dojazdu do maksymalnie 2 działek;
4) zakazuje się wydzielania działek nie posiadających dostępu do drogi z wyjątkiem sytuacji kiedy wydzielenie działki słuşy polepszeniu warunków zagospodarowania działki przyległej
posiadającej dostęp do drogi.
2. Dopuszcza się scalenia działek szczególnie terenu istniejącej fermy drobiu, podziały zgodnie
z ustaleniami określonymi w ust. 1 i rysunkiem planu.
Rozdział 11
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
§ 24. Wyznacza się tereny komunikacyjne, oznaczone na rysunku planu symbolem KL - drogi publiczne kategorii wojewódzkiej, dla których:

4. Zabrania się urządzania stanowisk pracy,
składowisk materiałów i elementów budowlanych
lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio
pod linią napowietrzną 110kV lub w odległości
mniejszej niş 15m (licząc w poziomie) od skrajnych
przewodów.

1) ustala się następujące warunki:

5. Dopuszcza się pracę dŝwigów w poblişu linii
elektroenergetycznej 110kV przy czym dopuszczalna
odległość najbardziej wysuniętej części dŝwigu
z ładunkiem od skrajnego przewodu nie moşe być
mniejsza niş 10m.

2) dopuszcza się:

6. Dopuszcza się przebudowę i modernizację linii
elektroenergetycznych a takşe budowę nowych linii
elektroenergetycznych na warunkach operatora sieci.
Rozdział 10
Ustalenia dotyczące zasad i warunków scalania
i podziału nieruchomości
§ 23. 1. Ustala się następujące zasady podziału
działek dla terenów oznaczonych symbolem:

a)

szerokości wg stanu istniejącego w liniach
rozgraniczających,

b)

dostępność poprzez skrzyşowania w uzgodnieniu z zarządcą drogi;

a)

przebudowę w liniach rozgraniczających
oraz rozbudowę na terenach przyległych,

b)

lokalizację zatok parkingowych wzdłuş jezdni
na warunkach zarządcy drogi,

c)

budowę infrastruktury technicznej na warunkach zarządcy drogi.

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

min. szerokość 12m w liniach rozgraniczających, nie dotyczy placów manewrowych
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i dróg istniejących,
b)

jezdnie o szerokości 5 - 8m,

c)

jednostronne ciągi piesze,

d)

przejścia piesze naleşy projektować w poziomie jezdni, z róşnicami poziomów niwelowanymi pochylniami;

2) dopuszcza się:
realizację dwustronnych wydzielonych ciągów pieszych,

b)

wjazdy na działki przyległe na terenach: U
i ZN,

c)

wydzielenie ścieşek rowerowych,

d)

nasadzenia drzew i krzewów,

e)

lokalizację zatok parkingowych wzdłuş jezdni,
lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej w tym przepompowni w uzgodnieniu
z zarządcą drogi.

§ 26. 1. Wyznacza się tereny komunikacyjne,
oznaczone na rysunku planu symbolem KDW - tereny dróg wewnętrznych, dla których:
1) ustala się minimalną szerokość 10m w liniach
rozgraniczających, nie dotyczy placów manewrowych;
2) dopuszcza się:
a)

wjazdy na działki przyległe,

b)

realizację organizacji ruchu jednokierunkowego,

c)

nasadzenia drzew i krzewów,

d)

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

e)

realizację nawierzchni
pieszo - jezdnej,

w ust. 1 terenach, o ile nie zostaną zakłócone
podstawowe funkcje tych terenów;
5) zabrania się projektowania naziemnych sieci
uzbrojenia technicznego z wyjątkiem niezbędnych urządzeń i przyłączy o charakterze czasowym.
2. W zakresie zaopatrzenia w wodę:
1) ustala się:

a)

f)

Poz. 1883

jednoprzestrzennej

§ 27. 1. Ustala się następujące ogólne zasady
uzbrojenia terenów:

a)

budowę sieci wodociągowej z zaleceniem
układu pierścieniowego, zapewniającego
ciągłość dostawy wody dla odbiorców,

b)

dostawę wody z wiejskiej sieci wodociągowej,

c)

rozbudowę, modernizację istniejących sieci
na terenach zainwestowanych;

2) dopuszcza się budowę ujęć własnych nie wymagających
pozwolenia
wodnoprawnego
zgodnie z przepisami odrębnymi.
3. W zakresie odprowadzenia ścieków bytowych
i komunalnych:
1) ustala się budowę rozdzielczej sieci kanalizacji;
2) w okresie przejściowym dopuszcza się budowę
zbiorników bezodpływowych;
3) docelowo po wybudowaniu sieci kanalizacyjnej
ustala się obowiązek podłączenia do niej
wszystkich terenów zabudowanych;
4) zakazuje się budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
4. W zakresie odprowadzenia ścieków opadowych ustala się:
1) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych
do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej;
2) objęcie systemami odprowadzającymi ścieki
opadowe i roztopowe wszystkich terenów zabudowanych i utwardzonych;
3) dopuszcza się:
a)

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

b)

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

c)

odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do studni chłonnych,

d)

gromadzenie wody deszczowej na działkach
w zbiornikach retencyjnych.

1) sieci uzbrojenia technicznego terenu naleşy
prowadzić w obrębie linii rozgraniczających ulic
i ciągów komunikacji;
2) wszelkie inwestycje i zmiany w zakresie zaopatrzenia w ciepło, wodę, gaz, energię elektryczną, odprowadzenia ścieków wymagają uzyskania warunków technicznych od właściwych
dysponentów sieci;
3) przy projektowaniu nowych inwestycji naleşy
unikać kolizji z istniejącymi elementami infrastruktury technicznej; w przypadku kolizji projektowanego zagospodarowania naleşy istniejącą sieć przenieść zgodnie z warunkami określonymi w przepisach szczególnych po uzgodnieniu z właściwym operatorem sieci;
4) dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na innych niş wymienione

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz:
1) ustala się budowę sieci rozdzielczej średniego
lub niskiego ciśnienia na tereny zabudowy wyznaczonej planem;
2) dopuszcza się wykorzystanie gazu do celów
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grzewczych zgodnie z warunkami operatora
sieci.
6. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:
1) ustala się zasilanie terenów objętych planem,
z istniejących sieci elektroenergetycznych średniego napięcia poprzez jej rozbudowę i z projektowanych sieci niskiego i średniego napięcia
w tym równieş z istniejących i z projektowanych słupowych stacji transformatorowych;
2) kablowe linie elektroenergetyczne naleşy lokalizować w liniach rozgraniczenia dróg i terenach
IT i ZN, dopuszcza się takşe budowę linii na terenach inwestycyjnych z zaleceniem ich budowy przy granicach działek przed nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;
3) zaleca się budowę stacji transformatorowych
typu kioskowego na wydzielonych działkach
5 x 6m z zapewnieniem dojazdu na terenach
wskazanych na rysunku lub na terenie inwestora wg potrzeb i budowę linii kablowych;
4) zachowuje się linie napowietrzne 15kV i 110kV
wraz z korytarzem technicznym wolnym od zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, z moşliwością ich przebudowy na warunkach operatora
na koszt inwestora;
5) rozwiązania techniczne sposobu zasilania
obiektów określone zostaną w warunkach przyłączenia do sieci elektroenergetycznej właściwego operatora;
6) realizacja przyłączenia wymaga zniwelowania
terenu do rzędnych docelowych na trasie przebiegu sieci elektroenergetycznych oraz skoordynowania działań całkowitego uzbrojenia terenu w urządzenia infrastruktury technicznej
w tym sieci kanalizacyjnych i wodociągowych;
7. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się:
1) wykorzystanie paliw proekologicznych w tym
np.: gazu, oleju, energii elektrycznej i odnawialnej do celów grzewczych wraz z budową
odpowiednich zbiorników;
2) dopuszcza się wykorzystanie paliw stałych: węgiel, drewno.
8. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów
ustala się:
1) lokalizację pergoli i placów na pojemniki do
odpadów stałych i pojemników do selektywnej
zbiórki odpadów w granicach działek z dopuszczeniem lokalizacji w ogrodzeniach działek
przyległych do dróg „KDW”;

Poz. 1883

2) miejsce lokalizacji pojemników do selektywnej
zbiórki odpadów naleşy w miarę moşliwości
realizować w pergolach lub şywopłotach.
9. W zakresie budowy sieci telekomunikacyjnych
ustala się realizację systemu kablowej sieci telefonicznej.
Rozdział 12
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urządzania i użytkowania terenów
§ 28. 1. Obszary dla których plan ustala inne
przeznaczenie niş istniejące mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z ustaleniami niniejszej
uchwały.
2. Na terenach dla których plan przewiduje inne
niş dotychczasowe uşytkowanie mogą być budowane obiekty tymczasowe jeşeli ich realizacja jest niezbędna do prawidłowego wykorzystania gruntów
lub obiekty które będą mogły być adoptowane do
przyszłego zgodnego z planem uşytkowania. Lokalizacja tych obiektów winna odbywać się zgodnie
z niniejszymi ustaleniami.
3. W okresie przejściowym do czasu zagospodarowania obszaru zgodnie z ustaleniami niniejszej
uchwały dopuszcza się rozbudowę i przebudowę
obiektów istniejącej fermy drobiu a takşe budowę
nowych obiektów niezbędnych dla jej prawidłowego
funkcjonowania z zastrzeşeniem zawartym w § 20.
4. Do czasu rozbiórki istniejącej fermy drobiu
dopuszcza się zagospodarowanie terenów zgodnie
z planem na terenach MN-2 i MN, U wraz z niezbędnym układem komunikacyjnym.
Rozdział 13
Przepisy końcowe
§ 29. Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym dla terenów przeznaczonych do zagospodarowania ustala się 5% stawkę procentową
słuşącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości
nieruchomości.
§ 30. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Nowa Sól.
§ 31. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Marek Matusewicz
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXV/194/09
Rady Gminy Nowa Sól
z dnia 23 października 2009r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXV/194/09
Rady Gminy Nowa Sól
z dnia 23 października 2009r.
Rozstrzygnięcie
dotyczy sposobu rozpatrzenia uwag do projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Sól obejmującego tereny w obrębie Lubieszów i Rudno
Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r.
Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz w nawiązaniu do informacji Wójta Gminy stwierdza się, şe do wymienionego wyşej projektu planu miejscowego osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej nie wniosły şadnych
uwag.
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXV/194/09
Rady Gminy Nowa Sól
z dnia 23 października 2009r.

Poz. 1883, 1884

art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) oraz art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póŝn. zm.) Rada Gminy
Nowa Sól rozstrzyga, co następuje:
1. z ustaleń zawartych w uchwale w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w obrębie Lubieszów i Rudno oraz z przeprowadzonej analizy
i wykonanej prognozy skutków finansowych
uchwalenia tego planu wynika, şe realizacja zapisanych w nim zadań z zakresu infrastruktury
technicznej moşe pociągnąć za sobą wydatki
z budşetu gminy;
2. inwestycje i nakłady wynikające z realizacji zapisów przedmiotowej uchwały, w tym inwestycje w zakresie infrastruktury technicznej, które
są niezbędne dla prawidłowego i uporządkowanego zagospodarowania terenu objętego
planem, będą finansowane ze środków budşetowych gminy przy czym:

Rozstrzygnięcie
dotyczy sposobu realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania,
zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Sól obejmującego
tereny w obrębie Lubieszów i Rudno
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.),

a)

limity wydatków budşetowych na wieloletnie programy inwestycyjne będą ujęte kaşdorazowo w budşecie gminy na kaşdy rok,

b)

istnieją moşliwości ubiegania się o dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE w zakresie uzbrojenia pozostającego w gestii
gminy i/lub współfinansowania tych inwestycji z zainteresowanymi inwestorami.
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UCHWAŁA NR LXIV/1003/2009
RADY MIASTA GORZOWA WLKP.
z dnia 28 paŝdziernika 2009r.
w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka w Gorzowie Wlkp.
Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. „i” ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j.
Dz. U. 2001r. Nr 142, poz.1592 ze zm.), art. 21 ust. 2
ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.),
art. 85 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy
społecznej (t. j. Dz. U. 2008r. Nr 115, poz. 728 ze zm.)
oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 paŝdziernika 2007r. w sprawie pla-

cówek opiekuńczo – wychowawczych (Dz. U.
z 2007r. Nr 201, poz. 1455) uchwala się co następuje:
DZIAŁ I
Postanowienia ogólne.
§ 1. Rodzinny Dom Dziecka w Gorzowie Wlkp.
działa na podstawie obowiązującego prawa,
w szczególności w oparciu o przepisy:
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1. ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. 2008r. Nr 115, poz. 728 ze
zm.);

5. ustalenie zasad kontaktów dziecka z rodzicami
w porozumieniu z sądem, centrum pomocy
i ośrodkiem adopcyjno – opiekuńczym.

2. ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym (t. j. Dz. U. 2001r. Nr 142,
poz.1592 ze zm.),

§ 9. Placówka rodzinna współpracuje z ośrodkiem adopcyjno – opiekuńczym i centrum pomocy
w celu zapewnienia wysokiej jakości i skuteczności
oddziaływań wychowawczych oraz sprawowania
opieki nad dzieckiem.

3. ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach
publicznych (Dz. U. 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze
zm.),
4. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 paŝdziernika 2007r. w sprawie
placówek opiekuńczo – wychowawczych (Dz. U.
z 2007r. Nr 201, poz. 1455).
DZIAŁ II
Nazwa i siedziba Rodzinnego Domu Dziecka.
§ 2. Rodzinny Dom Dziecka w Gorzowie Wlkp.
zwany dalej RDD jako placówka opiekuńczo – wychowawcza typu rodzinnego jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka budşetowa Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 3. Siedziba RDD mieści się w Gorzowie Wlkp.
przy ul. Wyszyńskiego 1.
§ 4. RDD uşywa na wywieszkach, pieczątkach,
formularzach, ogłoszeniach oraz korespondencji
nazwy Rodzinny Dom Dziecka w Gorzowie Wlkp.
§ 5. RDD nie posiada tablicy urzędowej.
§ 6. RDD jako placówka opiekuńczo – wychowawcza typu rodzinnego zapewnia dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców
dzienną i całodobową opiekę oraz wychowanie,
w warunkach naturalnego środowiska rodzinnego.
§ 7. W placówce rodzinnej moşe przebywać od
4 do 8 dzieci. W szczególnie uzasadnionych przypadkach liczba dzieci moşe ulec zwiększeniu albo
zmniejszeniu.
DZIAŁ III
Zadania Rodzinnego Domu Dziecka w Gorzowie
Wlkp.
§ 8. Do zadań RDD w szczególności naleşy:
1. stworzenie jednej, wielodzietnej rodziny dla
dzieci, którym nie znaleziono rodziny zastępczej
lub przysposabiającej,

DZIAŁ IV
Organizacja Rodzinnego Domu Dziecka.
§ 10. Działalnością RDD kieruje Dyrektor powoływany i odwoływany przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 11. Dyrektor podejmuje wszystkie decyzje dotyczące funkcjonowania RDD, a nie zastrzeşone do
kompetencji innych organów.
§ 12. Dyrektor placówki rodzinnej jest jednocześnie wychowawcą. W razie jego nieobecności placówką rodzinną kieruje osoba wyznaczona przez
podmiot prowadzący, w uzgodnieniu z dyrektorem.
§ 13. Osobą upowaşnioną do składania oświadczeń woli w zakresie zobowiązań finansowych jest
Dyrektor i osoba prowadząca rachunkowość jednostki.
§ 14. Dyrektor RDD działa na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp., które określają jego uprawnienia
i kompetencje.
§ 15. Szczegółową organizację RDD i zakres
sprawowanej w RDD opieki nad dzieckiem określa
regulamin organizacyjny.
§ 16. Nadzór nad działalnością RDD sprawuje
Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. przy pomocy Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki
Społecznej, a nadzór pedagogiczny sprawuje Wojewoda Lubuski.
DZIAŁ V
Gospodarka finansowa.
§ 17. RDD prowadzi gospodarkę finansową jako
jednostka budşetowa Miasta Gorzowa Wlkp. zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.

2. wychowanie dzieci w róşnym wieku, w tym dorastających i usamodzielniających się,

§ 18. RDD prowadzi gospodarkę finansową na
podstawie planu finansowego ustalonego przez
Dyrektora i zatwierdzonego przez Dyrektora
GCPRiPS.

3. umoşliwienie wspólnego wychowania i opieki
licznemu rodzeństwu,

§ 19. RDD posiada wyodrębniony rachunek bankowy.

4. zapewnienie dzieciom kształcenia, wyrównywania opóŝnień rozwojowych i szkolnych,
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Poz. 1884, 1885

§ 22. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.

DZIAŁ VI
Postanowienia końcowe.
§ 20. Zmiany Statutu dokonuje się w trybie
przewidzianym do jego uchwalenia.

§ 23. Uchwała wchodzi
1 stycznia 2010 roku.

w

şycie

z

dniem

Przewodnicząca Rady Miasta:
Krystyna Sibińska

§ 21. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
18 84

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

1885
18 85

UCHWAŁA NR LXIV/1017/2009
RADY MIASTA GORZOWA WLKP.
z dnia 28 paŝdziernika 2009r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 21 ust. 1
pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U.
z 2005r. Nr 31, poz. 266 ze zm.), uchwala się co następuje:
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Uchwała niniejsza reguluje zasady wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy oraz tryb
zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków
wspólnoty samorządowej Gorzowa Wlkp. i ustala
kryteria wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności.
2. Zasób mieszkaniowy będący w dyspozycji
Gminy słuşy zaspakajaniu potrzeb mieszkaniowych
członków wspólnoty samorządowej, w szczególności potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach.
§ 2. Zasobem mieszkaniowym zarządza (administruje) Zakład Gospodarski Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp., inna osoba fizyczna lub prawna wybrana przez wspólnotę mieszkaniową danego budynku.
§ 3. Ŝródłem zaspakajania potrzeb mieszkaniowych są lokale mieszkalne odzyskane z ruchu ludności i w nowo budowanych domach lub wynajmowane przez gminę od innych właścicieli.
§ 4. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) dochodzie miesięcznym - naleşy przez to rozumieć udokumentowany średni miesięczny dochód brutto członków gospodarstwa domowego ze wszystkich ŝródeł, osiągnięty w okresie
trzech miesięcy poprzedzających datę złoşenia
wniosku o najem,
2) najnişszej emeryturze - naleşy przez to rozumieć kwotę najnişszej emerytury ogłoszonej

przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
3) ustawie - naleşy przez to rozumieć ustawę
z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U.
z 2005r. Nr 31, poz. 266 ze zm.),
4) o osobach zamieszkujących w granicach administracyjnych miasta - naleşy przez to rozumieć
osoby posiadające na terenie Miasta Gorzowa
Wlkp. centrum şyciowe i prowadzące na tym
terenie gospodarstwo domowe, które mogą
wykazać się w szczególności: zameldowaniem
na pobyt stały lub czasowy na terenie Miasta
Gorzowa Wlkp., zatrudnieniem w granicach
administracyjnych Miasta Gorzowa Wlkp.
a w przypadku osób bezdomnych zaświadczeniami lub innymi odpowiednimi dokumentami
potwierdzającymi zamiar stałego pobytu na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.,
5) mieszkaniu chronionym - naleşy przez to rozumieć mieszkanie chronione, o którym mowa
w art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca
2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64,
poz. 593 ze zm.),
Rozdział II
Podmiotowy zakres najmu
§ 5. 1. Gmina wynajmuje lokale mieszkalne osobom pełnoletnim, które spełniają łącznie następujące warunki:
1) zamieszkują w granicach administracyjnych
miasta,
2) nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu, a w przypadku małşonków şadnemu z nich
nie przysługuje tytuł prawny do lokalu,
3) zamieszkują z osobami bliskimi tj. z rodzicami
lub dziećmi, a powierzchnia mieszkalna (pokoi)
przypadająca na jedną osobę uprawnioną do
zamieszkiwania wynosi mniej niş 5 m2
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2. Prezydent Miasta po uzyskaniu opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej moşe zdecydować
o wynajęciu lokalu mieszkalnego spoza listy osobom bez względu na wysokość osiąganego dochodu, które nie spełniają warunków określonych
w ust.1 w wyjątkowych przypadkach, wynikających
z charakteru wykonywanej przez wnioskodawcę
pracy lub sytuacji podyktowanej uzasadnionym interesem Gminy.
Rozdział III
Przedmiotowy zakres najmu
§ 6. Gmina wynajmuje lokale mieszkalne w tym:
1) lokale zamienne,
2) lokale na czas nieoznaczony,

Poz. 1885
c) uznania lokalu za nienadający się na stały
pobyt ludzi,
d) zmiany funkcji lokalu lub budynku,
e) przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu
nieruchomości
gruntowej
zabudowanej,
w której znajdują się lokale naleşące do
mieszkaniowego zasobu Gminy Gorzów
Wlkp.,

2. Umowy najmu lokalu zamiennego zawierane
są w pierwszej kolejności:
a) z najemcami zamieszkującymi w budynkach,
w których w trybie o państwowym nadzorze
budowlanym stwierdzony został stan zagroşenia şycia lub mienia mieszkańców,

3) lokale socjalne,

b) z najemcami pozbawionymi mieszkań w wyniku klęski şywiołowej, katastrofy lub poşaru
i mającymi prawo do lokalu zamiennego,

4) lokale przeznaczone do remontu we własnym
zakresie na koszt przyszłego najemcy lub powstałe w wyniku adaptacji powierzchni niemieszkalnych,

c) z najemcami pozbawionymi mieszkań z tytułu realizacji inwestycji priorytetowych.

5) lokale o powierzchni uşytkowej przekraczającej
80 m2,
6) mieszkania chronione.
§ 7. Umowa najmu lokalu, z wyjątkiem lokalu
socjalnego i w uzasadnionych przypadkach lokalu
wskazanego spoza listy, zawierana jest na czas nieoznaczony.
Rozdział IV
Kryteria dochodowe
§ 8. Osoby ubiegające sie o zawarcie umowy
najmu lokalu winny spełniać następujące kryteria
dochodowe:
1) w przypadku umów najmu lokali socjalnych
dochód nie moşe przekroczyć 100% najnişszej
emerytury w gospodarstwie jednoosobowym
i 75% najnişszej emerytury na kaşdego członka
w gospodarstwie wieloosobowym,
2) w przypadku umów zawieranych na czas nieoznaczony dochód nie moşe przekroczyć 200%
najnişszej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 150% najnişszej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.
Rozdział V
Lokale zamienne
§ 9. 1. Gmina zapewnia wynajęcie lokalu zamiennego najemcom lokali, w przypadku:
a) przeznaczenia budynku lub lokalu do rozbiórki,
b) przeznaczenia budynku lub lokalu do remontu kapitalnego, renowacji, modernizacji oraz
wykwaterowania ze względu na inne cele
i inwestycje,

3. Umowę najmu lokalu zamiennego podpisuje
się z najemcą lub małşonkami, jeşeli tytuł prawny do
dotychczas zajmowanego lokalu przysługiwał obojgu małşonkom, jeşeli şadnemu z nich nie przysługuje tytuł prawny do innego lokalu. Prawo do zamieszkiwania wraz z najemcą w lokalu zamiennym mają:
małşonek oraz osoby wspólnie z nim zameldowane
oraz stale zamieszkujące i gospodarujące, które
swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą
z prawa tego najemcy.
4. Lokale zamienne wynajmowane są osobom,
o których mowa w ust. 1, bez względu na wysokość
dochodu ich gospodarstwa domowego.
Rozdział VI
Lokale na czas nieoznaczony
§ 10. Umowa najmu na czas nieoznaczony lokalu
mieszkalnego moşe być zawarta z osobami:
1) które spełniają łącznie warunki określone w § 5
ust. 1 oraz § 8 pkt 2,
2) którym przysługuje lokal zamienny,
3) w wyjątkowych przypadkach w oparciu o § 5
ust. 2,
4) które nie uzyskały zgody na przedłuşenie umowy najmu lokalu socjalnego na kolejny okres
roczny z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego obowiązującego przy zawieraniu
umów najmu lokali socjalnych zgodnie z § 8
pkt 1. Zgodę taką moşe wyrazić Prezydent Miasta na wniosek osoby zainteresowanej, po uzyskaniu pozytywnej opinii Społecznej Komisji
Mieszkaniowej pod warunkiem nie posiadania
tytułu prawnego do innego lokalu przez şadnego z członków prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z osobą wnioskującą.
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Rozdział VII
Lokale socjalne
§ 11. 1. Gmina tworzy bazę lokali socjalnych.
Przeznacza na ten cel lokale o obnişonej wartości
technicznej, składające się z izby lub zespołu izb,
które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi mogą
słuşyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych,
a w szczególności lokale: - usytuowane na wspólnym przedpokoju, - z pomieszczeniem wc usytuowanym poza lokalem lub poza budynkiem, - nie
posiadające instalacji wodnej i kanalizacyjnej, - połoşone w suterynie.
2. Wynajmujący prowadzi ewidencję lokali socjalnych.
3. Umowy najmu lokalu socjalnego zawierane są
na okres jednego roku z moşliwością przedłuşenia
na następny okres, jeşeli najemca nadal znajduje się
w sytuacji uzasadniającej zawarcie takiej umowy.
4. Prezydent Miasta po uzyskaniu pozytywnej
opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej moşe wyrazić zgodę na zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego z osobą, która nie złoşyła w terminie wniosku o przedłuşenie umowy najmu zajmowanego
lokalu socjalnego a nadal spełnia kryteria do zawarcia takiej umowy.
5. W pierwszej kolejności umowy najmu lokalu
socjalnego zawierane są z osobami:
1) eksmitowanymi na mocy wyroku sądu, którym
sąd przyznał uprawnienia do lokalu socjalnego,
a które zostały skazane prawomocnym wyrokiem za znęcanie się nad rodziną lub z uwagi na
ten fakt, członkowie rodziny zostali zmuszeni do
opuszczenia zajmowanego lokalu,
2) pozbawionymi mieszkań w wyniku zdarzeń losowych (poşar, powódŝ), które nie mają prawa
do lokalu zamiennego,
§ 12. Prezydent Miasta moşe wyrazić zgodę na
zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego z najemcą
wobec, którego została orzeczona eksmisja z nadaniem uprawnień do otrzymania lokalu socjalnego,
jeşeli standard zajmowanego lokalu odpowiada
standardowi lokalu socjalnego pod warunkiem nie
posiadania tytułu prawnego do innego lokalu i osiągania dochodu kwalifikującego do uzyskania lokalu
socjalnego.
Rozdział VIII
Mieszkania chronione
§ 13. 1. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp., na pisemny i umotywowany wniosek jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, moşe przeznaczyć z komunalnego zasobu mieszkaniowego lokale mieszkalne z przeznaczeniem na mieszkania chronione.
2. Mieszkania chronione, o których mowa
w ust. 1, wynajmowane będą na czas nieoznaczony
jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej, po
zasięgnięciu opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej,

Poz. 1885

3. Jednostka organizacyjna dysponuje przekazanymi lokalami na cele określone w ust. 1,
4. Wyłanianie osób, mających zamieszkiwać
w mieszkaniach chronionych następuje przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej, o których
mowa w ust. 1 w oparciu o istniejące przepisy prawa, regulujące zasady przydziału mieszkań chronionych.
Rozdział IX
Zasady dokonywania zamian lokali mieszkalnych
§ 14. 1. Gmina moşe dokonać zamiany lokalu na
lokal wolny w przypadku:
a) jeşeli najemca przekazuje do dyspozycji
Gminy lokal, w którym występuje nadwyşka
stanowiąca co najmniej jeden pokój,
b) na mniejsze metraşowo przy jednoczesnym
zachowaniu ilości pokoi,
c) gdy za zamianą przemawiają względy zdrowotne potwierdzone orzeczeniem lekarskim,
wymagające dostosowania mieszkania do
potrzeb osób ze schorzeniem narządu ruchu
lub trwałą chorobą wymagającą odrębnego
pomieszczenia.
2. Warunkiem wyraşenia zgody na zamianę jest
brak zaległości czynszowych i innych opłat za uşytkowanie lokalu oraz przekazanie lokalu w stanie
umoşliwiającym jego natychmiastowe zasiedlenie,
chyba, şe lokal wymaga wykonania prac remontowych obciąşających zgodnie z ustawą wynajmującego.
§ 15. 1. Gmina moşe wyrazić zgodę na zamianę
lokali pomiędzy osobami fizycznymi zamieszkującymi w zasobie gminnym, jak równieş z osobami
fizycznymi spoza tego zasobu pod warunkiem, iş
jedno z zamienianych lokali naleşy do mieszkaniowego zasobu gminy z obowiązkiem zachowania
minimum 5 m2 powierzchni mieszkalnej przypadającej na jedną osobę uprawnioną.
2. Uczestnikiem zamiany lokalu moşe być osoba
fizyczna posiadająca: - prawo najmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
- spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
mieszkalnego, - prawo do lokalu stanowiącego odrębną własność, - osoba bezumownie korzystająca
z lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy, której wypowiedziano umowę najmu.
3. Zamiana lokalu odbywa się pomiędzy uczestnikami posiadającymi tytuł prawny do zajmowanego lokalu oraz nie posiadającymi zaległości czynszowych w chwili dokonywania zamiany.
4. Zamiana lokalu gminnego, do którego były
najemca utracił tytuł prawny, moşe nastąpić po wyraşeniu zgody Prezydenta Miasta na przywrócenie
tytułu prawnego w celu dokonania zamiany.
5. Dopuszczalna jest zamiana lokalu o niskim
standardzie na lokal o wyşszym standardzie, jeşeli
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przyszły najemca lokalu komunalnego gwarantuje
płatność czynszu.
6. Dopuszczalna jest zamiana lokalu o wyşszym
standardzie na lokal o nişszym standardzie, jeşeli
przyszły najemca lokalu komunalnego gwarantuje
płatność czynszu.
7. Dopuszczalna jest zamiana lokali z wolą spłaty
zadłuşenia przez najemcę lub osobę trzecią.
8. Dopuszczalna jest zamiana lokalu socjalnego
na lokal socjalny.
9. Zamiana lokali odbywa się na podstawie
wniosków o zamianę lokali złoşonych przez zainteresowanych w Biurze Zamiany Mieszkań Gminy
Gorzów Wlkp. – Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
10. Zamiana lokali moşe równieş nastąpić na
podstawie propozycji złoşonej najemcy przez Biuro
Zamiany Mieszkań Gminy Gorzów Wlkp. – Zakład
Gospodarki Mieszkaniowej.
11. Dokonanie zamiany lokalu wchodzącego
w skład mieszkaniowego zasobu gminy następuje
na podstawie zgody Prezydenta.
12. Do zamiany innych lokali niezbędna jest zgoda właściciela danego lokalu, organu spółdzielni
mieszkaniowej.
§ 16. 1. Biuro Zamiany Mieszkań w imieniu Gminy Gorzów Wlkp. – Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej moşe złoşyć propozycję zamiany dotychczasowego lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy na inny lokal w przypadku, gdy:
a) istnieje znaczna dysproporcja pomiędzy powierzchnią lokalu mieszkalnego a ilością
osób w nim zamieszkujących,
b) najemca lokalu posiada zaległości w opłatach za uşywanie lokalu, a takşe w przypadku, gdy zaległość w opłatach skutkowałaby
rozwiązaniem dotychczasowej umowy najmu
oraz wystąpieniem na drogę postępowania
sądowego o nakazanie opróşnienia lokalu,
c) najemca utracił tytuł prawny do zajmowanego lokalu z tytułu zaległości czynszowych.
2. Warunkiem zamiany, o której mowa w ust. 1
pkt b i c, jest spłata zaległości zadłuşenia przez najemcę lub osobę trzecią.
3. Warunkiem zamiany, o której mowa w ust. 1
pkt c jest zgoda Prezydenta Miasta przywracająca
tytuł prawny do lokalu.
4. Nie przyjęcie przez najemcę zgłaszającego wolę zamiany dwukrotnej propozycji zamiany lokalu
oraz nie spłacenie zaległości w opłatach, skutkować
będzie uruchomieniem procedury opróşnienia lokalu.
§ 17. Gmina odmawia zezwolenia na dokonanie
zamiany jeşeli;
1) w następstwie dokonania zamiany zostałby
wynajęty lokal, w którym na członka gospodarstwa domowego przypadałoby mniej niş 5m2
powierzchni ogólnej pokoi,

Poz. 1885

2) najemca posiada tytuł prawny do zajmowania
więcej niş jednego lokalu (domu) mieszkalnego
oraz gdy współmałşonek najemcy lub właściciela zamienianego lokalu posiada prawo do
innego lokalu,
3) najemca lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy zalega z opłatą naleşności z tytułu czynszu najmu i innych opłat
związanych z uşytkowaniem lokalu powyşej
3 miesięcy z wyjątkiem przypadku spłaty zadłuşenia przez najemcę lub osobę trzecią.
Rozdział X
Zasady postępowania w stosunku do osób, które
pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub
w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci
najemcy
§ 18. 1. W razie opuszczenia przez najemcę lokalu mieszkalnego i pozostawienia w nim osób zamieszkujących dotychczas wspólnie z najemcą, jeşeli pozostały jego pełnoletnie dzieci, osoby przysposobione, rodzice oraz rodzeństwo, a okres wspólnego zamieszkiwania wynosił co najmniej 5 lat i nie
posiadają tytułu prawnego do innego lokalu
(w przypadku małşeństw şadne z małşonków) - naleşy wydać skierowanie do zawarcia umowy najmu na
ten lokal, w przypadku: - braku moşliwości przekwaterowania pozostawionych osób do lokalu uzyskanego przez dotychczasowego najemcę, gdyş najemca nie posiada tytułu prawnego do lokalu, w którym
zamieszkał, - gdyby przekwaterowanie pozostawionych osób do lokalu uzyskanego przez najemcę
spowodowało pogorszenie warunków mieszkaniowych tj, przypadałoby ponişej 5m2 powierzchni
mieszkalnej na osobę.
2. Odmawia się wyraşenia zgody na zawarcie
umowy najmu, jeşeli powierzchnia mieszkalna (pokoi) w lokalu opuszczonym przez najemcę w przypadku pozostania osoby samotnej przekroczy 20m2
a rodziny wieloosobowej 10m2 na osobę. W tym
przypadku naleşy wydać skierowanie do zawarcia
umowy najmu lokalu zamiennego.
3. Jeşeli dotychczasowy najemca lokalu zalegał
z zapłatą czynszu lub innych opłat za uşywanie lokalu, osoby ubiegające się o zawarcie umowy najmu
tego lokalu mieszkalnego, uzyskują zgodę pod warunkiem jednorazowej spłaty zaległości.
4. W przypadku braku przesłanek do zawarcia
umowy najmu z osobami, które pozostały w lokalu
opuszczonym przez najemcę i braku przesłanek do
wskazania lokalu zamiennego, wynajmujący wzywa
te osoby do opuszczenia i opróşnienia lokalu wyznaczając miesięczny termin.
5. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego
terminu wynajmujący wszczyna postępowanie sądowe.
§ 19. 1. Osoby, które pozostały w lokalu po
śmierci najemcy, a nie wstąpiły w najem na podstawie art. 691 Kodeksu cywilnego, obowiązane są
do opuszczenia, opróşnienia lokalu i przekazania go
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wynajmującemu w terminie 30 dni od śmierci najemcy z zastrzeşeniem ust. 2 i 3.
2. Wynajmujący moşe w szczególnych przypadkach przedłuşyć termin do opuszczenia i opróşnienia
lokalu o którym mowa w ust. 1 maksymalnie do
6 - ciu miesięcy.
3. Prezydent Miasta, po zasięgnięciu opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej moşe wyrazić zgodę
na zawarcie umowy najmu lokalu z wnukami najemcy, które nie wstąpiły w stosunek najmu po
śmierci najemcy, jeşeli faktycznie zamieszkiwały
w tym lokalu, zgodnie z potwierdzeniem wynajmującego przez okres co najmniej 5 lat przed śmiercią
najemcy i nie posiadają tytułu prawnego do innego
lokalu.
4. Do dnia opróşnienia lokalu osoby, o których
mowa w ust. 1 i 2 obowiązane są uiszczać odszkodowanie w wysokości określonej w art. 18 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 31,
poz. 266 ze zm.).
5. Po bezskutecznym upływie terminów określonych w ust. 1 i 2 wynajmujący wszczyna postępowanie sądowe o eksmisję.
6. Ustala się okres 30 dni od daty zgonu najemcy
na przekazanie lokalu przez osoby bliskie do dyspozycji wynajmującego, jeşeli najemca zamieszkiwał
samotnie.
Rozdział XI
Inne przypadki zawarcia umowy najmu
§ 20. 1. Najemcy lokali niesamodzielnych, z uşywalnością wspólnych pomieszczeń w przypadkach
uzasadnionych względami społeczno – gospodarczymi i zasadami racjonalnej gospodarki, mogą wystąpić z wnioskiem o:
1) zawarcie umowy najmu zwolnionej przez innego najemcę części lokalu, jeşeli w zajmowanym
dotychczas lokalu powierzchnia mieszkalna
(pokoi) przypadająca na jedną osobę wynosi
mniej niş 10m2 a okres wspólnego zamieszkiwania osób prowadzących gospodarstwo domowe, zgodnie z potwierdzeniem wynajmującego, wynosił co najmniej 5 lat,
2) trwałe wydzielenie wynajmowanych przez siebie części, jeşeli jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Najemcy lokalu połoşonego w lokalu wspólnym, w którym pozostała część lokalu została zwolniona, Gmina moşe wskazać inny samodzielny lokal.
§ 21. 1. Prezydent Miasta moşe wyrazić zgodę na
zawarcie umowy najmu z:
1) osobami, które utraciły tytuł prawny do zajmowanego lokalu na skutek wypowiedzenia umowy najmu lub prawomocnego orzeczenia sądowego nakazującego opuszczenie i opróşnienie lokalu, a przyczyny utraty tytułu prawnego
ustały,
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2) byłym najemcą, który po pozbawieniu go tytułu
prawnego do zajmowania lokalu uregulował
w całości zaległość w opłatach,
3) byłym najemcą, który po pozbawieniu go tytułu
prawnego do zajmowanego lokalu wyraził zgodę zamiany lokalu za pośrednictwem Biura
Zamiany Mieszkań – Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej ze spłatą zadłuşenia przez osobę
trzecią.
2. Wyraşenie zgody stosunku do osób wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 2 następuje pod warunkiem
nie posiadania tytułu prawnego do innego lokalu
a w przypadku małşonków, jeşeli şadnemu z nich nie
przysługuje taki tytuł, z jednoczesnym zachowaniem
kryterium dochodowego określonego w § 8 pkt 2,
§ 22. Wolne lokale mieszkalne o powierzchni
uşytkowej przekraczającej 80 m2 mogą być zbyte
w drodze przetargu lub oddane w najem rodzinie
gwarantującej płatność czynszu, umieszczonej na
liście przydziału lokali na czas nieoznaczony lub
oczekującej na lokal zamienny.
Rozdział XII
Tryb postępowania przy zawieraniu umów najmu
lokali przeznaczonych do remontu wykonywanego
we własnym zakresie i na koszt przyszłego najemcy
oraz najem lokali powstałych w drodze adaptacji
§ 23. 1. Prezydent Miasta podaje do publicznej
wiadomości poprzez umieszczenie informacji na
tablicy ogłoszeń, wykaz lokali, które są przeznaczone
do wykonania remontu przez przyszłego najemcę,
określając: strukturę lokalu, zakres prac remontowych, szacunkowy koszt remontu, termin składania
oferty.
2. Informacja o lokalach umieszczana jest przez
okres 2 tygodni i jest to jednocześnie termin w którym przyjmowane są oferty,
3. Lokale te mogą być wynajmowane osobom
oczekującym na lokale zamienne i umieszczonym na
liście przydziału lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony, jeşeli wyraşą one wolę wykonania remontu na koszt własny bez moşliwości refundowania poniesionych kosztów remontu.
4. Decyzję o wyborze osób, którym wskazane zostaną te lokale kaşdorazowo podejmuje Prezydent
Miasta, po uprzednim zweryfikowaniu złoşonych
ofert, uwzględniając pozycję wniosku na liście przydziału.
5. Osoba, która uzyskała pozytywną decyzję Prezydenta Miasta zobowiązana jest do przeprowadzenia remontu na warunkach określonych w umowie
zawartej z wynajmującym.
6. Skierowanie do zawarcia umowy najmu zostanie wydane po zakończeniu remontu i przedłoşeniu protokołu o bezusterkowym odbiorze robót.
§ 24. 1. W budynkach stanowiących 100% własności gminy za zgodą Prezydenta Miasta dopuszcza
się przeznaczenie pomieszczeń niemieszkalnych
słuşących mieszkańcom do uşytku wspólnego do
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nadbudowy, rozbudowy i przebudowy, adaptacji
w celu utworzenia bądŝ powiększenia lokali mieszkalnych, przeprowadzonych na koszt własny.

z nim o zawarcie umowy najmu, porusza się na
wózku inwalidzkim, dotknięty jest chorobą nowotworową lub poraşeniem mózgowym.

2. Najemcą lokalu o którym mowa w ust. 1 moşe
być osoba, która nie posiada tytułu prawnego do
lokalu mieszkalnego, bądŝ najemcy lokali w których
na jedną osobę uprawnioną do zamieszkiwania
przypada mniej niş 5m2 powierzchni mieszkalnej
a najemcy ci zamieszkują w lokalach znajdujących
się bezpośrednio pod, nad lub obok pomieszczeń
przewidzianych do adaptacji bez względu na osiągane dochody.

4. Kwalifikowanie osób i rodzin do umieszczenia
na listę celem zawarcia umowy najmu na lokale
mieszkalne odbywa się z udziałem Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

3. Zgoda Prezydenta Miasta poprzedzona jest
uzyskaniem opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
4. Po zakończeniu prac adaptacyjnych i przyjęciu
lokalu do uşytkowania zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, Prezydent Miasta wyraşa zgodę na
zawarcie umowy najmu lokalu powstałego w wyniku przebudowy.
Rozdział XIII
Zasady wyrażania zgody na podnajem albo oddanie
do bezpłatnego używania lokalu lub jego części
§ 25. 1. Umowa podnajmu lokalu w całości lub
w części albo uşyczenia lokalu wymaga zgody wynajmującego, wyraşonej na piśmie.
2. Wyraşenie zgody na podnajem lokalu następuje w przypadku udokumentowania:
1) pracy poza miejscem stałego zameldowania,
2) pobytu w zakładach opieki zdrowotnej powyşej
6 miesięcy (za wyjątkiem DPS),

5. Społeczną Komisję Mieszkaniową powołuje
Rada Miasta, która określa jej zakres działania i regulamin pracy. Rada Miasta określa liczebność, kadencję i skład Komisji.
6. Listy osób i rodzin zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu sporządza się w miesiącu
grudniu kaşdego roku kalendarzowego na rok następny, oddzielnie dla lokali mieszkalnych na czas
nieoznaczony i lokali socjalnych i po zatwierdzeniu
przez Prezydenta Miasta podaje się do publicznej
wiadomości w okresie od 15 stycznia do 15 lutego
roku następnego.
7. Umieszczenie na liście nie rodzi zobowiązań
Gminy do zawarcia umowy najmu lokalu w stosunku do wszystkich osób w danym roku, gdyş uzaleşnione to będzie od ilości uzyskanych wolnych lokali.
Osoby, rodziny które nie otrzymają skierowania do
zawarcia umowy najmu w danym roku kalendarzowym podlegają ponownej weryfikacji przy sporządzaniu list przydziału na następny rok po ponownym złoşeniu wniosku.
8. W przypadku posiadania równej liczby punktów przez osoby umieszczone na liście przydziału,
o kolejności przydziału decyduje Prezydent Miasta
uwzględniając okres oczekiwania.

3) pobytu w zakładzie karnym powyşej 6 miesięcy.

9. Umowy najmu zawierane są przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej na podstawie pisemnego
wskazania najemcy wystawionego przez Gminę.

4) Umowa moşe być zawarta kaşdorazowo na
okres nie dłuşszy niş 1 rok, ale nie częściej niş
dwukrotnie w stosunku do tego samego lokalu.

10. Zawarcie umowy najmu poprzedzone jest
umieszczeniem na rocznej liście zaopiniowanej
przez Społeczną Komisję Mieszkaniową.

5) Oddanie lokalu lub jego części do uşywania bez
zgody wynajmującego stanowi podstawę do
wypowiedzenia umowy najmu.

11. Nie przyjęcie trzech ofert lokali w danym roku przez osoby umieszczone na liście, powoduje
skreślenie tych osób z listy przydziału przez Prezydenta Miasta.

Rozdział XIV
Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków
o najem lokali socjalnych i na czas nieoznaczony
oraz sposób poddania tych spraw kontroli
społecznej
§ 26. 1. Wnioski o zawarcie umowy najmu lokalu
z zasobu gminnego naleşy składać w okresie od
dnia 2 stycznia do dnia 30 czerwca kaşdego roku
kalendarzowego.
2. Weryfikacja wniosków następuje w oparciu
o punktację określoną w załącznikach nr 1 lub nr 2
uchwały.
3. Przy kwalifikowaniu wniosku do zawarcia
umowy najmu uwzględnia się dodatkową powierzchnię mieszkalną w wysokości 10m2 gdy wnioskodawca lub członek jego rodziny zabiegający wraz

12. Wnioski osób, rodzin umieszczonych na listach podlegają sprawdzeniu:
1) po złoşeniu wniosku o najem mieszkania,
2) przed zawarciem umowy najmu.
13. Sprawdzanie spełniania warunków moşe teş
być dokonywane przez cały okres oczekiwania, licząc od chwili zakwalifikowania na listę oczekujących do zawarcia umowy najmu.
14. Dopuszcza się przekwalifikowanie wniosków
osób, rodzin z listy przydziału lokali socjalnych na
listę przydziału lokali na czas nieoznaczony i odwrotnie, jeşeli sytuacja finansowa uległa zmianie
a pozostałe uwarunkowania nie zmieniły się. Przekwalifikowanie wymaga opinii Społecznej Komisji
Mieszkaniowej.
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§ 27. Osoby wynajmujące lokale mieszkalne
opłacają czynsz z tytułu najmu, określony Zarządzeniem Prezydenta Miasta oraz opłaty określone
w art. 7, 8 i 9 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U.
z 2005r. Nr 31, poz. 266 ze zm.)
§ 28. Traci moc uchwała nr XIV/196/2007 Rady
Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 czerwca 2007r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu gminy zmieniona
uchwałami nr XLV/762/2008 Rady Miasta Gorzowa
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Wlkp. z dnia 17 grudnia 2008r. i nr LVI/923/2009
z dnia 24 czerwca 2009r.
§ 29. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 30. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady Miasta:
Krystyna Sibińska

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXIV/1017/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 28 października 2009r.
Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp., rozpatruje wnioski o najem lokalu socjalnego naleşącego do mieszkaniowego zasobu Gminy na podstawie wyłącznie kompletnie wypełnionego druku wniosku a zawarcie umowy
najmu, złoşonego w określonym terminie w oparciu o nişej podaną punktację.
KRYTERIUM
1. Dochody

OPIS
1) w rodzinie wnioskodawcy ponişej
75% najnişszej emerytury na członka
gospodarstwa domowego.

2)
w
rodzinie
wnioskodawcy
ponişej 50% najnişszej emerytury
na członka gospodarstwa domowego.

3) w gospodarstwie jednoosobowym
wnioskodawcy-ponişej 100% najnişszej
emerytury.

2. Zamieszkiwanie
na terenie Gorzowa
Wlkp.

PUNKTACJA

UWAGI

3 pkt

W przypadku braku świadczenia pracy,
konieczne jest zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy.
We wniosku naleşy podać potwierdzone
średnie miesięczne dochody brutto na
jednego członka rodziny w okresie ostat5 pkt nich 3 miesięcy poprzedzających złoşenie
wniosku włącznie ze świadczeniami rodzinnymi, alimentami oraz zasiłkami stałymi z pomocy społecznej członków rodziny wnioskodawcy.
W przypadku braku potwierdzenia przez
3 pkt PUP o zarejestrowaniu i brak udokumentowanego dochodu skutkuje nie naliczaniem punktacji.

4) w gospodarstwie jednoosobowym
wnioskodawcy ponişej 75 % najnişszej
emerytury na osobę.

5 pkt

5) brak dochodu

0 pkt

1) Stałe zameldowanie i zamieszkiwanie
na terenie Gorzowa Wlkp. bezpośrednio
przed dniem złoşenia wniosku trwające
ponad:

Meldunki podlegają poświadczeniu przez
właściwe Biuro Meldunkowe.

10 lat

10 pkt

5 lat

5 pkt

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 136

KRYTERIUM

3. Przegęszczenie

– 8110 –

OPIS

PUNKTACJA

UWAGI

2) Zamieszkiwanie na terenie Gorzowa
Wlkp., bez stałego zameldowania związane z zatrudnieniem

3 pkt Potwierdzenie zatrudnienia przez zakład
pracy, zaświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej przez okres min. 3
lat bezpośrednio przed złoşeniem wniosku.

1) ponişej 3m2 na osobę w miejscu zamieszkania

10 pkt Punkty w przypadku oddzielnego zameldowania stałego małşonków i jednoczesnego zamieszkiwania małşonków pod
jednym adresem, liczone są na podstawie
8 pkt potwierdzenia tego przez właściwe biuro
meldunkowe (zameldowanie czasowe) lub
zarządcę pod kątem ilości osób zobowią5 pkt
zanych do zapłaty za media lub potwierdzenie innej jednostki (GCPR i PS) po
przeprowadzeniu
postępowania.
Stan
przegęszczenia powinien mieć miejsce w
okresie co najmniej 12 miesięcy przed
złoşeniem wniosku.

2) od 3,01 do 4,00 m2
3) od 4,01 do mniej niş 5,0 m

4. Wychowankowie
domów dziecka i
innych placówek
wychowawczoopiekuńczych
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1) jeśli nie posiadają lub nie posiadali
tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego,

10 pkt Punktacja nie podlega sumowaniu.

2) opuszczający placówkę w roku złoşenia wniosku.

15 pkt

5. Stosunki społecz- 1)członkowie rodzin w których występune w miejscu zaje przemoc
mieszkania, warunki
zdrowotne wnioskodawcy

5 pkt Punktacji podlegają osoby posiadające
potwierdzenie miejsca zamieszkiwania
z rodziną w której występuje przemoc,
przez GCPR i PS, Dzielnicowego, Straş
Miejską. Występowanie zjawiska wymaga
potwierdzenia w postaci wyroku sądowego.

2)zamieszkujący z osobami poruszającymi się na wózku inwalidzkim,

3 pkt Wymagane stosowne orzeczenie o niepełnosprawności wraz z decyzją, zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia.
Punktacja jest naliczana
w przypadku
stałego zamieszkiwania w danym lokalu.
W przypadku dziecka specjalnej troski
wymagane jest stosowne orzeczenie
o niepełnosprawności wraz z decyzją
o przyznanym zasiłku pielęgnacyjnym.

3) wnioskodawca i członkowie jego
rodziny poruszający się na wózku inwalidzkim lub wychowujący dzieci z poraşeniem mózgowym lub chorobą nowotworową.

5 pkt
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OPIS
1) za kaşdy rok zabiegania o umieszczenie na listę

2) okres oczekiwania na liście opracowanej na lata 1995-2005

7. Bezdomność
w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej

PUNKTACJA

UWAGI

1 pkt Punktację nalicza się tylko za okres corocznego, nieprzerwanego składania wniosku,
licząc wstecz od daty złoşenia ostatniego
wniosku podlegającego weryfikacji.
2 pkt Punktację zalicza się na podstawie protoza kaşdy rok kołu SKM znajdującego się w aktach spraoczekiwania wy, potwierdzającego datę dopisania
wniosku do listy.

3) odmowa zawarcia umowy najmu
trzech róşnych ofert lokali w roku
umieszczenia wniosku na liście przydziału,

- 8 pkt

a kaşda następna odmowa

- 2 pkt

Przebywanie w schroniskach lub innych
miejscach
nie będących lokalami
mieszkalnymi:

Wymagane jest pisemne poświadczenie
tego faktu przez kierownika schroniska.
Zamieszkiwanie w innych miejscach nie
będących lokalami mieszkalnymi powinno
być potwierdzone przez zarządcę obiektu,
8 pkt
dysponenta bądŝ Dzielnicowego.
Punktację nalicza się jeśli wnioskodawca
10 pkt nie dokonał sam wymeldowania się
z miejsca zamieszkiwania.

1) osoby samotne
2) z dziećmi

8. Sposób korzystania z dotychczasowego lokalu

Poz. 1885

1) Zaległości czynszowe
ponad 3 - miesięczne

-8 pkt Wszystkie dorosłe osoby zamieszkujące
w lokalu odpowiadają solidarnie wraz
z najemcą za zapłatę czynszu.
Całkowita spłata zaległości skutkuje ustaniem naliczania ujemnej punktacji.

2) Dewastacja lokalu i zakłócanie porządku domowego przez wnioskodawcę
z rodziną.

-10 pkt Punktacja naliczana jest na podstawie
informacji zarządcy, dysponenta, właściciela lokalu.

3)Wyrok sądowy orzekający o eksmisji z
lokalu lub skuteczne wypowiedzenie
umowy najmu.

-15 pkt Punktacja naliczana jest na podstawie
prawomocnego wyroku sądowego lub
potwierdzenia zarządcy wypowiedzenia
umowy najmu.
Dobrowolne przekazanie lokalu wierzycielowi lub wycofanie wyroku z realizacji
przez wierzyciela powoduje ustanie naliczania ujemnej punktacji.

4) Sprzedanie posiadanego wcześniej
mieszkania, domu, bądŝ scedowanie
praw na dzieci lub innych członków
rodziny oraz sądowe rozstrzygnięcie
dotyczące prawa do wcześniej zajmowanego lokalu przez byłą şonę/męşa ze
spłatą udziału w lokalu.

-15 pkt Wyrok sądowy, dokumenty z przeprowadzonego postępowania oraz oświadczenie
strony.
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OPIS
5) Samowolne zajęcie lokalu

Poz. 1885

PUNKTACJA

UWAGI

-15 pkt Punktacja naliczana jest na podstawie
informacji zarządcy.

Uwaga – punktacja nie podlega sumowaniu.
Przy kwalifikacji uwzględnia się sytuację objętą największą liczbą punktów ujemnych.

1.
2.

Uwagi:
Naliczenie punktacji za podane kryteria następować będzie na podstawie dostarczonej dokumentacji przez zainteresowaną osobę.
Zapis ”- ” ( minus) w pkt 6 i 8 oznacza punkty ujemne.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXIV/1017/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 28 października 2009r.
Prezydent Miasta rozpatruje wnioski o najem lokalu mieszkalnego naleşącego do mieszkaniowego zasobu
Gminy na podstawie wyłącznie kompletnie wypełnionego druku wniosku o zawarcie umowy najmu, złoşonego w określonym terminie, w oparciu o nişej podaną punktację.

KRYTERIUM
1. Zamieszkiwanie
na terenie Gorzowa
Wlkp.

2. Przegęszczenie

OPIS
1) Stałe zameldowanie i zamieszkiwanie
na terenie Gorzowa Wlkp. przed dniem
złoşenia wniosku trwające ponad:

UWAGI
Meldunki podlegają poświadczeniu przez
właściwe Biuro Meldunkowe.

- 10 lat

10 pkt

- 5 lat

5 pkt

2) Zamieszkiwanie na terenie Gorzowa
Wlkp., bez stałego zameldowania związane z zatrudnieniem

3 pkt Potwierdzenie zatrudnienia przez zakład
pracy, zaświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej przez okres minimum 3 lat bezpośrednio przed złoşeniem
wniosku.

1) ponişej 3m2 na osobę w miejscu
zamieszkania

10 pkt Punkty w przypadku oddzielnego zameldowania stałego małşonków i jednoczesnego zamieszkiwania małşonków pod
8 pkt jednym adresem, liczone są na podstawie
potwierdzenia tego przez właściwe biuro
meldunkowe (zameldowanie czasowe) lub
5 pkt
zarządcę pod kątem ilości osób zobowiązanych do zapłaty za media lub potwierdzenie innej jednostki (GCPR i PS) po
przeprowadzeniu postępowania. Stan
przegęszczenia powinien mieć miejsce w
okresie co najmniej 12 miesięcy przed
złoşeniem wniosku.

2) od 3,01 do 4,00 m2
3) od 4,01 do mniej niş 5,0 m

3. Wychowankowie
domów dziecka
i innych placówek
wychowawczoopiekuńczych

PUNKTACJA

1) jeśli nie posiadają lub nie posiadali
tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego,

10 pkt Punktacja nie podlega sumowaniu.

2) opuszczający placówkę w roku złoşenia wniosku.

15 pkt
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OPIS

Poz. 1885

PUNKTACJA

UWAGI

4. Stosunki społecz- 1) członkowie rodzin w których wystęne w miejscu zapuje przemoc
mieszkania, warunki
zdrowotne wnioskodawcy

5 pkt Punktacji podlegają osoby posiadające
potwierdzenie miejsca zamieszkiwania
z rodziną, w której występuje przemoc
przez GCPR i PS, Dzielnicowego, Straş
Miejską. Występowanie zjawiska wymaga
potwierdzenia w postaci wyroku sądowego.

2) zamieszkujący wspólnie z osobami
poruszającymi się na wózku inwalidzkim.

3 pkt Wymagane stosowne orzeczenie o niepełnosprawności wraz z decyzją, zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia.
Punktacja jest naliczana w przypadku
stałego zamieszkiwania w danym lokalu.
W przypadku dziecka specjalnej troski
wymagane jest stosowne orzeczenie
o niepełnosprawności wraz z decyzją
o przyznanym zasiłku pielęgnacyjnym.

3) wnioskodawca i członkowie jego
rodziny poruszający się na wózku
inwalidzkim lub wychowujący dzieci
z poraşeniem mózgowym lub chorobą
nowotworową.

5 pkt

5. Okres oczekiwania 1) za kaşdy rok zabiegania o umieszczenie na listę
2) okres oczekiwania na liście opracowanej na lata 1995-2005

3) odmowa przyjęcia w okresie ubiegania się o zawarcie umowy najmu trzech
róşnych ofert lokali,
a kaşda następna odmowa

1 pkt Punktację nalicza się tylko za okres corocznego,
nieprzerwanego
składania
wniosku, licząc wstecz od daty złoşenia
2 pkt ostatniego wniosku podlegającego weryza kaşdy rok fikacji.
oczekiwania Punktację zalicza się na podstawie protokołu SKM znajdującego się w aktach
sprawy, potwierdzającego datę dopisania
- 8 pkt
wniosku do listy.

- 2 pkt

6. Stan rodziny

Faktyczne zamieszkiwanie z byłym
małşonkiem.

2 pkt Wymagane potwierdzenie zarządcy (kto
i ile osób zamieszkuje – opłata za media)

7. Warunki mieszkaniowe

1) wspólne uşytkowanie lokalu z innym,
obcym dla rodziny wnioskodawcy
najemcą.

3 pkt Wspólne uşytkowanie oznacza korzystanie
ze wspólnych części w obrębie danego
lokalu- kuchni, przedpokoju itp. – naliczenie punktacji wymaga potwierdzenia przez
zarządcę, właściciela budynku, dysponenta.

2) zamieszkiwanie w lokalu podnajmowanym minimum 2 lata przed złoşeniem wniosku i systematyczne opłacanie czynszu

3 pkt Przypadki podnajmu lokalu wymagają
udokumentowania w postaci zgody zarządcy i zawartej umowy.
Punktacji nie nalicza się jeśli wnioskodawca podnajmuje lokal od osób spowinowaconych bądŝ spokrewnionych.

Przebywanie w schroniskach lub innych
miejscach nie będących lokalami
mieszkalnymi:

Wymagane jest pisemne poświadczenie
tego faktu przez kierownika schroniska.
Zamieszkiwanie w innych miejscach nie

8. Bezdomność
– w rozumieniu
ustawy o pomocy
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OPIS
1) osoby samotne

2) z dziećmi

9. Sposób korzystania z dotychczasowego lokalu

Poz. 1885

PUNKTACJA

UWAGI

8 pkt będących lokalami mieszkalnymi, powinno być potwierdzone przez zarządcę obiektu, dysponenta bądŝ Dzielnicowego.
Punktację nalicza się jeśli wnioskodawca
nie dokonał sam wymeldowania się
10 pkt z miejsca zamieszkania.

1) Zaległości czynszowe
ponad 3 - miesięczne

- 8 pkt Wszystkie dorosłe osoby zamieszkujące
w lokalu odpowiadają solidarnie wraz
z najemcą za zapłatę czynszu.
Całkowita spłata zaległości skutkuje ustaniem naliczania ujemnej punktacji.

2) Dewastacja lokalu i zakłócanie porządku domowego przez wnioskodawcę
z rodziną.

-10 pkt Punktacja naliczana jest na podstawie
informacji zarządcy, dysponenta, właściciela lokalu.

3) Wyrok sądowy orzekający o eksmisji
z lokalu lub skuteczne wypowiedzenie
umowy najmu.

-15 pkt Punktacja naliczana jest na podstawie
prawomocnego wyroku sądowego lub
potwierdzenia zarządcy wypowiedzenia
umowy najmu.
Dobrowolne przekazanie lokalu wierzycielowi lub wycofanie wyroku z realizacji
przez wierzyciela powoduje ustanie naliczania ujemnej punktacji.

4) Sprzedanie posiadanego wcześniej
mieszkania, domu, bądŝ scedowanie
praw na dzieci lub innych członków
rodziny oraz sądowe rozstrzygnięcie
dotyczące prawa do wcześniej zajmowanego lokalu przez byłą şonę/męşa ze
spłatą udziału w lokalu.

-15 pkt Wyrok sądowy, dokumenty z przeprowadzonego postępowania oraz oświadczenie
strony.

5) Samowolne zajęcie lokalu

-15 pkt Punktacja naliczana jest na podstawie
informacji zarządcy.

Uwaga – punktacja nie podlega sumowaniu.
Przy kwalifikacji uwzględnia się sytuację objętą największą liczbą punktów ujemnych.
Uwagi:
1.Naliczanie punktacji za podane kryteria następować będzie na podstawie dostarczonej dokumentacji przez zainteresowaną osobę.
2. Zapis ”- ” ( minus) w pkt 5 i 9 oznacza punkty ujemne.

18 85
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UCHWAŁA NR XXXVI/453/2009
RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE
z dnia 30 paŝdziernika 2009r.
w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia miasta Gubina,
terenu położonego w obrębie ulic: II Armii Wojska Polskiego, Budziszyńskiej, Kołłątaja i Alei Łużyckich
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz.1591 z póŝn. zm.), art. 20 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80,
poz. 717 z póŝn. zm.), Uchwały Nr X/100/2007 Rady
Miejskiej w Gubinie z dnia 9 sierpnia 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Śródmieścia miasta Gubina, oraz Uchwały
Nr XX/260/2008 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia
26 czerwca 2008r. w sprawie zmiany uchwały
Nr X/100/2007 z dnia 9 sierpnia 2007r., Rada Miejska
w Gubinie uchwala, co następuje:
Rozdział I
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia miasta Gubina, terenu połoşonego w obrębie ulic: II Armii Wojska Polskiego, Budziszyńskiej, Kołłątaja i Alei Łuşyckich, po stwierdzeniu zgodności przyjętych rozwiązań z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gubina (uchwała Nr LV/294/08 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 18 czerwca 1998r).
2. Plan obejmuje obszar połoşony w rejonie ulic:
ul. II Armii Wojska Polskiego, ul. Budziszyńskiej,
ul. Kołłątaja i ul. Alei Łuşyckich, oznaczony na załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Załącznikami do uchwały są:
1) załącznik nr 1 – rysunek planu w skali 1:1000;
2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu miejscowego;
3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie miejscowym inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które
naleşą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami
o finansach publicznych.
4. Przedmiotem planu miejscowego jest przeznaczenie terenów pod zabudowę usługową, handlową, turystyczną i mieszkaniową, wraz z niezbędną infrastrukturą.
§ 2. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) przepisach szczególnych – naleşy przez to rozumieć przepisy ustaw, wraz z aktami wykonawczymi;
2) rysunku planu – naleşy przez to rozumieć graficzny zapis planu stanowiący załącznik nr 1 do
uchwały;
3) granicy planu – naleşy przez to rozumieć linię
ograniczającą obszar planu;
4) przeznaczeniu terenu – naleşy przez to rozumieć funkcje przypisane do terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi;
5) dopuszczalnym poziomie hałasu i drgań – naleşy przez to rozumieć dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku określone w przepisach
szczególnych;
6) terenie – naleşy przez to rozumieć obszar
o określonym rodzaju uşytkowania wyznaczony
na rysunku planu liniami rozgraniczającymi
i oznaczony symbolem;
7) powierzchni zabudowy – naleşy przez to rozumieć powierzchnię terenu zajętą przez budynek
w stanie wykończonym, określony w Polskiej
Normie i w innych przepisach szczególnych;
8) powierzchni utwardzonej – naleşy przez to rozumieć obszar nie zajęty pod budynki i nie stanowiący powierzchni biologicznie czynnej
np. chodniki, miejsca postojowe;
9) powierzchni terenu biologicznie czynnej – naleşy przez to rozumieć grunt rodzimy, a takşe
50% sumy powierzchni tarasów i stropodachów o powierzchni nie mniejszej niş 10,0m²
urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na
podłoşu zapewniającym im naturalną wegetację, określona w „Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” i w innych przepisach szczególnych;
10) pasie drogowym – naleşy przez to rozumieć
wydzielony liniami granicznymi grunt wraz
z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią,
w którym są zlokalizowane droga, oraz obiekty
budowlane i urządzenia techniczne związane
z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą
ruchu, a takşe urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą;
11) obowiązującej linii zabudowy – naleşy przez to
rozumieć linię, na której ustala się nakaz lokalizacji jednej ze ścian zewnętrznych budynku
i której nie moşe przekroczyć şaden element
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budynku z wyjątkiem elementów budynku, które wyszczególnione są w przepisach szczególnych;
12) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleşy przez
to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu, której nie moşe przekroczyć şaden element
budynków z wyjątkiem elementów budynku,
które wyszczególnione są w przepisach szczególnych;
13) rewaloryzacja – naleşy przez to rozumieć całokształt działań konserwatorskich mających na
celu przywrócenie zabytkom pełnych wartości
historycznych i architektonicznych, przy jednoczesnym nadaniu im nowych programów uşytkowych i właściwych wartości technicznouşytkowych;
14) zabudowa postindustrialna – naleşy przez to
rozumieć zabudowę obszaru cywilizacyjnego
właściwą produkcyjnej aktywności człowieka
realizowanej w określonym czasie, miejscu
i przestrzeni, świadkiem której pozostają m.in.
właściwe dla epoki cywilizacji industrialnej budowle techniczne, budynki produkcyjne, rozwiązania przestrzenne słuşące komunikacji
i procesom technologicznym, infrastruktura
techniczna obszaru etc. Jako zabudowę postindustrialną przyjęto budynki oznaczone na rysunku planu literami : A, B, C, D, E;
15) krajobraz kulturowy – naleşy przez to rozumieć
fizyczne wyraşenie kultury ludzkiej na powierzchnię Ziemi, łączący elementy środowiska
przyrodniczego i kulturowego. Krajobraz kulturowy jest wynikiem przekształcenia krajobrazu
naturalnego przez grupę lub kilka grup kulturowych i nakładania elementów kulturowych
róşnego wieku;
16) obiektach małej architektury – naleşy przez to
rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:
a) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
b) uşytkowe
słuşące
rekreacji codziennej
i utrzymaniu porządku określone w przepisach szczególnych;
17) ogrodzeniu aşurowym – naleşy przez to rozumieć ogrodzenie, które powinno być aşurowe
co najmniej powyşej 0,50m od poziomu terenu.
Łączna ilość prześwitów (otworów), umoşliwiająca naturalny przepływ powietrza, powinna
wynosić co najmniej 25% powierzchni aşurowej
części ogrodzenia między słupami.
§ 3. 1. Następujące oznaczenia przedstawione na
rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

Poz. 1886

5) oznaczenia przeznaczenia terenów.
2. Pozostałe oznaczenia przedstawione na rysunku planu mają charakter informacyjny.
Rozdział II
Ustalenia ogólne
§ 4. Ogólne zasady zagospodarowania terenów:
1. Ustala się następujące przeznaczenie terenów:
1) 1U – teren zabudowy o funkcji usługowohandlowej z dopuszczeniem funkcji turystycznej;
2) 1U,MW – teren zabudowy o funkcji usługowohandlowej z dopuszczeniem funkcji turystycznej i mieszkaniowej wielorodzinnej;
3) 2U,MW – teren zabudowy o funkcji usługowohandlowej z dopuszczeniem funkcji turystycznej i mieszkaniowej wielorodzinnej;
4) 1KDL – teren drogi gminnej klasy lokalnej;
5) 1KDW; 2KDW; 3KDW – tereny dróg wewnętrznych;
6) 1TU; 2TU; 3TU – tereny przeznaczone pod parkingi;
7) Kp – teren przeznaczony pod ciąg pieszy;
8) 1Ei – teren istniejącej stacji transformatorowej;
9) 1Ep; 2Ep – tereny pod lokalizację projektowanych stacji transformatorowych 15/04 kV.
2. Ustala się następujące zasady kształtowania
zabudowy i zagospodarowania terenów:
1) projektowaną zabudowę naleşy lokalizować
zgodnie z wyznaczonymi liniami zabudowy
określonymi na rysunku planu;
2) dopuszcza się budowę, przebudowę, remonty
istniejącej zabudowy;
3) uwzględnienie potrzeb osób niepełnosprawnych w trakcie budowy, przebudowy, remontu
budynków, oraz urządzeń komunikacyjnych;
4) zagospodarowanie istniejących i projektowanych układów komunikacyjnych wymaga zachowanie warunków przeciwpoşarowych.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego polegające na:
1) dopuszczalny poziom hałasu i drgań jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego;

1) granica obszaru objętego planem;

2) ochronie krajobrazu kulturowego ze szczególnym zwróceniem uwagi na krajobraz wzdłuş linii brzegowej rz. Nysa Łuşycka oraz od strony
ul. Budziszyńskiej;

2) linie rozgraniczające tereny o róşnym przeznaczeniu lub róşnych zasadach zagospodarowania;

3) odprowadzeniu ścieków komunalnych i wód
opadowych z całego obszaru objętego planem
do miejskiej kanalizacji sanitarnej;

3) obowiązujące linie zabudowy;

4) zaopatrzeniu terenów zabudowanych i przeznaczonych do zabudowy w sieć wodociągową;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy;
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5) zakazie stosowania urządzeń nie spełniających
wymogów ochrony środowiska;
6) zachowaniu objętej ochroną zieleni naturalnej,
w tym istniejącego drzewostanu, jeşeli przepisy
szczegółowe nie stanowią inaczej;
7) prowadzona działalność na terenie objętym
planem nie moşe powodować pogorszenia się
komfortu şycia mieszkańców, będących w zasięgu bezpośrednim lub pośrednim oddziaływania przedmiotowych zmian.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, oraz dóbr kultury współczesnej polegające
na:
1) wpisie do rejestru zabytków zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Gubina nieruchomości, na której połoşone są obiekty oznaczone na planie literami: A, B, C, D, E;
2) wprowadzeniu
wymogu
konsultowania
i uzgadniania z Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków wszelkich działań w zakresie:
a) budowy nowych obiektów kubaturowych,
b) wyburzeń obiektów istniejących,
c) przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, remontów, a takşe zmiany funkcji obiektów
wyszczególnionych w rejestrze zabytków,
zmian historycznie kształtowanych wnętrz
urbanistycznych,
d) realizacji kolorystycznych, wprowadzanie
małej architektury, oświetlenia, zmiany nawierzchni;
3) w przypadku ujawnienia podczas robót budowlanych i ziemnych przedmiotu, który posiada
cechy zabytku, naleşy:
a) niezwłocznie zawiadomić Prezydenta Miasta,
oraz organ Słuşby Ochrony Zabytków,
b) zabezpieczyć odkryty przedmiot,
c) wstrzymać roboty mogące go uszkodzić lub
zniszczyć do czasu wydania przez Konserwatora Zabytków odpowiednich zarządzeń.
5. Zasady wynikające z parametrów kształtowania zabudowy, oraz zagospodarowania terenu. Zasady zostały uregulowane w Rozdziale 2.
6. Szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości objętych planem zostały uregulowane
w Rozdziale 2.
7. Zasady przebudowy, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) obsługa komunikacyjna terenu:
a) ustala się obsługę komunikacyjną terenów
od wyznaczonych na rysunku planu dróg
o ile ustalenia szczegółowe nie precyzują inaczej. Parametry dróg, ich kategorie, oraz
klasy podano w Rozdziale 2,

Poz. 1886
b) dopuszcza się lokalizowanie w pasach drogowych urządzeń budowlanych, oraz budowli związanych z obsługą komunikacji,
c) dopuszcza się prowadzenie ciągów pieszorowerowych,
d) dopuszcza się ustawienia nośników reklamowych i informacyjnych w pasach drogowych za zgodą zarządcy drogi;
e) obsługa terenów odbywa się za pomocą
drogi gminnej klasy lokalnej oznaczonej
symbolem 1KDL, dróg wewnętrznych oznaczonych 1KDW, 2KDW, 3KDW, oraz z ulic
przyległych do terenu objętego planem,
f)

miejsca parkingowe zabezpieczyć w granicach własnej działki;

2) obsługa terenu w sieć infrastruktury technicznej:
a) ustala się prowadzenie sieci uzbrojenia podziemnego w liniach rozgraniczających dróg,
oraz na terenach właściciela działki,
b) ustala się, şe w przypadku prowadzenia robót ziemnych związanych z budową lub
przebudową, nieczynne sieci uzbrojenia
technicznego naleşy zdemontować,
c) zabrania się na obszarze planu realizacji naziemnych sieci uzbrojenia technicznego z wyjątkiem oświetlenia i przyłączy o charakterze
czasowym;
2a)

obsługa terenu w sieć wodociągową:

a) zaopatrzenia terenu w wodę dla celów bytowych, oraz przeciwpoşarowych z ogólnodostępnej sieci wodociągowej,
b) dopuszcza się budowę rozdzielczej sieci wodociągowej w układach pierścieniowych,
c) dopuszcza się wydzielenie pasów technicznych dla prowadzenia sieci poza ciągami
komunikacyjnymi;
2b)

w zakresie odprowadzenia ścieków komunalnych:

a) ustala się budowę rozdzielczego systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
b) ustala się odprowadzenie ścieków do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej,
c) ustala się prowadzenie sieci na ścieki komunalne w pasach drogowych, oraz na terenach
właściciela działki za jego zgodą,
d) dopuszcza się budowę lokalnych przepompowni ścieków zlokalizowanych na terenach
właściciela działki,
e) dopuszcza się remont, przebudowę i budowę
nowych odcinków sieci;
2c) w zakresie odprowadzenia wód opadowych
i roztopowych:
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a) ustala się budowę rozdzielczego systemu
sieci ścieków komunalnych i sieci wód opadowych i roztopowych,
b) ustala się odprowadzenie wód deszczowych
i roztopowych do miejskiej sieci kanalizacji
deszczowej,
c) ustala się obowiązek oczyszczenia wód deszczowych i roztopowych odprowadzanych
z terenów zanieczyszczonych określonych
w przepisach szczególnych,
d) dopuszcza się budowę zbiornika retencyjnego na działce własnej inwestora,
e) ustala się prowadzenie sieci na wody deszczowe i roztopowe w pasach drogowych,
oraz na terenach właściciela działki za jego
zgodą,
f)

dopuszcza się budowę separatorów i lokalnych przepompowni na wody opadowe i roztopowe na działce właściciela,

g) dopuszcza się remont, przebudowę i budowę
nowych odcinków sieci;
2d)

w zakresie sieci gazowej:

a) ustala się prowadzenie sieci gazowej w liniach rozgraniczających dróg, oraz na terenach właściciela działki,
b) dopuszcza się dostawy gazu z sieci gazowej
średniego i niskiego ciśnienia,
c) dopuszcza się budowę rozdzielczej sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia;
2e)

w zakresie sieci elektroenergetycznych:

a) ustala się zasilanie terenu objętego planem
z projektowanych stacji transformatorowych
15/04kV znajdujących się w obszarze planu,
oraz poza obszarem plan,

Poz. 1886
d) dopuszcza się prowadzenie sieci grzewczych
i obiektów, oraz urządzeń z nią związanych
poza pasami drogowymi, za zgodą właściciela działki, po uzgodnieniu z administratorem
sieci i pod warunkiem, şe nie zostaną zakłócone podstawowe funkcje tych terenów,
e) zakaz prowadzenie sieci grzewczych nad poziomem terenu;

2g)

w zakresie telekomunikacji :

a) ustala się lokalizowanie sieci telekomunikacyjnych we wspólnych kanałach zbiorczych
biegnących w pasach drogowych jak i poza
pasami, po uzyskaniu zgody właścicieli terenów,
b) zakazuje się prowadzenia sieci telekomunikacyjnych napowietrznych z wyjątkiem sieci
wykonanych na okres tymczasowy;
2h) w zakresie gromadzenia i usuwania odpadów
obowiązują zasady określone w odrębnych
przepisach szczególnych.
8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i uşytkowania terenów. Dopuszcza się dotychczasowe uşytkowanie terenów do
czasu rozpoczęcia realizacji ustaleń planu na danym
terenie.
9. Obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych
na własnej działce w ilości:
1) nie mniej niş jedno miejsce postojowe na jedno
mieszkanie;
2) nie mniej niş jedno miejsce postojowe na
35m2 powierzchni uşytkowej dla obiektów handlowych, biurowych, usługowych. Dopuszcza
się na terenie własnym inwestora budowę garaşu wielopoziomowego do 3-ch kondygnacji
nadziemnych, jeşeli przepisy szczegółowe nie
stanowią inaczej.

b) ustala się zasilanie terenu z linii średniego
i niskiego napięcia,

Rozdział III

c) ustala się prowadzenie kablowych sieci elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia połoşonych w ziemi w pasach drogowych oraz na terenach właściciela działki,

Przepisy szczegółowe

d) dopuszcza się budowę stacji transformatorowej na działce inwestora,
e) dopuszcza się likwidację istniejącej stacji
transformatorowej połoşonej na terenie
1U,MW;
2f) w zakresie zaopatrzenia w ciepło:
a) ustala się podłączenie budynków do istniejących ŝródeł ciepła,
b) stosowanie lokalnych urządzeń grzewczych
o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń,
c) dopuszcza się prowadzenie sieci grzewczych
w pasach drogowych,

§ 5. 1. Określa się następujące przeznaczenia dla
terenu oznaczonego symbolem: 1U – teren zabudowy o funkcji usługowo - handlowej z dopuszczeniem
funkcji turystycznej.
1) Ustala się :
a) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy,
b) powierzchnię zabudowy i powierzchnię
utwardzoną łącznie max 80% powierzchni
działki,
c) powierzchnię biologicznie czynną min. 20%
powierzchni działki,
d) wytworzenie pierzei wzdłuş obowiązującej linii zabudowy od strony ul. Budziszyńskiej.
Długość wytworzonej pierzei min. 40% długości obowiązującej linii zabudowy,
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e) do wykończenia zewnętrznego jako materiału
licowego naleşy stosować klinkier w ilości
nie mniej niş 25% powierzchni czystej elewacji. Materiał (klinkier) uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
f)

ilość kondygnacji – do dwóch kondygnacji
nadziemnych,

g) dach płaski,
h) utrzymanie istniejącej bramy wjazdowej,
oznaczonej na rysunku planu literą A,
i)

dojazd od strony drogi 1KDL (ul. Budziszyńskiej) i ul. II Armii Wojska Polskiego,

j)

prowadzenie ciągu pieszo-jezdnego w drodze
1KDW od strony ul. II Armii Wojska Polskiego przez bramę wjazdową do drogi wewnętrznej 2KDW,

k) prowadzenie ciągu pieszego od strony
ul. Budziszyńskiej wzdłuş drogi oznaczonej
2KDW,

Poz. 1886
klamowych i wolnostojących tablic informacyjnych związanych z prowadzonymi usługami na tym terenie;

3) Zakazuje się wykonywania ogrodzenia terenu.
2. Określa się następujące przeznaczenie dla terenu oznaczonego symbolem: 1U,MW – teren zabudowy o funkcji usługowo - handlowej z dopuszczeniem funkcji turystycznej i mieszkaniowej.
1) Ustala się:
a) zachowanie budynków zabudowy postindustrialnej oznaczonych na rysunku planu literami: B, C, D, E,
b) dla budynków oznaczonych literami B, C, D,
E utrzymać charakterystyczne dla zabudowy
postindustrialnej detale architektoniczne jak:
licowanie ścian zewnętrznych cegłą klinkierową, podział okien, zwieńczenia,
c) zachowanie
budynków,

wysokości

postindustrialnych

l)

rozbiórkę istniejących budynków, budowli,
sieci,

d) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy,

ł)

w przypadku ujawnienia podczas robót budowlanych i ziemnych przedmiotu, który posiada cechy zabytku, naleşy:

e) dojazd na teren od strony: Alei Łuşyckich,

niezwłocznie zawiadomić Burmistrza Miasta, oraz organ Słuşby Ochrony Zabytków,
zabezpieczyć odkryty przedmiot,
wstrzymać roboty mogące go uszkodzić
lub zniszczyć, do czasu wydania przez
Konserwatora Zabytków odpowiednich zarządzeń,
m) zapewnienie dla obiektów handlowych
miejsc postojowych przyjmując 35,0m2 powierzchni sprzedaşowej na 1-no miejsce postojowe. Miejsca postojowe dla terenu 1U
zabezpieczyć na terenie 1TU,
n) przewidzieć miejsce na lokalizację wolnostojących pojemników na odpady stałe;
2) Dopuszcza się:
a) wykonanie remontu, przebudowy bramy
wjazdowej w oparciu o dokonane uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
b) podpiwniczenie projektowanych budynków,
c) wykonania górnego naświetla dla projektowanych budynków,
d) budowę obiektów małej architektury,
e) dojazd dla samochodów dostawczych o nacisku do 8 ton na jedną oś do obsługi pawilonu od strony drogi 1KDW lub 2KDW,
f)

prowadzenie infrastruktury technicznej,

g) wycinkę drzew,
h) za zgodą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków sytuowanie wszelkich urządzeń re-

f)

prowadzenie ciągów pieszych,

g) powierzchnię zabudowy i powierzchnię
utwardzoną łącznie max 85% powierzchni terenu,
h) powierzchnię biologicznie czynną min. 15%
powierzchni terenu,
i)

prowadzenie po terenie sieci technicznych
związanych z uzbrojeniem terenu,

j)

zapewnienie miejsc postojowych przyjmując
35,0m2 powierzchni uşytkowej usługowej na
1-no miejsce postojowe, oraz 1-no miejsce
postojowe dla jednego mieszkania, pokoju
hotelowego. Miejsca postojowe dla terenu
1U,MW zabezpieczyć na terenach: 2TU, 3TU,

k) przewidzieć miejsce na lokalizację wolnostojących pojemników na odpady stałe;
2) Dopuszcza się:
a) przeprowadzenie remontu, przebudowy lub
rewaloryzacji budynków postindustrialnych
pod warunkiem wykonania dokumentacji
konserwatorskiej w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
b) zmniejszenie ilości kondygnacji do trzech
w budynku oznaczonym na rysunku planu literą G zlokalizowanym pomiędzy budynkami
B i D,
c) rozbiórkę budynków nie naleşących do zabudowy postindustrialnej,
d) zabudowę plombową pomiędzy budynkami
B i C (oznaczoną na rysunku planu literą F)
od strony ul. Budziszyńskiej przy spełnieniu
warunków:
ilość kondygnacji trzy,
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dach płaski,
wysokość kondygnacji jak w budynkach
przyległych,
dopuszcza się wykonanie naświetla górnego w dachu,
e) rozbiórkę istniejącego budynku oznaczonego
literą G i budowę nowego budynku przy
spełnieniu warunków:
ilość kondygnacji trzy,
dach płaski,
wysokość kondygnacji jak w budynkach
sąsiednich, przyległych,
dopuszcza się wykonanie naświetla górnego w dachu,
f)

dopuszcza się wykonanie połączenia mostem
pomiędzy budynkiem G, a budynkiem E na
wysokości od 1-szego piętra wzwyş,

g) likwidację piątej kondygnacji poprzez jej
otworzenie (usunięcie stropu) z pozostawieniem ścian zewnętrznych i niezbędnych elementów konstrukcyjnych,
h) likwidację szybu dŝwigowego zlokalizowanego przy budynku oznaczonym literą G,
i)
j)

wbudowanie stacji transformatorowej w projektowane lub istniejące budynki,

Poz. 1886

3. Określa się następujące przeznaczenie dla terenu oznaczonego symbolem: 2U,MW – teren zabudowy o funkcji usługowo - handlowej z dopuszczeniem funkcji turystycznej i mieszkaniowej.
1) Ustala się:
a) rozbiórkę istniejących budynków,
b) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy,
c) ilość kondygnacji dla nowoprojektowanych
budynków 3-4 kondygnacje nadziemne,
d) dachy płaskie,
e) obowiązek wytworzenia pierzei wzdłuş
ul. Budziszyńskiej na długości wskazanej
obowiązującej linii zabudowy,
f)

g) zapewnienie miejsc postojowych przyjmując:
35m2 powierzchni uşytkowej usługowej na
1-no miejsce postojowe, oraz 1-no miejsce
postojowe dla jednego mieszkania,
h) powierzchnię zabudowy i powierzchnię
utwardzoną max do 75% powierzchni działki,
i)

powierzchnię biologicznie czynną min. 25%
powierzchni działki,

j)

w przypadku ujawnienia podczas robót budowlanych i ziemnych przedmiotu, który posiada cechy zabytku, naleşy:

rozbiórkę istniejącej stacji transformatorowej,

niezwłocznie zawiadomić Burmistrza Miasta, oraz organ Słuşby Ochrony Zabytków,

k) za zgoda Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ustawienie tablic reklamowo - informacyjnych,
l)

ł)

wykonanie połączenia komunikacyjnego
w formie łączników jedno lub wielopoziomowych pomiędzy budynkiem oznaczonym
literą D i projektowanym budynkiem garaşu
wielopoziomowego zlokalizowanego na terenie 3TU,
wykonania na ścianach zewnętrznych banerów reklamowych i elementów metaloplastyki w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,

dojazd na teren od strony ul. Kołłątaja (droga
3KDW i ul. Budziszyńskiej (droga 1KDL),

zabezpieczyć odkryty przedmiot,
wstrzymać roboty mogące go uszkodzić
lub zniszczyć do czasu wydania przez Konserwatora Zabytków odpowiednich zarządzeń,
k) przewidzieć miejsce na lokalizację wolnostojących pojemników na odpady stałe;
2) Dopuszcza się:
a) ustawienie tablic reklamowo - informacyjnych,

m) podział na działki z moşliwością dostępu kaşdej wydzielonej działki do drogi publicznej,

b) wykonania górnych naświetli w projektowanych budynkach,

n) utrzymanie, przebudowę, rozbudowę anteny
telefonii cyfrowej zlokalizowanej na kominie
przy budynku E na warunkach określonych
przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

c) podział terenu na działki pod warunkiem zapewnienia dla kaşdej wydzielonej działki dojazdu do drogi publicznej,

o) wycinkę drzew,
p) wykonanie ogrodzenia na granicy terenu
planu od strony zachodniej. Wysokość ogrodzenia do 2,0m. Ogrodzenie aşurowe;
3) Zakazuje się wykonywania ogrodzeń od strony
ul. Budziszyńskiej i od strony terenów: 2TU,
3TU.

d) podział terenu na działki pod warunkiem zapewnienia dla kaşdej wydzielonej działki dojazdu do drogi publicznej,
e) wycinkę drzew,
f)

wykonanie ogrodzenia na granicy terenu
planu od strony terenów zabudowanych.
Wysokość ogrodzenia do 2,0m. Ogrodzenie
aşurowe;
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3) Zakazuje się wykonywania ogrodzeń od strony
ul. Budziszyńskiej i od strony terenu ciągu pieszego oznaczone 1Kp.
4. Określa się następujące przeznaczenie dla terenu oznaczonego symbolem: 1KDL – teren drogi
publicznej lokalnej.
1) Ustala się:
a) szerokość pasa drogowego 14,0 ÷ 18,0m,
b) szerokość jezdni 7,0m;
2) Dopuszcza się:
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7. Określa się następujące przeznaczenie dla terenu oznaczonego symbolem: 3KDW – teren drogi
wewnętrznej.
1) Ustala się:
a) szerokość pasa drogowego – w istniejących
granicach,
b) szerokość jezdni 6,0 ÷ 7,0m, nawierzchnia
utwardzona;
2) Dopuszcza się:
a) prowadzenie infrastruktury technicznej,

a) prowadzenie infrastruktury technicznej,

b) prowadzenie ciągów pieszo-rowerowych,

b) prowadzenie ciągów pieszo-rowerowych,

c) zmianę klasy i kategorii drogi,

c) zmianę klasy i kategorii drogi,

d) ustawianie tablic informacyjnych związanych
z obsługą komunikacyjną i tablic reklamowych.

d) remont, przebudowę drogi ze zmianą nawierzchni,
e) ustawienia tablic informacyjnych związanych
z obsługą komunikacyjną i tablic reklamowych;
3) Zakazuje się ustawiania tablic reklamowych.
5. Określa się następujące przeznaczenie dla terenu oznaczonego symbolem: 1KDW – teren drogi
wewnętrznej.
1) Ustala się:
a) szerokość pasa drogowego 10,0 – 12,0m,
b) szerokość jezdni 6,0 ÷ 7,0m.;
2) Dopuszcza się:
a) prowadzenie infrastruktury technicznej,
b) prowadzenie ciągów pieszo-rowerowych,
c) dojazd samochodów dostawczych o nacisku
do 8 ton na jedną oś do obsługi terenu 1U,
d) zmianę klasy i kategorii drogi,
e) ustawienia tablic informacyjnych związanych
z obsługą komunikacyjną i tablic reklamowych.
6. Określa się następujące przeznaczenie dla terenu oznaczonego symbolem: 2KDW – teren drogi
wewnętrznej.
1) Ustala się:
a) szerokość pasa drogowego 12,0m,
b) szerokość jezdni 6,0 ÷ 7,0m;
2) Dopuszcza się:
a) prowadzenie infrastruktury technicznej,
b) prowadzenie ciągów pieszo-rowerowych,
c) dojazd samochodów dostawczych o nacisku
do 8 ton na jedną oś do obsługi terenu 1U,
d) zmianę klasy i kategorii drogi,
e) ustawianie tablic informacyjnych związanych
z obsługą komunikacyjną i tablic reklamowych.

8. Określa się następujące przeznaczenie dla terenu oznaczonego symbolem: 1TU – teren przeznaczony pod parking dla potrzeb terenu 1U.
1) Ustala się:
a) wyznacza się teren pod parking dla obsługi
terenu 1U,
b) wjazd na teren parkingu od strony dróg wewnętrznych: 1KDW; 2KDW;
2) Dopuszcza się:
a) rozbiórkę budynków,
b) budowę garaşu wielopoziomowego do 3-ch
kondygnacji nadziemnych,
c) połączenie z parkingiem 2TU,
d) prowadzenie infrastruktury technicznej,
e) ustawianie tablic informacyjnych związanych
z obsługą komunikacyjną i tablic reklamowych,
f)

wykonanie ogrodzenia od strony terenu 2TU,

g) budowę stacji transformatorowej.
9. Określa się następujące przeznaczenie dla terenu oznaczonego symbolem: 2TU – teren przeznaczony pod parking dla potrzeb terenu 1U,MW.
1) Ustala się:
a) rozbiórkę budynków,
b) wyznacza się teren pod parking dla obsługi
terenu 1U,MW,
c) wjazd na teren parkingu od strony dróg wewnętrznych: 2KDW i od Alei Łuşyckich,
d) pozostawienie frontowej elewacji budynku
od strony Alei Łuşyckiej;
2) Dopuszcza się:
a) budowę garaşu wielopoziomowego do 3-ch
kondygnacji nadziemnych,
b) połączenia z parkingiem 1TU,
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c) prowadzenie infrastruktury technicznej,
d) wykonanie ogrodzenia od strony terenu 2TU,
e) budowę stacji transformatorowej,
f)

Poz. 1886
d) nawierzchnia ciągu pieszego przystosowana
do ruchu pojazdów uprzywilejowanych.

2) Zakazuje się wykonania ogrodzeń od strony terenów 3TU i 2U/MW.

ustawianie tablic informacyjnych związanych
z obsługą komunikacyjną i tablic reklamowych.

12. Określa się następujące przeznaczenie dla terenu oznaczonego symbolem: 1Ei – teren lokalizacji
istniejącej stacji transformatorowej.

10. Określa się następujące przeznaczenie dla terenu oznaczonego symbolem: 3TU – teren przeznaczony pod parking dla potrzeb terenu 1U,MW.

1) Dopuszcza się likwidację stacji transformatorowej.

1) Ustala się:
a) rozbiórkę budynków,
b) wyznacza się teren pod parking dla obsługi
terenu 1U,MW,
c) wjazd na teren parkingu od strony drogi
1KDL
2) Dopuszcza się:
a) budowę garaşu wielopoziomowego do
4-ch kondygnacji nadziemnych i do 1-nej
kondygnacji podziemnej,
b) wykonanie połączenia komunikacyjnego
w formie łączników jedno lub wielopoziomowych pomiędzy budynkiem oznaczonym
literą D i projektowanym budynkiem garaşu
wielopoziomowego,
c) obsługę terenu 2U,MW,
d) prowadzenie infrastruktury technicznej,
e) budowę stacji transformatorowej,
f)

ustawianie tablic informacyjnych związanych
z obsługą komunikacyjną i tablic reklamowych.

11. Określa się następujące przeznaczenie dla terenu oznaczonego symbolem: 1Kp – teren przeznaczony pod ciąg pieszy:
1) Ustala się:
a) szerokość ciągu pieszego 15,0m,
b) rozbiórkę istniejących budynków,
c) połączenie ciągu pieszego ul. Budziszyńskiej
z terenami zielonymi połoşonymi przy Alei
Łuşyckiej;

13. Określa się następujące przeznaczenie dla terenów oznaczonych symbolami: 1Ep, 2Ep – orientacyjne tereny pod lokalizację projektowanych stacji
transformatorowych.
1) Ustala się:
a) działkę 6,0x 6,0m dla potrzeb lokalizacji stacji
transformatorowej;
2) Dopuszcza się:
a) zmianę lokalizacji działki dla stacji transformatorowej w obszarze terenu,
b) wbudowanie
stacji
transformatorowych
w istniejące i projektowane budynki,
c) ogrodzenie działki w przypadku stacji wolnostojących.
Rozdział IV
Przepisy końcowe
§ 6. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala
się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gubina.
§ 8. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 30 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Leszek Ochotny
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVI/453/2009
Rady Miejskiej w Gubinie
z dnia 30 października 2009r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXVI/453/2009
Rady Miejskiej w Gubinie
z dnia 30 października 2009r.
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag
do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Śródmieścia miasta Gubin obszaru
połoşonego w obrębie ulic: II Armii Wojska Polskiego, Budziszyńskiej, Kołłątaja i Alei Łuşyckich.
1) Uwaga wniesiona w dniu 16.09.2009r. przez
BMB INVEST Sp. z o.o. 62-020 Swarzędz
ul. Dworcowa 7. Adres do korespondencji:
66-470 Kostrzyn nad Odrą ul. Sikorskiego 16.
Wniesiona uwaga porusza 3 zagadnienia.
Zagadnienia nr 1. i nr 2. dotyczą - ujednolicenia zapisów w planie z częścią graficzną.
Zagadnienie nr 1.
Dla terenu 1U § 5 ust. 1 pkt 1 j) jest zapis: „prowadzenie ciągu pieszo-jezdnego w drodze 1KDW od
strony ul. II Armii wojska Polskiego przez bramę
wjazdową do drogi wewnętrznej 2KDW”, a w części
graficznej planu ciąg pieszy zaznaczony jest na terenie 1U, obok bramy wjazdowej, tym samym ograniczona została moşliwość zabudowy na terenie 1U od
strony zachodniej. Korekta części graficznej jest tym
bardziej uzasadniona, iş w § 5 ust. 5 pkt 2 b) dopuszcza się prowadzenie ciągów pieszo-rowerowych dla
terenu oznaczonego symbolem 1KDW, a zaproponowana szerokość jezdni to 6-7m co kompensuje się
w całości w tym terenie.
W związku z powyşszym wnosi się o zmianę w załączniku graficznym do projektu planu i dostosowanie jego treści do treści projektu uchwały, tj. przesunięcie oznaczeń ciągu pieszego w drogę 1KDW,
a w związku z tym przesunięcie równieş nieprzekraczalnej linii zabudowy w stronę zachodnią, aş do
zlicowania jej z zewnętrzną krawędzią bramy przejazdowej
Rozstrzygnięcie uwagi. Uwaga nieuwzględniona.
UZASADNIENIE
W projekcie uchwały przy §5 ust.1, pkt 2, ppkt „j”
znalazł się zapis dot. dopuszczenia prowadzenia
ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi oznaczonej
1KDW. Zapis ciągu pieszego na rysunku planu na
terenie 1U był związany ze wskazaniem organizacji
ruchu pieszego dla obsługi obiektu usługowohandlowego i nie miał nic wspólnego z ciągiem pieszo-rowerowym w drodze 1KDW.
Propozycja przesunięcia linii zabudowy dla projektowanego obiektu usługowo- handlowego na granicę pasa drogowego 1KDW spowoduje zakłócenie
funkcji drogi 1KDW, poniewaş pas chodnikowy ciągu pieszo-rowerowego będzie miał ok. 2,50m szero-
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kości, oraz ograniczy wjazdy i wejścia do projektowanego obiektu usługowo-handlowego. Przyjęta
odległość 5,0 m dla nieprzekraczalnej linii zabudowy
od pasa drogowego daje min. gwarancję uniknięcia
w przyszłości nieprzewidzianych problemów.
Zagadnienie nr 2.
Dla terenu 2KDW §5 ust.6 pkt 2 b) dopuszcza się
prowadzenie ciągów pieszo-rowerowych dla terenu
oznaczonego symbolem 2KDW, tymczasem w części
graficznej zaproponowano teren drogi wewnętrznej
2KDW o szerokości 12 m, który ma obejmować drogę o szerokości 6-7 m, a ponadto proponuje się ciąg
pieszy o szerokości 10m. Takie rozwiązanie jest nieuzasadnione zarówno pod względem ekonomicznym jak i pod względem słusznego interesu strony
jaką w tym przypadku jest właściciel działki 259/20
dla której zostały wprowadzone powyşsze zapisy,
poniewaş zapisem w planie zobowiązany jest z własnych środków wybudować drogę, oraz ciąg pieszy
o szerokości w sumie 22 m, a ponadto w póŝniejszym okresie ponosić opłaty związane z podatkiem
od nieruchomości za budowlę. Takie rozwiązanie
jest tym bardziej nieuzasadnione, şe doprowadzająca do terenu 1U droga - ulica Budziszyńska, wraz
z chodnikami nie przekracza 15 m szerokości, natomiast teren 2KDW który ma być jedyną drogą wewnętrzną ma mieć zgodnie z postanowieniami planu
szerokość 22 m.
W związku z powyşszym wnoszę o korektę oznaczeń
w części graficznej planu, przesunięcie oznaczeń
ciągu pieszego w ciąg drogi wewnętrznej 2KDW
w przypadku budynku B na terenie 1U,MW.
Rozstrzygnięcie uwagi. Uwaga nieuwzględniona.
UZASADNIENIE
W projekcie uchwały w §5 ust. 6, pkt 2, ppkt „b”
znalazł się zapis dot. dopuszczenia prowadzenia
ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi oznaczonej
2KDW.
Zapis ciągu pieszego na rysunku planu na terenie
1U (tak jak w przypadku dot. drogi 1KDW) był związany ze wskazaniem organizacji ruchu pieszego dla
obsługi obiektu usługowo-handlowego i nie miał nic
wspólnego z ciągiem pieszo-rowerowym w drodze
2KDW.
Propozycja przesunięcia linii zabudowy dla projektowanego obiektu usługowo-handlowego na granicę pasa drogowego 2KDW spowoduje zakłócenie
funkcji drogi 2KDW, poniewaş pas chodnikowy ciągu pieszo-rowerowego będzie miał ok. 2,50m szerokości.
Przesunięcie granicy pasa drogowego 2KDW na
granicę terenu 1U,MW od strony budynku oznaczonego na rysunku planu symbolem B, uniemoşliwi
wykonanie wejść do budynku B od strony drogi
2KDW w przypadku wysunięcia ich poza lico budynku B.
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Zagadnienie nr 3.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXVI/453/2009
Rady Miejskiej w Gubinie
z dnia 30 października 2009r.

Wnioskuję o wprowadzenie zapisu §5 ust.1 pkt 2 e)
„dopuszcza się dojazd dla samochodów dostawczych o nacisku do 8 ton na jedną oś do obsługi
pawilonu od strony drogi 1KDW lub 2KDW”. Obecny zapis jest w tym względzie mało precyzyjny
i moşe prowadzić do róşnych interpretacji z ograniczającymi do zatowarowania małymi samochodami
dostawczymi typu bus włącznie.
Rozstrzygnięcie uwagi. Uwaga uwzględniona.
UZASADNIENIE
Zapisy zostały wprowadzone do ustaleń planu
w: § 5, ust. 1, pkt 2, ppkt „e”, § 5, ust. 5, pkt 2,
ppkt „c”, § 5, ust. 6, pkt 2, ppkt „e”.
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Rozstrzygnięcie dot. Sposobu realizacji
i finansowania zapisanych w planie inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą
do zadań własnych gminy
do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Śródmieścia miasta Gubin obszaru
połoşonego w obrębie ulic: II Armii Wojska Polskiego, Budziszyńskiej, Kołłątaja i Alei Łuşyckich
Gmina Gubin nie poniesie şadnych kosztów związanych z realizacją inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej.
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UCHWAŁA NR XXV/145/09
RADY GMINY TRZEBIEL
z dnia 3 listopada 2009r.
w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom
zamieszkałym na terenie gminy Trzebiel
Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572 ze zmianami.) uchwala się co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXIV/142/05 Rady Gminy
Trzebiel z dnia 26 kwietnia 2005r. w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Trzebiel
wprowadza się następujące zmiany:
1. § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Stypendium
szkolne przysługuje osobom wymienionym § 1
ust. 2, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na
osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, cięşka lub długotrwała choroba,
wielodzietność, brak umiejętności wypełniania
funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a takşe gdy rodzina jest niepełna.”
2. Po § 1 ust. 3 dodaje się ust. 3a o treści: „Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium
szkolne nie moşe być większa niş kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
12 marca 2004r. o pomocy społecznej
(j.t. Dz. U z 2008r. Nr 115 poz. 728 ze zmianami).”

3. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „kwotę miesięcznego stypendium szkolnego ustala Wójt
w wysokości od 80% do 200% kwoty, o której
mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych
(j.t. Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 z zmianami),
uwzględniając wysokość przekazanej Gminie
dotacji celowej z budşetu państwa oraz ilość
złoşonych wniosków na dany rok szkolny .”
4. § 3 ust. 1a otrzymuje brzmienie: „Uczeń,
otrzymujący inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, moşe otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która
łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza
dwudziestokrotności kwoty, o której mowa
w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych (j.t. Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992
z zmianami), a w przypadku słuchaczy kolegiów
nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników słuşb społecznych osiemnastokrotności kwoty, o której
mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych. (j.t. Dz. U. z 2006r. Nr 139,
poz. 992 z zmianami).”
5. § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Wnioski mogą
być złoşone po terminie określonym w ust. 3
w szczególnych przypadkach, tj.:
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1) choroby wnioskodawcy uniemoşliwiającej
złoşenie wniosku w wyznaczonym terminie;
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o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego,
w terminie 14 dni od daty ich wystąpienia.”

2) przebywania wnioskodawcy poza miejscem
stałego zamieszkania, w okresie składania
wniosków;

3) ust. 14 o treści: „Stypendium szkolne cofa się
gdy uczeń:

3) nagłego pogorszenia się sytuacji finansowej
rodziny;

a) uzyskał pomoc na podstawie nieprawdziwych danych;

4) powstania zdarzenia losowego uniemoşliwiającego złoşenie wniosku w regulaminowym
terminie.

b) nie został spełniony obowiązek, o którym
mowa w § 5 ust. 7, z zastrzeşeniem § 5
ust. 9 i 10.”

6. Po § 4 ust. 4 dodaje się ust. 4a o treści : „W pozostałych przypadkach wnioski złoşone po terminie nie będą rozpatrywane.”

4) ust. 15 o treści : „Naleşności z tytułu nienaleşnie pobranego stypendium szkolnego
podlegają zwrotowi w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

7. § 4 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „w przypadku
wniosku złoşonego po terminie wskazanym
w ust. 3, pkt 1 - 3, prawo do stypendium szkolnego ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek wraz z prawidłowo załączonymi zaświadczeniami lub innymi wymaganymi dokumentami.”

5) ust. 16 o treści: „W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeşeli şądanie zwrotu wydatków na udzielone stypendium szkolne w całości lub w części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciąşenie lub teş niweczyłoby skutki udzielonej pomocy. Wójt
moşe odstąpić od şądania takiego zwrotu.”

8. Po § 5 ust. 11 wprowadza się:
1) ust. 12 o treści: „Uczeń, któremu zostało
przyznane stypendium, traci prawo do jego
otrzymania od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym:
a) został skreślony z listy uczniów;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązywania od
1 września 2009r.

b) ustały przyczyny, które stanowiły podstawę
przyznania stypendium.”

Przewodniczący Rady
Grzegorz Rygiel

2) ust. 13 o treści: „Rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń otrzymujący stypendium szkolne są
obowiązani powiadomić Wójta Gminy
18 8 7
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UCHWAŁA NR NR XXXVII/429/2009
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE
z dnia 17 listopada 2009r.
w sprawie nadania nazwy rondu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) uchwala się,
co następuje:
§ 1. 1. Nadaje się nazwę „Rondo Marszałka Józefa Piłsudskiego” rondu połoşonemu u zbiegu dróg
publicznych: ul. Armii Krajowej, ul. PCK, ul. Generała Sikorskiego oraz ul. Okręşnej, zlokalizowanemu
na części działki oznaczonej w ewidencji gruntów
nr 395 w obrębie 2 miasta Sulechów.

2. Połoşenie ronda, o którym mowa w ust. 1
przedstawia załącznik graficzny do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Tadeusz Pająk

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 136
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Poz. 1888
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVII/429/2009
Rady Miejskiej w Sulechowie
z dnia 17 listopada 2009r.
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UCHWAŁA NR XXXVII/431/2009
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE
z dnia 17 listopada 2009r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów oraz akcji
w spółkach prawa handlowego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) uchwala się
co następuje:
§ 1. W § 8 uchwały Nr XXXIV/391/2009 Rady
Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 sierpnia 2009r.
w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania
i zbywania udziałów oraz akcji w spółkach prawa

handlowego (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 103,
poz. 1356 z dnia 30 września 2009r.) skreśla się wyraz "pozytywnej".
§ 2. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Tadeusz Pająk
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UCHWAŁA NR LVI/720/09
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA
z dnia 24 listopada 2009r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 - tekst jednolity z póŝn.
zm.1) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
z 2006r. Nr 121, poz. 844 – tekst jednolity z póŝn.
zm.2) uchwala się, co następuje:
§ 1. Załączniki nr 1-3 do uchwały nr XXXV/319/04
Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 listopada 2004r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Lubus.
Nr 103, poz. 1615 z póŝn. zm.3) otrzymują brzmienie
jak w załącznikach nr 1-3 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2010r.
Przewodniczący Rady:
Adam Urbaniak
________________________________________________________
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r.
Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz. 420.
2
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 i Nr 223, poz. 1463 oraz z 2009r. Nr 56,
poz. 458.
3
Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj.
Lubus. z 2005r. Nr 100, poz. 1773 oraz z 2007r. Nr 134, poz. 1891.
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Poz. 1890
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LVI/720/09
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 24 listopada 2009r.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXV/319/04
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 30 listopada 2004r.
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 niş

Mniej niş

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 równowaşne
Dwie osie
990,00
1.236,00
1.488,00
1.722,00
Trzy osie
990,00
1.236,00
1.644,00
1.854,00
2.052,00
2.166,00
Cztery osie i więcej
1.644,00
1.854,00
2.052,00
2.166,00
2.214,00

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
1.176,00
1.644,00
1.692,00
1.746,00
1.236,00
1.644.00
1.794,00
1.854,00
2.166,00
2.262,00
1.854,00
2.052,00
2.166,00
2.480,00
2.480,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 136

– 8130 –

Poz. 1890
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LVI/720/09
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 24 listopada 2009r.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXV/319/04
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 30 listopada 2004r.
Stawki podatku od środków transportowych od ciągników siodłowych lub balastowych 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 + naczepa
(w tonach)
Nie mniej niş

Mniej niş

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 równowaşne
Dwie osie
1.236,00
1.386,00
1.440,00
1.458,00
Trzy osie
1.644,00
1.776,00

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
1.386,00
1.488,00
1.818,00
1.960,00
1.818,00
2.578,00
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Poz. 1890, 1891
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LVI/720/09
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 24 listopada 2009r.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXV/319/04
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 30 listopada 2004r.
Stawki podatku od środków transportowych od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton.
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów:
przyczepa/naczepa + pojazd silnikowy (w tonach)
Nie mniej niş

Mniej niş

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 równowaşne
Jedna oś
804,00
804,00
828,00
Dwie osie
828,00
990,00
990,00
1.188,00
Trzy osie
1.026,00
1.026,00

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

828,00
864,00
864,00
864,00
1.080,00
1.332,00
1.720,00
1.038,00
1.320,00
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UCHWAŁA NR XXXVII/203/09
RADY GMINY NOWA SÓL
z dnia 26 listopada 2009r.
w sprawie: zmiany do Uchwały Nr XXXV/200/09 Rady Gminy Nowa Sól w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na terenie Gminy Nowa Sól
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz
art. 10 ust. 1 i 2 oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 121, poz. 844 ze
zm.) uchwala się, co następuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

§ 1. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXV/200/09
Rady Gminy Nowa Sól z dnia 23 paŝdziernika 2009
otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 1 do
niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy:
Marek Matusewicz

§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, a określone w niej stawki
obowiązują od roku podatkowego 2010.

Dziennik Urzędowy
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Poz. 1891, 1892
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVII/203/09
Rady Gminy Nowa Sól
z dnia 26 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 niş

Mniej niş

12
18
25

18
25

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

Stawka podatku (w złotych)

Oś jezdna (osie jezdna)
z zawieszeniem pneumaInne systemy zawietycznym lub zawieszeszenia osi jezdnych
niem uznanym za równowaşne
Jedna oś
1.106,00
1.106,00
1.106,00
1.106,00
1.106,00
1.106,00
Dwie osie
1.106,00
1.106,00
1.106,00
1.106,00
1.106,00
1.306,00
1.299,00
1.920,00
Trzy osie
1.399,00
1.399,00
1.399,00
1.447,00
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UCHWAŁA NR XXXVII/214/09
RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE
z dnia 26 listopada 2009r.
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. – Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz art. 5 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach
lokalnych (tekst jednolity z 2006r. - Dz. U. Nr 121,
poz. 844 z póŝn. zm.) Rada Miejska w Sulęcinie
uchwala co następuje:
§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sulęcin:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
- od 1m² powierzchni - 0,60zł
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1ha
powierzchni - 3,79zł

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności poşytku
publicznego przez organizacje poşytku publicznego - od 1m² powierzchni - 0,21zł
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - od 1m² powierzchni uşytkowej - 0,49zł
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - od 1m² powierzchni
uşytkowej - 18,35zł
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym - od 1m² powierzchni
uşytkowej - 9,23zł
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 136
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zdrowotnych - od 1m² powierzchni uşytkowej
- 4,00zł

a) zajęte na cmentarze,
b) stanowiące mienie komunalne, które nie zostało przekazane w trwały zarząd uşytkowanie wieczyste, uşytkowanie, dzierşawę, najem, uşyczenie albo nie zostało objęte w bezumowne posiadanie.

e) pozostałych:
zajętych na garaşe, nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - od
1m² powierzchni uşytkowej - 6,00zł
innych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności poşytku
publicznego przez organizacje poşytku publicznego - od 1m² powierzchni uşytkowej
- 3,56zł
3) od budowli - 2% ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust 1 pkt 3 i ust 3 – 7 ustawy
z dnia 12.01.1991r o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2. Niezaleşnie od zwolnień przewidzianych
w art. 7 ust 1 i 2 ustawy, zwalnia się od podatku od
nieruchomości nieruchomości lub ich części:

Poz. 1892, 1893

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sulęcina.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXVII/156/08 Rady
Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 listopada 2008r
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego Nr 127, poz. 1918).
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi
w şycie z dniem 1 stycznia 2010r.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Bogdan Furtak
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UCHWAŁA NR XXXVII/215/09
RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE
z dnia 26 listopada 2009r.
w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad ich ustalania i poboru,
zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za
inkaso
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity z 2001r. - Dz. U. Nr 142, poz. 1591
z póŝn. zm.) oraz art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2006r. - Dz. U. Nr 121,
poz. 844 z póŝn. zm.) Rada Miejska w Sulęcinie
uchwala co następuje:

4) od sprzedaşy towarów w małych ilościach z ręki, koszyka, skrzynki - 5,20zł z tym, şe dzienna
stawka opłaty targowej nie moşe przekroczyć
maksymalnej stawki opłaty targowej określonej
w obwieszczeniu Ministra Finansów.

§ 1. 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej
na terenie Gminy Sulęcin w wysokości:

2. Obowiązek uiszczenia opłaty targowej powstaje z chwilą rozpoczęcia sprzedaşy.

1) od sprzedaşy z samochodu, przyczepy, platformy, przyczepki, wozu konnego oraz innego
środka transportu

3. Dzienna opłata targowa płatna jest w chwili
zaşądania jej uiszczenia przez inkasenta.

a) produktów
- 8,20zł

rolnych

nieprzetworzonych

b) pozostałych towarów z samochodów do 3,5 t
dopuszczalnej masy całkowitej - 19,50zł
c) pozostałych towarów z samochodów powyşej 3,5 t dopuszczalnej masy całkowitej
- 31,70zł
2) od sprzedaşy towarów z powierzchni targowiska /handel na ziemi lub ze straganów przenośnych/ od 1m² zajętej powierzchni - 8,20zł
3) od sprzedaşy ze stołu gminnego pod zadaszeniem:

a) zajętego w całości - 19,50zł
b) zajętego w 1/2 - 9,70zł

§ 2. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej
w drodze inkasa.
2. Na inkasentów opłaty targowej wyznacza się:
1) dla terenu miasta – administratora targowiska
miejskiego
Zakład
Usług
Komunalnych
Sp. z o.o.
2) dla terenu sołectw – ich sołtysów
3) dla terenu miejscowości Wędrzyn – Wojskową
Agencję Mieszkaniową
3. Za pobór i odprowadzenie opłaty targowej na
rachunek Gminy inkasentom przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10% sumy zainkasowanych
i odprowadzonych opłat.
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Poz. 1893, 1894

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sulęcina.

so (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego Nr 127,
poz. 1919) .

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXVII/157/08 Rady
Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 listopada 2008r
w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek
opłaty targowej, zasad ich ustalania i poboru, zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa, określenia
inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inka-

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi
w şycie z dniem 1 stycznia 2010r.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Bogdan Furtak
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UCHWAŁA NR XXXVII/216/09
RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE
z dnia 26 listopada 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 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity z 2001r. - Dz. U. Nr 142, poz. 1591
z póŝn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity z 2006r. - Dz. U. Nr 121, poz. 844
z póŝn. zm.) Rada Miejska w Sulęcinie uchwala co
następuje:

z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowaşne
- 1.218zł
z innym
- 1.337zł

z innym
- 1.855zł

z innym
- 1.064zł

zawieszeniem

osi

jezdnych

b) od 15 ton i dwóch osiach jezdnych
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowaşne
- 1.218zł
z innym
- 1.472zł

zawieszeniem

osi

jezdnych

c) od 12 ton do mniej niş 21 ton i trzech osiach
jezdnych

osi

jezdnych

z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowaşne
- 1.704zł

c) powyşej 9 ton i ponişej 12 ton - 888zł

z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowaşne
- 970 zł

zawieszeniem

e) od 12 ton do mniej niş 29 ton i czterech
osiach jezdnych i więcej

b) powyşej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 769zł

a) od 12 ton do mniej niş 15 ton i dwóch osiach
jezdnych

jezdnych

z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowaşne
- 1.540zł

a) powyşej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 627zł

2) od samochodu cięşarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyşszej niş 12 ton,
w zaleşności od liczby osi, dopuszczalnej masy
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

osi

d) od 21 ton i trzech osiach jezdnych

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy
Sulęcin:
1) od samochodu cięşarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej pojazdu powyşej 3,5 tony
i ponişej 12 ton:

zawieszeniem

z innym
- 1.947zł
f)

zawieszeniem

osi

jezdnych

od 29 ton i czterech osiach jezdnych i więcej
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowaşne
- 2.437zł
z innym
- 2.785zł

zawieszeniem

osi

jezdnych

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do uşywania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów od 3,5 tony i ponişej 12 ton
- 1.016zł
4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do uşywania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów równej lub wyşszej niş
12 ton:
a) od 12 ton do mniej niş 18 ton i dwóch osiach
jezdnych
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z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowaşne
- 1.456zł
z innym
- 1.609zł

zawieszeniem

osi

jezdnych

z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowaşne
- 1.943zł
zawieszeniem

osi

jezdnych

c) od 31 ton do 36 ton włącznie i dwóch osiach
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowaşne
- 1.943zł
z innym
- 2.153zł

zawieszeniem

osi

jezdnych

d) powyşej 36 ton i dwóch osiach jezdnych
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowaşne
- 2.309zł
z innym zawieszeniem osi jezdnych - 2.545
e) od 12 ton do mniej niş 40 ton i trzech osiach
jezdnych
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowaşne
- 2.048zł
z innym
- 2.141zł
f)

zawieszeniem

osi

jezdnych

z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowaşne
- 2.284zł
zawieszeniem

osi

jezdnych

5) od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę
całkowitą od 7 ton i ponişej 12 ton, z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
- 509zł
6) od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę
18 94

z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowaşne
- 602zł
z innym zawieszeniem osi jezdnych - 662zł
b) od 12 ton do 36 ton włącznie i dwóch osiach
jezdnych
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowaşne
- 1.000zł
z innym
- 1.518zł

zawieszeniem

osi

jezdnych

c) powyşej 36 ton i dwóch osiach jezdnych
z zawieszeniem pneumatycznym lub
uznanym za równowaşne - 1.354zł
z innym zawieszeniem osi jezdnych
- 2.000zł
d) od 12 ton i trzech osiach jezdnych
z zawieszeniem pneumatycznym
uznanym za równowaşne - 1.108zł
z innym
- 1.507zł

zawieszeniem

osi

lub

jezdnych

7) od autobusu, w zaleşności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniejszej niş 30 miejsc - 958zł
b) równej lub wyşszej niş 30 miejsc - 2.048zł

od 40 ton i trzech osi jezdnych

z innym
- 2.785zł

całkowitą zespołu pojazdów równą lub wyşszą
niş 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
a) od 12 ton i jednej osi jezdnej

b) od 18 ton do mniej niş 31 ton i dwóch osiach
jezdnych

z innym
- 2.141zł

Poz. 1894

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sulęcina.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXVII/158/08 Rady
Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 listopada 2008r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych (Dz. Urz. Województwa
Lubuskiego Nr 127, poz. 1920)
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi
w şycie z dniem 1 stycznia 2010r.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Bogdan Furtak
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UCHWAŁA NR XXXVII/217/09
RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE
z dnia 26 listopada 2009r.
w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, wysokości stawek tej opłaty, zasad jej ustalania
i poboru, terminów płatności, zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów,
wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień z opłaty
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity z 2001r. - Dz. U. Nr 142 poz. 1591
z póŝn. zm.) oraz art. 18a ust. 1 i art. 19 pkt 1 lit. f,
pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2006r.
- Dz. U. Nr 121, poz. 844 z póŝn. zm.) Rada Miejska
w Sulęcinie uchwala co następuje:
§ 1. 1. Wprowadza się opłatę od posiadania
psów na terenie Gminy Sulęcin.
2. Ustala się roczną stawkę opłaty od posiadania
psów na 32zł od posiadania kaşdego psa.
§ 2. 1. Obowiązek zapłaty opłaty od posiadania
psów powstaje z dniem wejścia w posiadanie psa.
2. Opłata od posiadania psów płatna jest bez
wezwania do 30 czerwca roku podatkowego, a jeşeli
obowiązek powstał po 15 czerwca roku podatkowego – w terminie 14 dni od dnia powstania tego
obowiązku.
§ 3. Zwalnia się z opłaty:
1) posiadanie psów (szczeniąt) w wieku do 12 tygodni,
2) posiadanie jednego psa przez rencistów i emerytów prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe i oddzielnie zamieszkujących,
3) posiadanie psów nabytych ze schroniska dla
bezdomnych zwierząt lub z innej placówki zajmującej się wyłapywaniem bezdomnych psów,
w roku ich nabycia i w roku następnym.

§ 4. 1. Zarządza się pobór opłaty od posiadania
psów w drodze inkasa
2. Poboru opłaty dokonują:
1) na terenie miasta Sulęcin – Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej w Sulęcinie oraz Spółdzielnia
Mieszkaniowa,
2) na terenie sołectw – ich sołtysi,
3) na terenie miejscowości Wędrzyn Wojskowa
Agencja Mieszkaniowa.
§ 5. Za pobór opłaty od posiadania psów inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości
10% sumy zainkasowanej i odprowadzonej na rachunek Gminy opłaty.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sulęcina.
§ 7. Traci moc Uchwała Nr XIV/81/07 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 26 listopada 2007r w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psa, wysokości stawek tej opłaty, zasad jej ustalania i poboru,
terminów płatności, zarządzenia poboru opłaty
w drodze inkasa, określenia inkasentów, wysokości
wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień z opłaty
(Dz. Urz. Województwa Lubuskiego Nr 132
poz. 1831).
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi
w şycie z dniem 1 stycznia 2010r.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Bogdan Furtak
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UCHWAŁA NR XXXVII/218/09
RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE
z dnia 26 listopada 2009r.
w sprawie zwolnienia od podatku leśnego
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8, art. 40 ust 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst
jednolity z 2001r Dz. U Nr 142 poz.1591 z póŝn. zm.)
oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 paŝdziernika
2002r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz.1682

z póŝn. zm.) Rada Miejska w Sulęcinie uchwala co
następuje:
§ 1. Zwalnia się od podatku leśnego lasy na terenach uznanych przepisami odrębnymi za zespół
przyrodniczo – krajobrazowy.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sulęcina.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXII/191/04 Rady
Miejskiej w Sulęcinie z dnia 1 grudnia 2004r.
w sprawie zwolnienia od podatku leśnego (Dz. Urz.
Województwa Lubuskiego Nr 103, poz. 1626).

Poz. 1896, 1897, 1898

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi
w şycie z dniem 1 stycznia 2010r.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Bogdan Furtak
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UCHWAŁA NR XXXVII/219/09
RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE
z dnia 26 listopada 2009r.
uchylająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku rolnego
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8, art. 40 ust 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst
jednolity z 2001r Dz. U Nr 142 poz.1591 z póŝn. zm.)
oraz art. 13e ustawy z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym (tekst jednolity z 2006r Dz. U. Nr 136,
poz. 969 z póŝn. zm.) Rada Miejska w Sulęcinie
uchwala co następuje:

w sprawie zwolnienia od podatku rolnego (Dz. Urz.
Województwa Lubuskiego Nr 103 poz. 1625).
§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi
w şycie z dniem 1 stycznia 2010r.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Bogdan Furtak

§ 1. Uchyla się Uchwałę Nr XXII/190/04 Rady
Miejskiej w Sulęcinie z dnia 1 grudnia 2004r
18 9 7
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UCHWAŁA NR X/66/09
RADY GMINY ŚWIDNICA
z dnia 26 listopada 2009r.
w sprawie podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z póŝn. zm.), art. 10 ust. 1 i ust. 2, art. 12 ust. 4 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 się co następuje:
§ 1. Ustala się następujące stawki podatku od
środków transportowych na terenie gminy Świdnica:
1. od samochodów cięşarowych o dopuszczalnej
masie całkowitej powyşej 3,5 tony i ponişej 12 ton
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2. od samochodów cięşarowych o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyşszej niş 12 ton
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
3. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do uşywania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów od 3,5 tony i ponişej 12 ton zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do uşywania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów równej lub wyşszej niş 12 ton zgodnie
z załącznikiem nr 4 do uchwały,
5. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
od 7 ton i ponişej 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego zgodnie z załącznikiem
nr 5 do niniejszej uchwały,
6. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
równą lub wyşszą niş 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną
przez podatnika podatku rolnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
7. od autobusów zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych autobusy wykorzystywane do przewozu
dzieci.
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Poz. 1898

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Świdnica.

Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2010r.

§ 4. Traci moc uchwała nr IX/47/07 Rady Gminy
Świdnica z dnia 10 grudnia 2007r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy.

2. Uchwała podlega równieş ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świdnica i na terenie
sołectw.
Przewodniczący Rady
Włodzimierz Rebelski

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

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr X/66/09
Rady Gminy Świdnica
z dnia 26 listopada 2009r.
Stawki podatku dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony
i poniżej 12 ton
Dopuszczalna masa całkowita
w tonach
powyşej 3,5 do 5,5 t. włącznie
powyşej 5,5 do 9 t. włącznie
powyşej 9 t. a ponişej 12 t.

Stawka podatku w złotych
Rok produkcji pojazdu do 1995r. włącznie Rok produkcji pojazdu od 1996r.
610
560
810
760
1160
1110
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr X/66/09
Rady Gminy Świdnica
z dnia 26 listopada 2009r.

Stawki podatku dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyżej niż
12 ton
Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita /w tonach/
nie mniej niş

mniej niş

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
Oś jezdna /osie jedne/ z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowaşne
Dwie osie
1210
1260
1310
1410
Trzy osie
1360
1410
1460
1510
1560
1610
Cztery osie i więcej
1510
1560
1610
1680
1710

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1310
1410
1510
1610
1410
1510
1610
1710
1810
1910
1610
1710
1810
2480
2480
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr X/66/09
Rady Gminy Świdnica
z dnia 26 listopada 2009r.

Stawki podatku dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów w tonach

od 3,5t do 5,5t włącznie
powyşej 5,5t do 9t włącznie
powyşej 9t a ponişej 12t

Stawka podatku
Rok produkcji pojazdu do 1995r.
Rok produkcji pojazdu od 1996r.
włącznie
Liczba miejsc
Liczba miejsc do
Liczba miejsc do
Liczba miejsc do
do siedzenia
siedzenia do
siedzenia do
siedzenia 3 i więcej
3 i więcej
2 włącznie
2 włącznie
910
810
810
710
1110
1010
1010
910
1410
1210
1210
1010
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr X/66/09
Rady Gminy Świdnica
z dnia 26 listopada 2009r.

Stawki podatku dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą
i przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyżej niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa /w tonach/
nie mniej niş

18
25
31
12
40

mniej niş

18
25
31

40

Stawka podatku /w złotych/
oś jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równowaşne
Dwie osie
1310
1360
1460
1510
Trzy osie
1510
2010

Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych
1560
1610
1660
1960
1760
2580

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr X/66/09
Rady Gminy Świdnica
z dnia 26 listopada 2009r.
Stawki podatku od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
Dopuszczalna masa całkowita łącznie z pojazdem
silnikowym w tonach
od 7t do 9t włącznie
powyşej 9t a ponişej 12t

Stawka podatku
Rok produkcji pojazdu do
Rok produkcji pojazdu
1995r. włącznie
od 1996r.
410
310
510
410
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Załącznik Nr 6
do uchwały Nr X/66/09
Rady Gminy Świdnica
z dnia 26 listopada 2009r.

Stawki podatku dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
Liczba osi i dopuszczalna masa 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

Stawka podatku
oś jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowaşne
Jedna oś
410
460
510
Dwie osie
410
630
860
1180
Trzy osie
690
960

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
610
710
810
710
860
1310
1720
960
1300

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr X/66/09
Rady Gminy Świdnica
z dnia 26 listopada 2009r.
Stawki podatku dla autobusów
Liczba miejsc do siedzenia
mniejsza niş 30 miejsc
równa lub wyşsza niş 30 miejsc

Stawka podatku
rok produkcji pojazdu do 1995r. włącznie rok produkcji pojazdu od 1996r.
1210
1010
1410
1210
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UCHWAŁA NR XXXI/210/09
RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU
z dnia 26 listopada 2009r.
w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z póŝn.
zm.) oraz art. 5 ust. 1 i 3, art. 6 ust. 12 i art. 7 ust. 3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. z 2006r. Dz. U. Nr 121, poz. 844
z póŝn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się stawki podatku od nieruchomości
na terenie Gminy Torzym w wysokości:
1. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwali-
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Poz. 1899, 1900

fikowania w ewidencji gruntów i budynków
- 0,61zł od 1m² powierzchni.

ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
i zwalnia się z podatku od nieruchomości:

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,82zł
od 1ha powierzchni.

a) nieruchomości lub ich części stanowiące
mienie komunalne wykorzystywane na potrzeby działalności w zakresie kultury, kultury
fizycznej i sportu, oświaty, zaopatrzenia
w wodę i odprowadzanie ścieków;

c) od pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poşytku
publicznego - 0,16zł od 1m² powierzchni.

b) nieruchomości i ich części wykorzystywane
na cele ochrony przeciwpoşarowej;

2. od budynków lub ich części:
a) od budynków mieszkalnych lub ich części:
0,51zł za 1m² powierzchni uşytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 13,95zł od 1m² powierzchni uşytkowej,
c) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym - 9,09zł od 1m² powierzchni uşytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielenia świadczeń
zdrowotnych - 3,92zł od 1m² powierzchni
uşytkowej,
e) od pozostałych budynków lub ich części
w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności poşytku publicznego
przez organizacje poşytku publicznego
- 4,82zł od 1m ² powierzchni uşytkowej.
3. od budowli - 2% ich wartości, określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3, 4, 5 i 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

c) cmentarze komunalne.
§ 3. 1. Poboru podatku na terenie wsi dokonują
sołtysi w drodze inkasa, w mieście Torzym wpłaty
dokonuje się w kasie Urzędu Miejskiego.
2. Wysokość wynagrodzenia za inkaso podatku
od nieruchomości ustalona jest uchwałą nr VI/45/03
Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 2 kwietnia 2003r.
w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat lokalnych
i uchwałą nr XIV/108/08 Rady Miejskiej w Torzymiu
z dnia 5 lutego 2008r. w sprawie wprowadzenia
zmian uchwały dotyczącej ustalenia inkasentów
i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków
i opłat lokalnych.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXI/142/08 Rady
Miejskiej Torzymiu z dnia 27 listopada 2008r.
w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 6. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego a określone w niej stawki
i zwolnienia obowiązują od 1 stycznia 2010r.
Przewodniczący Rady:
Bogdan Kuzyk

§ 2. Wprowadza się inne zwolnienia w podatku
od nieruchomości, oprócz wymienionych w art. 7
18 99
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UCHWAŁA NR XXXI/211/09
RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU
z dnia 26 listopada 2009r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z póŝn.
zm.) oraz art. 10 ust. 1 i 2, art. 12 ust. 4 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. z 2006r. Dz. U. Nr 121, poz. 844 z póŝn.
zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Stawki podatku od środków transportowych
na terenie gminy wynoszą:
1) od samochodu cięşarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej powyşej 3,5 ton i ponişej
12 ton:

a) powyşej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie: 638,b) powyşej 5,5 ton do 7 ton włącznie: 862,c) powyşej 7 ton do 9 ton włącznie: 915,d) powyşej 9 ton i ponişej 12 ton: 1.307,2) od samochodu cięşarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyşszej niş 12 ton,
w zaleşności od liczby osi, dopuszczalnej masy
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki
podatku określa załącznik nr 1 do uchwały.
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3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do uşywania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów od 3,5 tony i ponişej 12 ton:
a) od 3,5 ton do 9 ton włącznie: 1.372,b) powyşej 9 ton i ponişej 12 ton: 1.606,4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do uşywania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów równej lub wyşszej niş 12 ton
w zaleşności od liczby osi, dopuszczalnej masy
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia
- stawki podatku określa załącznik nr 2 do
uchwały.
5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą od 7 ton i ponişej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego:
a) od 7 ton do 10 ton włącznie: 1.254,b) powyşej 10 ton i ponişej 12 ton: 1.372 ,6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą równą lub wyşszą niş 12 ton,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zaleşności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju

Poz. 1900
zawieszenia, stawki podatku określa załącznik
nr 3 do uchwały.

7) od autobusu, w zaleşności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniejszej niş 30 miejsc 1.084,b) równej lub wyşej niş 30 miejsc 1.818,§ 2. Zwalnia się od podatku od środków transportowych:
1) środki transportowe stanowiące mienie komunalne wykorzystywane na potrzeby działalności
w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu,
oświaty, zaopatrzenia w wodę i odprowadzania
ścieków
2) środki transportowe wykorzystywane na cele
ochrony przeciwpoşarowej.
§ 3. Traci moc uchwała nr XXI/141/08 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
§ 5. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, a określone w niej stawki
i zwolnienia obowiązują od 1 stycznia 2010r.
Przewodniczący Rady:
Bogdan Kuzyk
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Poz. 1900
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXI/211/09
Rady Miejskiej w Torzymiu
z dnia 26 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 Inne systemy zawieszenia
lub zawieszeniem
osi jezdnych
uznanym za równoważne
Dwie osie
1.350,00
1.563,00
1.563.00
1.797,00
1.797,00
2.000,00
2.020,00
2.499,00
Trzy osie
1.457,00
1.563,00
1.563,00
1.670,00
1.670,00
1.797,00
2.020,00
2.020,00
2.244,00
2.244,00
2.244,00
2.561,00
Cztery osie i więcej
1.563,00
1.670,00
1.670,00
1.797,00
1.913,00
2.020,00
2.137,00
2.668,00
2.350,00
2.668,00
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXI/211/09
Rady Miejskiej w Torzymiu
z dnia 26 listopada 2009r.

Stawki podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego
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 (w tonach)

Nie mniej niż

12
18
25
31
12
40

Stawka podatku (w złotych)

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
Mniej niż
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równoważne
Dwie osie
18
1.670,00
25
1.797,00
31
1.913,00
2.020,00
Trzy osie
40
2.020,00
2.466,00

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1.797,00
1.913,00
2.020,00
2.074,00
2.051,00
2.680,00
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Poz. 1900, 1901
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXI/211/09
Rady Miejskiej w Torzymiu
z dnia 26 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 dopuszczalna masa całkowita
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 Inne systemy zawieszenia
lub zawieszeniem uznanym
osi jezdnych
za równoważne
Jedna oś
1.403,00
1.457,00
1.457,00
1.563,00
1.563,00
1.616,00
Dwie osie
1.457,00
1.510,00
1.510,00
1.563,00
1.616,00
1.616,00
2.020,00
2.020,00
Trzy osie
1.510,00
1.632,00
1.670,00
2.020,00
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UCHWAŁA NR XXXI/212/09
RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU
z dnia 26 listopada 2009r.
w sprawie opłaty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591
z póŝn. zm.) oraz art. 15 i art. 19 pkt 1 lit. ,,a" i pkt 2
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. z 2006r. Dz. U. Nr 121, poz. 844
z póŝn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej
w wysokości - 20,00zł.
§ 2. Uiszczona opłata targowa dzienna uprawnia
do sprzedaşy na targowiskach w danym dniu na
terenie całej Gminy Torzym.
§ 3. Opłatę targową w drodze inkasa pobierają
sołtysi. W mieście Torzym opłatę targową uiszcza
się w kasie Urzędu Miejskiego.
§ 4. Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej
dla sołtysów określa uchwała nr VI/45/03 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 2 kwietnia 2003r. w sprawie
ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za
190 1

inkaso podatków i opłat lokalnych i uchwała
nr XIV/108/08 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia
5 lutego 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian
uchwały dotyczącej ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat lokalnych.
§ 5. Traci moc uchwała nr XXI/138/08 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie opłaty targowej.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 7. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, a określona w niej stawka
obowiązuje od 1 stycznia 2010r.
Przewodniczący Rady
Bogdan Kuzyk

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 136

– 8145 –

Poz. 1902, 1903

1902
190 2

UCHWAŁA NR XXXI/213/09
RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU
z dnia 26 listopada 2009r.
w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Torzymiu w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru
opłaty miejscowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. z 2001r. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.)
w związku z art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. z 2006r.
Dz. U. nr 121, poz. 844 z póŝn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2007r.
w sprawie warunków jakie powinna spełniać miejscowość w której moşna pobierać opłatę miejscową
(Dz. U. nr 249 poz. 1851) uchwala się, co następuje:

w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty miejscowej.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia
2010r.
Przewodniczący Rady:
Bogdan Kuzyk

§ 1. Uchyla się uchwałę nr XXI/140/08 Rady
Miejskiej w Torzymiu z dnia 27 listopada 2008r.
190 2
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UCHWAŁA NR XXXIII/206/09
RADY GMINY GÓRZYCA
z dnia 27 listopada 2009r.
w sprawie podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441,
Dz. U z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457,
Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r.
Nr 180, poz. 1111, Dz. U. Nr 223, poz. 1458, Dz. U.
z 2009r. Nr 52, poz. 420), art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 12,
i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz. U. z 2006r. Nr 121,
poz. 844, Dz. U. Nr 220, poz. 1601, Dz. U. Nr 225,
poz. 1635, Dz. U. Nr 245, poz. 1775, Dz. U. Nr 249,
poz. 1828, Dz. U. Nr 251, poz. 1847, Dz. U. z 2008r.
Nr 93, poz. 585, Dz. U. Nr 116, poz. 730, Dz. U. Nr 223,
poz. 1463, Dz. U. z 2009r. Nr 56, poz. 458) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości na terenie Gminy Górzyca obowiązujące
w 2010r.
1. Od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od
1m2 powierzchni - 0,67zł;

2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1ha powierzchni - 3,69zł;
3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności poşytku publicznego przez organizacje poşytku publicznego od 1m2 powierzchni - 0,22zł.
2. Od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych od 1m2 powierzchni uşytkowej
- 0,55zł;
2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej od 1m2 powierzchni uşytkowej
- 16,77zł;
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni uşytkowej - 8,18zł;
4) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1m2 powierzchni uşytkowej - 3,62zł;
5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności poşytku publicznego przez organizacje poşytku publiczne-
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go od 1m2 powierzchni uşytkowej - 4,70zł.
3. Od budowli - 2% ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust 3 - 7 ustawy
z 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.1
§ 2. Zarządzić pobór podatku od nieruchomości
od osób fizycznych w drodze inkasa. Inkasentami
ustala się sołtysów z terenu Gminy Górzyca. Wynagrodzenie inkasentów ustala się w wysokości
10% zainkasowanej kwoty podatku.

Poz. 1903, 1904
słuşące do uzdatniania i dostarczania wody
oraz oczyszczania i odprowadzania ścieków
w zakresie gospodarki komunalnej;

6) grunty, budynki lub ich części oraz grunty stanowiące własność (współwłasność) gminy,
o ile nie są we władaniu osób fizycznych, osób
prawnych lub jednostek organizacyjnych nie
mających osobowości prawnej, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Górzyca.

§ 3. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) grunty, budynki lub ich części zajęte na świadczenie usług w zakresie opieki społecznej;
2) grunty, budynki lub ich części zajęte na działalność kulturalną i świetlice wiejskie;
3) grunty, budynki lub ich części zajęte na zadania
z zakresu ochrony przeciwpoşarowej;
4) grunty, budynki lub ich części, w których wykonywane są zadania z zakresu kultury fizycznej
i sportu;

§ 5. Traci moc z dniem 1 stycznia 2010r. uchwała
Rady Gminy Górzyca Nr XII/139/08 z dnia 21 listopada 2008r. w sprawie podatku od nieruchomości.
§ 6. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2010r.
Przewodnicząca Rady
Maria Syktus

5) grunty, budowle stanowiące całość techniczno
- uşytkową wraz z instalacjami i urządzeniami
190 3
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UCHWAŁA NR XXXIII/207/09
RADY GMINY GÓRZYCA
z dnia 27 listopada 2009r.
w sprawie podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U
z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172,
poz. 1441, Dz. U z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 175,
poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974 Nr 173, poz. 1218, Dz. U.
z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Dz. U. Nr 223, poz. 1458,
Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 420), art. 10 ust. 1 i 2,
art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz. U. z 2006r. Nr 121,
poz. 844, Dz. U. Nr 220, poz. 1601, Dz. U. Nr 225,
poz. 1635, Dz. U. Nr 245, poz. 1775, Dz. U. Nr 249,
poz. 1828, Dz. U. Nr 251, poz. 1847, Dz. U. z 2008r.
Nr 93, poz. 585, Dz. U. Nr 116, poz. 730, Dz. U.
Nr 223, poz. 1463, Dz. U. z 2009r. Nr 56, poz. 458)
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Stawki podatku od środków transportowych
na terenie Gminy Górzyca w 2010r. wynoszą:
1) od samochodu cięşarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej powyşej 3,5 tony i ponişej
12 ton:

a)

powyşej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
- 660,00zł,

b)

powyşej 5,5 tony do 9,0 ton włącznie
- 950,00zł,

c)

powyşej 9,0
- 1150,00zł;

tony

a

ponişej

12

ton

2) od samochodów cięşarowych o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyşszej niş 12 ton,
w zaleşności od liczby osi, dopuszczalnej masy
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do
niniejszej uchwały;
3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do uşywania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu od 3,5 tony i ponişej 12 ton
- 1.380,00zł;
4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do uşywania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyşszej niş 12 ton
według stawek określonych w załączniku Nr 2
do niniejszej uchwały;
5) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojaz-
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dem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą od 7 ton i ponişej 12 ton z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
od 7 ton i ponişej 12 ton - 750,00zł;

§ 2. Zwalnia się od podatku od środków transportowych pojazdy będące własnością Gminy Górzyca, z wyjątkiem pojazdów o których mowa
w art. 8 pkt 2, 4 i 6 ustawy z dnia 12 stycznia o podatkach i opłatach lokalnych.

6) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyşszą niş 12 ton z wyjątkiem
związanych z działalnością rolniczą prowadzoną
przez podatnika podatku rolnego według stawek
określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej
uchwały;

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Górzyca.

7) od autobusów, w zaleşności od liczby miejsc do
siedzenia:
a)

mniejszej niş 30 miejsc - 850,00zł,

b)

równej lub wyşszej niş 30 miejsc - 1.900,00zł.

§ 4. Traci moc z dniem 1 stycznia 2010r. uchwała
Rady Gminy Górzyca Nr XII/141/08 z dnia 21 listopada 2008r. w sprawie podatku od środków transportowych.
§ 5. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2010r.
Przewodnicząca Rady
Maria Syktus
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXIII/207/09
Rady Gminy Górzyca
z dnia 27 listopada 2009r.

Stawki podatku dla samochodów ciężarowych określonych w art. 8 pkt 2 ustawy
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
inne systemy zawieszenia
pneumatycznym lub zawieszeniem
osi jezdnych
uznanym za równoważne
Dwie osie
1.200,00
1.300,00
1.300,00
1.400,00
1.500,00
1.700,00
1.700,00
2.100,00
Trzy osie
1.200,00
1.300,00
1.300,00
1.350,00
1.400,00
1.450,00
1.500,00
1.550,00
1.600,00
1.650,00
1.700,00
1.750,00
Cztery osie i więcej
1.800,00
1.850,00
1.900,00
1.950,00
2.000,00
2.050,00
2.100,00
2.150,00
2.100,00
2.500,00
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXIII/207/09
Rady Gminy Górzyca
z dnia 27 listopada 2009r.

Stawki podatku dla ciągników siodłowych i balastowych określonych w art. 8 pkt 4 ustawy
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 zawieszeinne systemy zawieszeniem pneumatycznym lub zawienia osi jezdnych
szeniem uznanym za równoważne
Dwie osie
1.400,00
1.550,00
1.500,00
1.650,00
1.600,00
1.750,00
1.700,00
1.959,23
Trzy osie
1.800,00
1.950,00
1.900,00
2.576,88

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXIII/207/09
Rady Gminy Górzyca
z dnia 27 listopada 2009r.
Stawki podatku dla przyczep i naczep określonych w art. 8 pkt 6 ustawy
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
1.100,00
1.200,00
1.300,00
Dwie osie
1.100,00
1.200,00
1.300,00
1.400,00
Trzy osie
1.200,00
1.300,00

inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1.250,00
1.350,00
1.450,00
1.250,00
1.350,00
1.450,00
1.718,71
1.350,00
1.450,00
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UCHWAŁA NR XLIX/322/09
RADA MIEJSKA W KOŻUCHOWIE
z dnia 27 listopada 2009r.
w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego
i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości
wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.),
art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 roku
Nr 121, poz.844 z póŝn. zm.), art. 6b ustawy z dnia
15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U.
z 2006 roku Nr 136, poz. 969 z póŝn. zm.), art. 6 ust. 8
ustawy z dnia 30 paŝdziernika 2002 roku o podatku
leśnym (Dz. U. z 2002 roku Nr 200, poz.1682
z póŝn. zm.) oraz art.5 ustawy z dnia 20 lipca
2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 roku Nr 68,
poz.449 z póŝn. zm.) uchwala się, co następuje :

w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz
określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso zapis
§ 3 otrzymuje brzmienie:
--

§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą
obowiązującą od dnia 1 listopada 2009 roku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koşuchowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od dnia
1 listopada 2009 roku.

§ 1. W uchwale Nr XLVIII/315/09 Rady Miejskiej
w Koşuchowie z dnia 30.10.2009 roku zmieniającej
uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku
rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Andrzej Strzymiński

190 5
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UCHWAŁA NR XLIX/323/09
RADA MIEJSKA W KOŻUCHOWIE
z dnia 27 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 samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z póŝn. zmianami),
art.10 ust.1 i 2, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych 1)
(tj. Dz. U. z 2006 roku Nr 121, poz.844 z póŝniejszymi
zmianami) uchwala się, co następuje:
____________________________________________________1

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroşenie
następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich : 1)dyrektywy
92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 roku w sprawie ustanowienia
wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L
368 z 17.12.1992), 2)dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca
1999 roku w sprawie pobierania opłat za uşytkowanie niektórych
typów infrastruktury przez pojazdy cięşarowe (Dz. Urz. WE L 187
z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania
przez Rzeczypospolitą Polską członkowstwa w Unii Europejskiej
– dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej – wydanie specjalne.

§ 1. Stawki podatku od środków transportowych
na terenie gminy wynoszą:
1) Od samochodu cięşarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej powyşej 3,5 tony i ponişej
12 ton :
a) powyşej 3,5 tony do 4,5 tony włącznie
460,00zł
b) powyşej 4,5 tony - do 5,5 ton włącznie
480,00zł
c) powyşej 5,5 tony - do7 ton włącznie 725,00zł
d) powyşej 7 ton - do 9 ton włącznie 780,00zł
e) powyşej 9 ton a ponişej 12 ton 915,00zł
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2) od samochodu cięşarowego 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 załącznik Nr 1 do uchwały,
3) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do uşywania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i ponişej 12 ton:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 830,00zł
b) powyşej 5,5 tony do 9 ton włącznie 980,00zł
c) powyşej 9 ton a ponişej 12 ton włącznie
1.050,00zł
4) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do uşywania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyşszej niş 12 ton,
w zaleşności od liczby osi, dopuszczalnej masy
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki
podatkowe określa załącznik nr 2 do uchwały,
5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą od 7 ton i ponişej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego:
a) od 7 ton do 10 ton włącznie 830,00zł

Poz. 1906

6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą równą lub wyşszą niş 12 ton,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zaleşności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju
zawieszenia, stawki podatkowe określa załącznik Nr 3 do uchwały.
7) od autobusu w zaleşności od liczby miejsc do
siedzenia :
a) mniejszej niş 20 miejsc 1.000,00zł
b) równej lub wyşszej niş 20
29 miejsc włącznie 1.050,00zł

miejsc

do

c) równej lub wyşszej niş 30 miejsc 1.320,00zł
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXII/214/08 Rady
Miejskiej w Koşuchowie z dnia 27 listopada
2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych oraz zwolnień
z tego podatku na terenie Gminy Koşuchów (Dz. Urz.
Województwa Lubuskiego Nr 128, poz.1938).
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Koşuchowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2010 roku.

b) powyşej 10 ton a ponişej 12 ton 910,00zł

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Andrzej Strzymiński
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLIX/323/09
Rada Miejska w Kożuchowie
z dnia 27 listopada 2009r.

Stawki podatku od środków transportowych od samochodów cięşarowych
o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyşszej niş 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita w tonach
Nie mniej niş

Mniej niş

12
13
14
15

13
14
15

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

12
25

25
27

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowaşne
Dwie osie
800,00
940,00
1.190,00
1.345,00
Trzy osie
800,00
940,00
1.190,00
1.345,00
1.560,00
1.560,00
Cztery osie i więcej
1.190,00
1.345,00

Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych
940,00
1.190.00
1.345,00
1.500,00
940,00
1.190,00
1.345,00
1.500,00
1.600,00
1.630,00
1.345,00
1.500,00
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1.500,00
1.680,00
1.680,00

1.680,00
2.500,00
2.500,00
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLIX/323/09
Rada Miejska w Kożuchowie
z dnia 27 listopada 2009r.

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

Mniej niş

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
równowaşne
Dwie osie
1.000,00
1.030,00
1.100,00
1.550,00
Trzy osie
1.300,00
1.775,00

Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych

1.030,00
1.100,00
1.400,00
1.990,00
1.775,00
2.600,00
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLIX/323/09
Rada Miejska w Kożuchowie
z dnia 27 listopada 2009r.

Stawki podatku od środków transportowych od przyczepy i naczepy, które łącznie
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyşszą niş 12 ton
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

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za
równowaşne
Jedna oś
760,00
830,00
900,00
Dwie osie
830,00
900,00
1.000,00
1.300,00
Trzy osie
1.100,00
1.350,00

Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych

830,00
900,00
1.130,00
900,00
1.000,00
1.380,00
1.800,00
1.200,00
1.400,00
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UCHWAŁA NR XLIX/324/09
RADA MIEJSKA W KOŻUCHOWIE
z dnia 27 listopada 2009r.
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Kożuchów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142,
poz. 1591 z póŝn. zmianami), art. 5 ust. 1 i ust. 2,
art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku
o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2006
roku Nr 121 poz. 844 z póŝn. zmianami) uchwala się,
co następuje:
§ 1. 1. Określa się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
- 0,65zł od 1m² powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych od 1ha
powierzchni - 3,90zł,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności poşytku
publicznego przez organizacje poşytku publicznego - 0,20zł od 1m² powierzchni.
2) od budynków lub ich części :
a) mieszkalnych - 0,58zł od 1m² powierzchni
uşytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 16,55zł od 1m² powierzchni uşytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym - 9,57zł od 1m² powierzchni uşytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych - 4,16zł od 1m² powierzchni
uşytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności poşytku
publicznego przez organizacje poşytku publicznego - 4,20zł od 1m² powierzchni uşytkowej z wyjątkiem:

garaşy i pomieszczeń zajętych na garaşowanie, za wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niş
działalność rolnicza lub leśna, dla których
roczna stawka wynosi - 6,55zł od 1m² powierzchni uşytkowej,
3) od budowli:
a) rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej
paliw i gazów – 1% ich wartości, określonej
na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
b) słuşących do odprowadzania i oczyszczania
ścieków, rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej ciepła i wody – 1% ich wartości,
określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3
i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
c) pozostałych - 2% ich wartości, określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych,
§ 2. Określona § 1 pkt 3 lit. a stawka jest pomocą
de minimis, której udzielanie następuje zgodnie
z przepisami
Rozporządzenia
Komisji (WE)
Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie
stosowania art.87 i 88 Traktatu do pomocy de
minimis – podatnicy stosujący tę stawkę zobowiązani są do wypełnienia załącznika Nr 1 do niniejszej
uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koşuchowa.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXII/215/08 Rady
Miejskiej w Koşuchowie z dnia 27 listopada
2008 roku w sprawie wysokości stawek podatku od
nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku
w Gminie Koşuchów (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego Nr 128, poz.1939).
§ 5. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2010 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Andrzej Strzymiński
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLIX/324/09
Rada Miejska w Kożuchowie
z dnia 27 listopada 2009r.

I Informacje dotyczące podmiotu ubiegającego się o pomoc de minimis.
1) Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu ubiegającego się o pomoc:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
.....……………………………………………………………………………………...............................................................
2) Miejsce zamieszkania i adres albo siedziba i adres podmiotu ubiegającego się o pomoc:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………........................................................................
3) Numer identyfikacji podatkowej (NIP) : ….……………………………………………………………..
5) Forma prawna podmiotu ubiegającego się o pomoc (zaznaczyć właściwą pozycję znakiem x)
Przedsiębiorstwo państwowe
Jednoosobowa spółka Skarbu Państwa
Spółka akcyjna albo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w stosunku do których
Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwo państwowe lub
jednoosobowa spółka Skarbu Państwa są podmiotami, które posiadają uprawnienia
takie, jak przedsiębiorcy dominujący w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji
i konsumentów
Inna forma prawna
………………………………………………………………………………………………..
6) Wielkość podmiotu ubiegającego się o pomoc (zaznaczyć właściwą pozycję znakiem x)
Mikro przedsiębiorstwo
Małe przedsiębiorstwo
Średnie przedsiębiorstwo
Duşe przedsiębiorstwo
7) Klasa działalności – zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie
Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz.1885 z póŝn. zm.)
………………………………………………………………………………………………………………................................
II Informacje o sytuacji ekonomicznej podmiotu ubiegającego się o pomoc de minimis
1) Czy w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
ponad połowa zarejestrowanego kapitału została utracona, w tym ponad
jedna czwarta tego kapitału w okresie poprzedzających 12 miesięcy?

1.tak

2.nie

2) Czy w przypadku spółki, której przynajmniej niektórzy
członkowie są w sposób nieograniczony odpowiedzialni
za długi spółki, ponad połowa kapitału według sprawozdania
finansowego została utracona, w tym ponad jedna czwarta w okresie
poprzedzających 12 miesięcy ?

1.tak

2.nie

3) Czy podmiot spełnia kryteria kwalifikujące go do objęcia
postępowaniem upadłościowym ?

1.tak

2.nie

4) Czy spełniona jest większość ponişszych przesłanek :
- podmiot odnotowuje rosnące straty;
- obroty podmiotu maleją;
- zapasy podmiotu ulegają zwiększeniu;
- podmiot ma nadwyşki produkcji;

1 .tak

2.nie
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- przepływ środków finansowych zmniejsza się;
- zwiększa się suma zadłuşenia podmiotu;
- rosną kwoty odsetek podmiotu;
- wartość aktywów netto podmiotu zmniejsza się lub jest zerowa.
III Informacja o sektorze prowadzonej działalności gospodarczej
Dotyczy pomocy de minimis udzielanej zgodnie z art.1 ust.1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006
z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art.87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L
379 z 28.12.2006) :
1) Czy podmiot prowadzi działalność w sektorze rybołówstwa
i akwakultury, objętą rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000 ?
2) Czy podmiot prowadzi działalność w dziedzinie produkcji
podstawowej produktów rolnych wymienionych w złączniku I
do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską ?
3) Czy podmiot prowadzi działalność w dziedzinie przetwarzania
i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych
w załączniku I do Traktatu w następujących przypadkach:

1.tak

1.tak

1.tak

2.nie

2.nie

2.nie

- kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny
lub ilości takich produktów zakupionych od producentów
surowców lub wprowadzanych na rynek przez podmioty
gospodarcze objęte pomocą;
- kiedy przyznanie pomocy zaleşy od faktu jej przekazania
w części lub w całości producentom surowców ?
4) Czy podmiot prowadzi działalność związaną z wywozem
do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy
bezpośrednio związanej z ilością wywoşonych produktów,
tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi
wydatkami bieşącymi związanymi z prowadzeniem działalności
eksportowej ?

1.tak

2.nie

5) Czy podmiot prowadzi działalność uwarunkowaną
pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku
do towarów sprowadzonych z zagranicy ?

1.tak

2.nie

6) Czy podmiot prowadzi działalność w sektorze węglowym
zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu (WE) nr 1407/2002
w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego ?

1.tak

2.nie

7) Czy podmiot prowadzi działalność zarobkową w zakresie
drogowego transportu towarowego ?

1.tak

2.nie

8) Czy podmiot znajduje się w trudnej sytuacji ?
(trudna sytuacja ekonomiczna pkt 9-11 Wspólnotowych
wytycznych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania
i restrukturyzacji przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej
sytuacji Dz. Urz. UE C 244 z 1.10.2004)

1.tak

2.nie

9) Czy rodzaj prowadzonej przez podmiot działalności zakłóca
lub istnieje groŝba zakłócenia konkurencji zgodnie z art.87 (1)TWE?

1.tak

2.nie

10) Czy rodzaj prowadzonej przez podmiot działalności wpływa
na handel wewnątrzwspólnotowy ?

1.tak

2.nie
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IV Informacja o otrzymanej pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w odniesieniu do tych samych
kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą w związku z którymi udzielana będzie pomoc de minimis

Dzień
udzielenia
pomocy
publicznej

Podmiot
udzielający
pomocy
publicznej

Podstawa
prawna
otrzymanej
pomocy
publicznej

Numer programu pomocowego, decyzji albo
umowy

Forma pomocy publicznej

Wartość
otrzymanej
pomocy
publicznej

Przeznaczenie
pomocy publicznej

W przypadku jakichkolwiek zmian mających wpływ na wysokość uzyskanej pomocy zobowiązuję się do złoşenia korekty niniejszej informacji w terminie 14 dni od zaistnienia zmian .

Data wypełnienia informacji ……………………
…………………………………………………...............
(podpis i imienna pieczęć kierownika jednostki)

===================================================================================
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UCHWAŁA NR XLII/250/2009
RADY GMINY SKĄPE
z dnia 27 listopada 2009r.
w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień podatku od nieruchomości na terenie Gminy Skąpe
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.), art. 5
ust. 1 i 3, art. 7 ust. 3, art. 20c ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z póŝn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości:
1. Od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od
1m2 powierzchni - 0,75zł, w tym:
a) w zakresie kultury fizycznej i sportu – 0,25zł,
2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1ha powierzchni – 4,04zł,

3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności przez organizacje poşytku publicznego - od 1m2 powierzchni
- 0,37zł.
2. Od budynków lub ich części:
1) od 1m2 powierzchni
mieszkalnych - 0,63zł,

uşytkowej

budynków

2) od 1m2 powierzchni uşytkowej budynków lub
ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej - 19,00zł,
3) od 1m2 powierzchni uşytkowej budynków lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 6,50zł,
4) od 1m2 powierzchni uşytkowej pozostałych budynków lub ich części, w tym:

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 136

– 8156 –

a) budynków gospodarczych - 4,20zł,
b) budynków letniskowych - 6,88zł,
c) zajętych na garaşe - 5,60zł,
d) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności przez organizacje poşytku publicznego od 1m2 - 6,75zł,
e) zajętych na prowadzenie działalności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,00zł.
3. Od budowli - 2% ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
4. Stawka określona w ust. 1 pkt 1) lit a) w odniesieniu do podatników prowadzących działalność
gospodarczą bez względu na formę organizacyjnoprawną oraz sposób finansowania stanowią pomoc
de minimis, której udzielanie następuje zgodnie
z warunkami rozporządzenia Komisji Wspólnoty
Europejskiej nr 1998/2006 z 15 grudnia 2006r.
w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379/5 z dnia
28.12.2006r.) i moşe być stosowana po spełnieniu
warunków określonych w załączniku nr 1 do uchwały.
5. Pomocą de minimis jest róşnica pomiędzy
stawką podstawową określoną w ust. 1 pkt 1 a odpowiednią stawką preferencyjną określoną w ust. 1
pkt 1 lit a.
§ 2. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości
grunty, budynki lub ich części, budowle zajęte na
prowadzenie działalności w zakresie: administracji
publicznej, kultury i sztuki, kultury fizycznej i sportu,
pomocy społecznej, ochrony przeciwpoşarowej,
rękodzieła ludowego, zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia i oczyszczania ścieków.
2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 nie
obejmuje gruntów, budynków lub ich części, budowli wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej i odpłatnej statutowej działalności
poşytku publicznego przez organizacje poşytku publicznego.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVI/166/2008 Rady
Gminy Skąpe z 31 paŝdziernika 2008r. w sprawie
ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Skąpe (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2008r. Nr 117, poz. 1718).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia
2010 roku oraz podlega poddaniu do wiadomości
publicznej przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Skąpe i w Biuletynie Informacji Publicznej.
Przewodniczący Rady Gminy:
Mirosław Olczak

Poz. 1908
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLII/250/2009
Rady Gminy Skąpe
z dnia 27 listopada 2009r.

§ 1. Stawka, o której mowa w § 1 ust. 4 uchwały
w odniesieniu do podatników prowadzących działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania nie mają
zastosowania do:
1) podmiotów gospodarczych działających w sektorach rybołówstwa i akwakultury,
2) podmiotów
gospodarczych
działających
w dziedzinie produkcji podstawowej produktów
rolnych wymienionych w załączniku I do traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską
(Dz. U. z 204r. Nr 90, poz. 864/2),
3) podmiotów
gospodarczych
działających
w dziedzinie przetwarzania i wprowadzania do
obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku nr I do Traktatu w następujących przypadkach:
a) kiedy wysokość pomocy ustalana jest na
podstawie ceny lub ilości takich produktów
zakupionych od producentów surowców lub
wprowadzonych na rynek przez podmioty
gospodarcze objęte pomocą,
b) kiedy przyznanie pomocy zaleşy od faktu jej
przekazania w części lub całości producentom surowców,
4) na działalność związaną z wywozem do państw
trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy
bezpośrednio związanej z ilością wytworzonych
produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci
dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieşącymi związanymi z prowadzeniem działalności
eksportowej,
5) podmiotów działających w sektorze węglowym,
6) podmiotów gospodarczych prowadzących działalność zarobkową w zakresie drogowego
transportu towarowego na nabycie pojazdów
przeznaczonych do transportu drogowego,
7) podmiotów gospodarczych znajdujących się
w trudnej sytuacji w rozumieniu Wytycznych
wspólnotowych dotyczących pomocy państwa
w celu ratowania i restrukturyzacji zagroşonych
przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE C 244 z 1 paŝdziernika 2004r.),
8) na działalność uwarunkowaną pierwszeństwem
korzystania z towarów krajowych w stosunku
do towarów sprowadzanych z zagranicy.
§ 2. 1. Podatnik prowadzący działalność gospodarczą (za wyjątkiem prowadzącego działalność
w sektorze transportu drogowego), przy zachowaniu
wszystkich warunków określonych w uchwale, moşe
skorzystać ze stawki podatkowej stanowiącej pomoc
de minimis, jeşeli wartość pomocy brutto łącznie
z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej
przez niego w okresie bieşącego okresu kalenda-
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rzowego oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych nie przekracza kwoty stanowiącej
200 tys. euro.
2. Podatnik prowadzący działalność gospodarczą
w sektorze transportu drogowego, przy zachowaniu
wszystkich warunków określonych w uchwale, moşe
skorzystać ze stawki podatkowej stanowiącej pomoc
de minimis, jeşeli wartość tej pomocy bruttu łącznie
z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej
przez niego w okresie bieşącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych nie przekracza kwoty stanowiącej 100 tys.
euro.
§ 3. 1. Podatnik prowadzący działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną
oraz sposób finansowania, do którego znajduje zastosowanie zapis § 1 ust. 4 uchwały, zobowiązany
jest do przedłoşenia wraz z deklaracją na podatek od
nieruchomości na dany rok podatkowy:
1) informacji o przedsiębiorcy – załącznik nr 2,
2) wszystkich zaświadczeń o pomocy de mini mis
wydawanych przez organy uprawnione do
udzielenia pomocy ze środków publicznych potwierdzających wielkość otrzymanej pomocy de
minimis w okresie bieşącego roku kalendarzowego, w którym podatnik występuje o ulgę
oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych lub oświadczenia o wielkości pomocy
de minimis otrzymanej w tym okresie,
3) w przypadku nie otrzymania pomocy de mini
mis do dnia, w którym ubiega się o ulgę na
mopcy niniejszej uchwały, oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy de minimis w okresie
trzech kolejnych lat kalendarzowych,
4) informacji o kaşdej innej niş de minimis pomocy, jaką podatnik otrzymali w odniesieniu do
tych samych kosztów kwalifikowanych, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de
minimis udzielana na podstawie uchwały, zawierającej wskazanie dnia i podstawy prawnej
jej udzielenia, formy, przeznaczenia i wielkości
pomocy zgodnie z przepisami rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007r.
w sprawie informacji o otrzymanej pomocy
publicznej oraz informacji o nieotrzymaniu pomocy (Dz. U. Nr 61, poz. 413) lub oświadczenia,
şe takiej pomocy nie otrzymał,
5) zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu aktualnego wypisu
z Krajowego Rejestru Sądowego,
6) oświadczenia, şe nie znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu Wytycznych Wspólnoto-

Poz. 1908
wych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagroşonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE C 244 z 1 paŝdziernika
2004),

2. Podatnik korzystający z pomocy de mini mis
w ramach niniejszej uchwały jest zobowiązany do
przedłoşenia w şądanym terminie – na wniosek organu udzielającego pomocy – dodatkowych informacji niezbędnych dla jej oceny oraz prawidłowego
udzielenia.
3. Podatnik korzystający z pomocy na mocy niniejszej uchwały w okresie jej obowiązywania jest
zobowiązany do kaşdorazowego poinformowania
organu podatkowego o uzyskaniu pomocy de mini
mis od innych organów uprawnionych do jej udzielenia, w terminie 7 dni poprzez przedłoşenie zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis lub
złoşenie oświadczenia o wielkości uzyskanej pomocy de minimis.
4. W przypadku, kiedy zastosowanie stawki podatkowej stanowiącej pomoc de mini mis nie jest
moşliwe z uwagi na niedopełnienie obowiązków
określonych w ust. 1 wobec podatnika prowadzącego działalność gospodarczą bez względu na formę
organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania
zastosowanie będą miały stawki określone w § 1
ust. 1 pkt 1 uchwały. Obowiązkiem p[podatnika
w takim przypadku jesł złoşenie korekty deklaracji na
podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy
sporządzonej na właściwym formularzu według
ustalonego wzoru.
§ 4. 1. Organ podatkowy po sprawdzeniu, şe
moşe wobec podatnika zastosować stawkę podatkową stanowiącą pomoc de minimis, wydaje zaświadczenie sporządzone na właściwym formularzu
stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 207r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 354) potwierdzające, şe
udzielona pomoc ma charakter pomocy de minimis.
2. Dniem udzielenia pomocy zgodnie z obowiązującymi przepisami jest dzień, w którym zgodnie
z art. 6 ust. 6 i ust. 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r.
Nr 121, poz. 844 z póşn. zm.)upływa termin złoşenia
deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok
podatkowy sporządzonej na właściwym formularzu.
3. Równowartość pomocy w euro ustala się według kursu średniego walut obcych, ogłaszanego
przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego
w dniu udzielenia pomocy.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLII/250/2009
Rady Gminy Skąpe
z dnia 27 listopada 2009r.

1. Pełna nazwa przedsiębiorcy
2. Adres siedziby przedsiębiorcy

Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
ulica
Nr domu

3. Numer Identyfikacyjny REGON
4. Numer identyfikacji podatkowej (NIP)
5. Klasa rodzaju podstawowej działalności 1
6. Forma prawna przedsiębiorcy
7. Wielkość przedsiębiorcy2
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UCHWAŁA NR XLII/251/2009
RADY GMINY SKĄPE
z dnia 27 listopada 2009r.
w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych na terenie Gminy Skąpe
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.), art. 10
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844),
uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Stawki podatku od środków transportowych wynoszą rocznie:

a) powyşej 3,5 ton do 5,5 tony włącznie
- 700,00zł,
b) powyşej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 950,00zł,
c) powyşej 9 ton i ponişej 12 ton – 1.150,00zł,
2) Samochody cięşarowe o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyşszej niş 12 ton:

1) Samochody cięşarowe o dopuszczalnej masie
całkowitej:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)

Stawka podatku

Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneuNie mniej niş
Mniej niş
matycznym lub zawieszeniem uznanym za
równowaşne
Dwie osie
12
13
1250,00
13
14
1350,00
14
15
1450,00
15 ton i więcej
1650,00
Trzy osie
12
17
1350,00
17
19
1450,00
19
21
1650,00
21
23
1750,00
23
25
1950,00
25 ton i więcej
2050,00
Cztery osie i więcej
12
25
1550,00
25
27
1750,00
27
29
1950,00
29
31
2050,00
31 ton i więcej
2250,00
3) Ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane
do uşywania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i ponişej 12 ton - 1.250,00zł.

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1350,00
1450,00
1550,00
1750,00
1450,00
1550,00
1750,00
1850,00
2050,00
2250,00
1650,00
1850,00
2050,00
2650,00
2700,00

4) Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do
uşytkowania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyşszej niş 12 ton:
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Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu
pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik
balastowy + przyczepa (w tonach)

Nie mniej niş

Mniej niş

12
18
25

18
25
31
31 ton i więcej

12

40
40 ton i więcej

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu
pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)

Mniej niş

12
18

18
25
25 ton i więcej

12
28
33

28
33
38
38 ton i więcej

12

38
38 ton i więcej

a) do 30 miejsc – 1.050,00zł,
b) równej lub wyşszej niş 30 miejsc - 1.450,00zł.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXV/167/2008 Rady
Gminy Skąpe z dnia 31 paŝdziernika 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Skąpe
(Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2008 roku Nr 117,
poz. 1719).

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1550,00
1650,00
1750,00
2050,00
2050,00
2700,00

6) Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę równą lub wyşszą niş 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Stawka podatku (w złotych)

Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równowaşne
Jedna oś
750,00
850,00
950,00
Dwie osie
1250,00
1350,00
1550,00
1950,00
Trzy osie
1350,00
1550,00

7) autobusy w zaleşności od liczby miejsc:
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Stawka podatku

Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równowaşne
Dwie osie
1450,00
1550,00
1650,00
1850,00
Trzy osie
1750,00
2150,00

5) Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i ponişej 12 ton, z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
- 650,00zł.

Nie mniej niş

Poz. 1909

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

850,00
950,00
1050,00
1350,00
1450,00
1700,00
2100,00
1450,00
1650,00

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia
2010 roku oraz podlega poddaniu do wiadomości
publicznej przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Skąpe i w Biuletynie Informacji Publicznej.
Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Olczak
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UCHWAŁA NR XLII/252/2009
RADY GMINY SKĄPE
z dnia 27 listopada 2009r.
w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 póŝn. zm.),
art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121,
poz. 844 z póŝn. zm.), art. 6 a ust. 11 ustawy z dnia
15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U.
z 2006r. Nr 136, poz. 969 z póŝn. zm.), art. 6 ust. 9
ustawy z dnia 30 paŝdziernika 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z póŝn. zm.), uchwala
się, co następuje:
§ 1. Ustala się następujące wzory deklaracji
i formularzy podatkowych stanowiące załączniki do
niniejszej uchwały:
1) Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1
- załącznik Nr 1,
2) Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1 - załącznik Nr 2,
3) Deklaracja na podatek rolny DR-1 - załącznik
Nr 3,
4) Informacja w sprawie podatku rolnego IR-1
- załącznik Nr 4,

5) Deklaracja na podatek leśny DL-1 - załącznik
Nr 5,
6) Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1
- załącznik Nr 6.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Traci moc uchwała nr XXV/170/2008 Rady
Gminy Skąpe z dnia 31 paŝdziernika 2008r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2008r. Nr 117,
poz. 1722).
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia
2010 roku oraz podlega poddaniu do wiadomości
publicznej przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Skąpe i w Biuletynie Informacji Publicznej.
Przewodniczący Rady Gminy:
Mirosław Olczak
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLII/252/2009
Rady Gminy Skąpe
z dnia 27 listopada 2009r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLII/252/2009
Rady Gminy Skąpe
z dnia 27 listopada 2009r.
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLII/252/2009
Rady Gminy Skąpe
z dnia 27 listopada 2009r.
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Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLII/252/2009
Rady Gminy Skąpe
z dnia 27 listopada 2009r.
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Rady Gminy Skąpe
z dnia 27 listopada 2009r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 136

– 8178 –

Poz. 1910

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 136

– 8179 –

Poz. 1910
Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XLII/252/2009
Rady Gminy Skąpe
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UCHWAŁA NR XXXIV/273/2009
RADY MIEJSKIEJ W SZLICHTYNGOWEJ
z dnia 27 listopada 2009r.
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ oraz art. 5 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm./
Rada Miejska w Szlichtyngowej uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się następujące stawki podatku od
nieruchomości:
1. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od
1m2 powierzchni - 0,77zł,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne,
retencyjne lub elektrowni wodnych od 1ha
powierzchni – 4,04zł,
c) pozostałych od 1m2 powierzchni w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności poşytku publicznego przez organizacje poşytku publicznego - 0,25zł,
2. od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych od 1m2 powierzchni uşytkowej
– 0,57zł,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni
uşytkowej - 20,51zł,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym od 1m2 powierzchni
uşytkowej – 9,57zł,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
19 11

zdrowotnych od 1m2 powierzchni uşytkowej
– 4,16zł,
e) pozostałych od 1m2 powierzchni uşytkowej
w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności poşytku publicznego
przez organizacje poşytku publicznego
– 3,82zł,
3. od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej:
a) wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności
w wodę oraz słuşących do odprowadzania
i oczyszczania ścieków – 1% od wartości
określonej na podstawie art. 4 ust 1 pkt 3
i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
b) pozostałych – 2% od wartości określonej jak
wyşej.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIII/199/2008 Rady
Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 21 listopada
2008r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku oraz
uchwała Nr XXXII/262/2009 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 25 września 2009r. w sprawie
wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXIII/199/2008
Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 21 listopada
2008r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Szlichtyngowej.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego a określone w niej stawki
obowiązują od dnia 1 stycznia 2010 roku.
Przewodniczący Rady
Adam Fałda
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UCHWAŁA NR NR XXXIV/274/2009
RADY MIEJSKIEJ W SZLICHTYNGOWEJ
z dnia 27 listopada 2009r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ oraz art. 7, ust. 3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze
zm./ Rada Miejska w Szlichtyngowej uchwala, co
następuje:

--

grunty, budowle, budynki lub ich części zajęte na potrzeby działalności w zakresie pomocy społecznej,

--

grunty, budynki stanowiące mienie komunalne nie przekazane w uşytkowanie, uşytkowanie wieczyste, dzierşawę, najem, uşyczenie albo nie zostały objęte w bezumowne
posiadanie,

--

budynki lub ich części i związane z nimi grunty stanowiące mienie komunalne przekazane
w najem i wykorzystywane na cele mieszkalne oraz przynaleşne do nich budynki pozostałe z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą,

§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
a)
--

grunty, budowle, budynki lub ich części
związane z procesem odbioru ścieków oraz
procesem poboru, uzdatniania wody i zaopatrzenia odbiorców w wodę oraz grunty przeznaczone na cmentarze,

--

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

--

grunty, budowle, budynki lub ich części zajęte na potrzeby ochrony przeciwpoşarowej,

b) strychy.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Szlichtyngowej.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego a określone w niej zwolnienia
obowiązują od dnia 1 stycznia 2010 roku.
Przewodniczący Rady
Adam Fałda

19 12

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

1913
19 13

UCHWAŁA NR XXXIV/275/2009
RADY MIEJSKIEJ W SZLICHTYNGOWEJ
z dnia 27 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 samorządzie gminnym /t.j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ oraz art. 10 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych /t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 121,
poz. 844 ze zm./ Rada Miejska w Szlichtyngowej
uchwala, co następuje:

b) powyşej 4,5 tony do 5,5 ton włącznie
- 672,00zł

§ 1. Stawki podatku od środków transportowych
na terenie gminy wynoszą rocznie:

2. od samochodu cięşarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyşszej niş 12 ton,
w zaleşności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

1. od samochodu cięşarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej:
a) powyşej 3,5 tony do 4,5 tony włącznie
– 638,00zł,

c) powyşej 5,5 tony do 7 ton włącznie - 857,00zł
d) powyşej 7 ton do 9 ton włącznie - 973,00zł
e) powyşej 9 ton a ponişej 12 ton - 1297,00zł.
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Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita w tonach
Nie mniej niş

Mniej niş

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 uznanym za równowaşnie
Dwie osie
1037,00
1187,00
1447,00
1622,00
Trzy osie
1187,00
1297,00
1568,00
1727,00
2108,00
2108,00
Cztery osie i więcej
2108,00
1738,00
2131,00
2720,00
2720,00

3. od ciągnika siodłowego lub balastowego
przystosowanego do uşywania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów od 3, 5 tony i ponişej 12 ton:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 1205,00zł
b) powyşej 5,5
- 1321,00zł

tony

Poz. 1913

do

9

ton

Mniej niş

12
18
25
31

18
25
31
-

12
40

40
-

1187,00
1297,00
1568,00
1727,00
2108,00
2108,00
2108,00
1738,00
2131,00
2720,00
2720,00

c) powyşej 9 ton a ponişej 12 ton - 1645,00zł
4. od ciągnika siodłowego lub balastowego
przystosowanego do uşywania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów równej lub wyşszej niş 12 ton:

Stawka podatku /w złotych/
Oś jezdna / osie jezdne z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym na równowaşne
Dwie osie
1691,00
2102,00
2102,00
2102,00
Trzy osie
2102,00
2102,00

5. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą od 7 ton i ponişej 12 ton, z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
a) od 7 ton a ponişej 12 ton - 464,00zł

1037,00
1187,00
1447,00
1622,00

włącznie

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa ciągnik balastowy + przyczepa /w tonach/
Nie mniej niş

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych
1923,00
2102,00
2102,00
2102,00
2102,00
2720,00

6. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą równą lub wyşszą niş 12 ton, z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 136

– 8185 –

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
-

Stawka podatku /w złotych/
Oś jezdna / osie jezdne z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równowaşne
Jedna oś
464,00
521,00
521,00
Dwie osie
521,00
712,00
985,00
1690,00
Trzy osie
785,00
1093,00

7. od autobusu w zaleşności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniejszej niş 30 miejsc – 1663,00zł
b) równej lub wyşszej niş 30 miejsc – 2102,00zł
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIII/200/2008 Rady
Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 21 listopada
2008r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień
z tego podatku na terenie miasta i gminy.
19 13

Poz. 1913

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
464,00
521,00
651,00
580,00
985,00
1663,00
1970,00
1093,00
1484,00

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Szlichtyngowej.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego a określone w niej stawki
obowiązują od dnia 1 stycznia 2010 roku.
Przewodniczący Rady
Adam Fałda
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