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Uchwała Rady Gminy w Deszcznie Nr XXXVII/276/09 z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI – 145/2008 Rady Gminy
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UCHWAŁA NR XXXII/182/09
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIASTECZKU
z dnia 29 paŝdziernika 2009r.
w sprawie odpłatności za korzystanie ze świadczeń przedszkoli publicznych w zakresie przekraczającym
podstawę programową wychowania przedszkolnego
Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U.
z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) w związku
z art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)
uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Usługi świadczone przez Przedszkole Publiczne w Nowym Miasteczku w zakresie podstawy
programowej określonej w Rozporządzeniu Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r.
w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009r. Nr 4,
poz. 17) są realizowane bezpłatnie w wymiarze
5 godzin dziennie w wyznaczonych do tego celu
oddziałach przedszkolnych bez wyşywienia.
2. Przedszkole publiczne za odpłatnością świadczy usługi opiekuńczo wychowawcze, dydaktyczne
i şywieniowe ponad podstawy programowe w wymiarze 3,5 godziny dziennie, zwane rozszerzonymi
świadczeniami.
3. Rodzic (opiekun prawny) ma prawo wyboru
pomiędzy oddziałem przedszkolnym realizującym
zagwarantowaną bezpłatną podstawę programową
w wymiarze 5 godzin bez wyşywienia, a oddziałem
realizującym rozszerzone świadczenia za odpłatnością.
§ 2. 1. Koszt dzienny rozszerzonych świadczeń
ustala się w wysokości 0,55% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę (Dz. U. z 2002r.
Nr 200, poz. 1679 ze zmianami).
2. Odpłatność dzienną za wyşywienia ustala się
na poziomie kosztu zakupu surowca do przygotowania posiłków. Odpłatność za wyşywienie jest niezaleşna od opłaty określonej w ust. 1.
§ 3. 1. W ramach rozszerzonych świadczeń
przedszkolnych, przedszkole realizuje następujące

świadczenia:
1) zajęcia rozwijające plastyczne, muzyczne i artystyczne dzieci;
2) gry i zabawy tematyczne wspomagające rozwój
emocjonalny i społeczny dziecka;
3) opieka nad dziećmi z elementami integracji
i socjoterapii zajęcia relaksacyjne: muzykoterapia, bajkoterapia;
4) nauczanie róşnymi elementami metod: np. Weroniki Sherborne, kinezjologii edukacyjnej
i prowadzenie zajęć z alternatywnej nauki czytania;
5) usługi şywieniowe.
2. Wysokość opłat za konkretne świadczenia
określone w ust. 1 określa załącznik do uchwały.
§ 4. 1. W opłatach, o których mowa w § 2 ust. 1
mogą zostać udzielone ulgi. Ulga przyznawana jest
wyłącznie na pisemny uzasadniony wniosek, rodzica
(opiekuna prawnego) złoşony do dyrektora przedszkola. Dyrektor przy udzielaniu ulg bierze pod uwagę opinię rady pedagogicznej i rady rodziców danego przedszkola.
2. O udzielenie ulg w opłatach mogą ubiegać się
rodzice (opiekunowie prawni), jeşeli:
1) wykazują dochód mniejszy niş „kryterium dochodowe na osobę w rodzinie” w rozumieniu
art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r.
o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2008r. Nr 115
poz. 728) - moşliwość udzielenia ulgi do 50%
opłaty, o której mowa w § 2 ust. 2 - na okres
3 miesięcy, w razie potrzeby po upływie 3 miesięcy rodzic (opiekun prawny) moşe wystąpić
z ponownym wnioskiem o udzielenie ulgi, kolejne ewentualne ulgi obejmują okres 3 miesięcy;
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2) pozostają w trudnej sytuacji materialnej i losowej - moşliwość udzielenia ulgi do 50% opłaty,
o której mowa w § 2 ust. 1 i nie obejmuje opłaty, o której mowa w § 2 ust. 2 na okres nie
dłuşszy niş 3 miesiące w razie potrzeby po
upływie 3 miesięcy rodzic (opiekun prawny)
moşe wystąpić z ponownym wnioskiem
o udzielenie ulgi, kolejne ewentualne ulgi
obejmują okres 3 miesięcy;
3) do przedszkola uczęszcza więcej niş jedno
dziecko w rodzinie moşliwość udzielenia dla
drugiego i kolejnych dzieci 50% opłaty, o której
mowa w § 2 ust. 1 i nie obejmuje opłaty, o której mowa w § 2 ust. 2 - na okres całego roku
szkolnego;
4) dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności, moşliwość udzielenia ulgi w opłacie,
o której mowa w § 2 ust. 1 i nie obejmuje opłaty, o której mowa w § 2 ust. 2 maksymalnie do
50% tej opłaty.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
moşliwe jest łączne zastosowanie ulg określonych
w ust. 2 i 4.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Miasteczko.
§ 6. Traci moc uchwała Nr IX/53/07 Rady Miejskiej Nowe Miasteczko 28 sierpnia 2007r. w sprawie
odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.
§ 7. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia zgłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Joanna Zawiślak-Mendaluk

Poz. 2084, 2085
Załącznik
do uchwały Nr XXXII/182/09
Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku
z dnia 29 października 2009r.

1. Na opłatę w wysokości 0,55% minimalnego
wynagrodzenia miesięcznego za pracę ustalonego
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 paŝdziernika
2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
(Dz. U. Nr 200, poz. 1679 ze zmianami) w zakres rozszerzonych świadczeń wchodzą dodatkowe nişej
wymienione zajęcia opiekuńcze:
1) zajęcia rozwijające plastyczne, muzyczne, oraz
artystyczne dzieci w wysokości 0,063% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę;
2) gry i zabawy tematyczne wspomagające rozwój
emocjonalny i społeczny dziecka w wysokości
0,063% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę;
3) opieka nad dziećmi z elementami integracji
i socjoterapii, zajęcia relaksacyjne: muzykoterapia, bajkoterapia, w wysokości 0,062% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę;
4) nauczanie róşnymi elementami metod np. Weroniki Sherborne, kinezjologii edukacyjnej i prowadzenie zajęć z alternatywnej nauki czytania
w wysokości 0,062% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę;
5) usługi şywieniowe w wysokości 0,30% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę.
2. Przez minimalne wynagrodzenie miesięczne
za pracę wymienione w ust. 1 w punktach 1 do
5 rozumie się minimalne wynagrodzenie miesięczne
za pracę ustalanego zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 paŝdziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 ze
zmianami).
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UCHWAŁA NR XLIV/244/09
RADY GMINY SANTOK
z dnia 29 paŝdziernika 2009r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Santok w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych
wchodzących w skład Gminy Santok
Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 3
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142 poz. 1591 ze zmianami)
uchwala się, co następuje:
§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały Rady Gminy
Santok Nr XII/56/07 z dnia 28 czerwca 2007 w spra-

wie zasad wynajmowania lokali uşytkowych wchodzących w skład Gminy Santok, (ogłoszonej
w Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 74 poz. 1054 ze zm.), dodaje
się pkt. II o następującej treści:
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Poz. 2085, 2086

„Wójt Gminy Santok w szczególnych uzasadnionych przypadkach moşe obnişyć wysokość czynszu”.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Santok.

Przewodniczący Rady Gminy:
Tadeusz Boczula
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UCHWAŁA NR XLIV/248/09
RADY GMINY SANTOK
z dnia 29 paŝdziernika 2009r.
w sprawie: regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Santok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity (Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz
art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie
oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r Nr 256
poz. 2572 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Regulamin przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Santok, zwany dalej „regulaminem” określa:
1) Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego
2) Formy udzielania stypendium szkolnego
3) Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego
4) Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego
§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) Dochodzie miesięcznym na członka rodziny
ucznia – naleşy przez to rozumieć dochód ustalony na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13
ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008r Nr 115 poz. 728 - tekst
jednolity ze zm.)
2) Kryterium dochodowym na osobę w rodzinie
– naleşy przez to rozumieć kwotę, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca
2004r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008r
Nr 115 poz. 728- tekst jednolity ze zm.)
3) Rodzinie – naleşy przez to rozumieć osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające
w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące
i gospodarujące
4) Ustawie o świadczeniach rodzinnych – naleşy
przez to rozumieć ustawę z dnia 28 listopada
2003r o świadczeniach rodzinnych (Dz. U.
z 2006r Nr 139, poz. 992- tekst jednolity ze zm.)
5) Ustawie o systemie oświaty – naleşy przez to
rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r Nr 256, poz. 2572
- ze zm.)

§ 3. Na warunkach przewidzianych w mniejszym
regulaminie stypendia szkolne są przyznawane zamieszkałym na terenie Gminy Santok uczniom szkół
wymienionych w art. 90 b ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty.
§ 4. 1. Wysokość miesięczna stypendium uzaleşniona jest od sytuacji dochodowej uczniów i nie
moşe być nişsza miesięcznie niş 80% kwoty, o której
mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006
Nr 139, poz. 992 ze zm.) oraz nie moşe przekroczyć
miesięcznie 200% kwoty, o której mowa w art. 6
ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r
o świadczeniach rodzinnych.
2. Stypendium szkolne jest przyznawane na
okres nie krótszy niş miesiąc i nie dłuşszy niş
10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku
słuchaczy kolegiów nauczycielskich, kolegiów języków obcych i kolegium pracowników słuşb społecznych – na okres nie krótszy niş miesiąc i nie dłuşszy
niş 9 miesięcy w danym roku szkolnym.
3. Stypendium szkolne moşe być realizowane
w okresach innych niş miesięczne lub jednorazowo,
z tym şe wartość stypendium szkolnego w danym
roku szkolnym nie moşe przekroczyć łącznie dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2
pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegium pracowników słuşb społecznych – osiemnastokrotności kwoty, o której
mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych.
4. Wójt Gminy Santok ustala wysokość stypendium szkolnego dla danego ucznia w granicach
określonych w § 4 ust. 1 i 3, w kaşdej sprawie indywidualnie kierując się sytuacją dochodową ucznia
i jego rodziny, innymi okolicznościami, o których
mowa w art. 90 d ust. 1 ustawy o systemie oświaty,
wykorzystując opinię Komisji stypendialnej w sprawie propozycji wysokości stypendium lub zasiłku.
§ 5. Stypendium szkolne moşe być udzielane
w formie:
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1) Częściowego lub całkowitego pokrycia kosztów
udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia organizowane w szkole w ramach planu nauczania, a takşe udziału w zajęciach edukacyjnych
realizowanych poza szkołą
2) Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym,
w tym w szczególności zakupu podręczników,
a takşe wydawnictw o charakterze encyklopedycznym, słowników, przyborów szkolnych
3) Pokrycia kosztów związanych z pobieraniem
nauki przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych
oraz słuchaczy kolegiów, o których mowa
w art. 90 d ust. 3 poza miejscem zamieszkania
4) Świadczenia pienięşnego, jeşeli Wójt Gminy
Santok uzna, şe przyznanie stypendiów w formach, o których mowa w pkt 1-3 nie jest moşliwe lub celowe
§ 6. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego
składa się w Gminnym Zespole Oświaty w Santoku
ul. Gorzowska 59.
§ 7. 1. Organem o charakterze opiniodawczo
- doradczym jest Gminna Komisja Stypendialna
powoływana przez Wójta Gminy Santok.
2. W skład komisji wchodzą:
1) przewodniczący
2) wiceprzewodniczący
3) członkowie w liczbie 5 osób
3. Do zadań Komisji naleşy:
1) sprawdzanie wniosków o stypendium szkolne
pod względem formalnym
2) wstępne kwalifikowanie do grup dochodowych
3) przedstawienie Wójtowi Gminy Santok propozycji miesięcznej wysokości stypendium szkolnego
4) negatywne opiniowanie wniosków niespełniających określonych kryteriów
5) rozpatrywanie sytuacji materialnej uczniów,
którym stypendium szkolne moşe być przyznane z urzędu
4. Wójt Gminy Santok moşe zlecać Komisji inne
zadania niş wymienione w ust. 3.
5. Komisja odbywa posiedzenia w terminach
uzgodnionych z Wójtem.
6. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół.
7. Obsługę biurową komisji zapewnia Gminny
Zespół Oświaty.
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§ 8. 1. Stypendium szkolne udzielone w formie
określonej w § 5 pkt 1 realizowane jest przez:
1) Zapłatę naleşności za udział ucznia w zajęciach
edukacyjnych, przelewem na rachunek bankowy podmiotu organizującego te zajęcia
2) Zwrot uprzednio zaakceptowanych kosztów
poniesionych na udział ucznia w zajęciach edukacyjnych na podstawie przedstawionych rachunków
2. Stypendium szkolne udzielane w formie rzeczowej określonej w § 5 pkt. 2 udzielane jest przez:
1) dostarczenie uczniowi za pośrednictwem szkoły, do której uczęszcza podręczników zaakceptowanych przez szkołę lub pomocy wskazanych
we wniosku o stypendium
2) zwrot uprzednio zaakceptowanych kosztów poniesionych na zakup podręczników i pomocy na
podstawie przedstawionych rachunków
3. Stypendium szkolne udzielone w formie określonej w § 5 pkt. 3 realizowane jest przez zwrot kosztów biletów miesięcznych lub jednorazowych na
podstawie przedstawionych dokumentów oraz
zwrot uprzednio zaakceptowanych kosztów poniesionych związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.
4. Stypendium szkolne udzielone w formie określonej w § 5 pkt. 4 jest wypłacane w formie gotówkowej w kasie Gminnego Zespołu Oświaty.
5. Przekazywanie stypendium w formie bezgotówkowej na rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy jest dopuszczalne za pisemną zgodą wnioskodawcy.
6. Dokumenty potwierdzające poniesienie kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt. 2 oraz
ust. 3 naleşy składać w Gminnym Zespole Oświaty
w terminie określonym w decyzji. Zwrot poniesionych kosztów, o których wyşej mowa nastąpi po
weryfikacji złoşonych dokumentów.
§ 9. 1. Zasiłek szkolny moşe być przyznany
uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
2. Zdarzeniami losowymi uzasadniającymi przyznanie zasiłku są w szczególności:
1) poşar mieszkania
2) zalanie mieszkania
3) okradzenie mieszkania ucznia
4) śmierć rodziców lub opiekuna prawnego
5) nieuleczalna choroba ucznia, rodziców lub
opiekuna prawnego
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3. Gminna Komisja Stypendialna przedstawi
Wójtowi Gminy Santok propozycje dotyczące formy,
w jakiej moşe być przyznany zasiłek szkolny oraz
trybu i sposobu udzielania zasiłku
4. Do zasiłku szkolnego stosuje się odpowiednio
§ 6 i § 7 ust. 3 niniejszego regulaminu
5. Zasiłek szkolny przyznaje się oceniając sytuację materialną ucznia indywidualnie.
§ 10. Na zasiłki szkolne dla uczniów przeznacza
się 5% dotacji celowej otrzymanej przez Gminę Santok zgodnie z art. 90 r ust. 4 ustawy o systemie
oświaty.
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uczniów, uchwala Nr XXIX⁄199⁄05 z dnia 28 kwietnia
2005r sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów oraz
uchwala Nr I⁄11⁄2006 Rady Gminy Santok z dnia
27 listopada 2006r o zmianie uchwały w sprawie
regulaminu udzielania pomocy materialnej dla
uczniów.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Santok
§ 13. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od
1 września 2009r.

§ 11. Traci moc uchwała Nr XXVII/181/05 Rady
Gminy Santok z dnia 17 marca 2005r w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla

Przewodniczący Rady Gminy:
Tadeusz Boczula
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UCHWAŁA NR XLIV/249/09
RADY GMINY SANTOK
z dnia 29 paŝdziernika 2009r.
w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu
i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania
Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 ze. zm.) oraz
art. 90 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r
o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r
Nr 256 poz. 2572 ze. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Określa się tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych
na terenie Gminy Santok przez podmioty niepubliczne.
2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) Gminie – rozumie się przez to Gminę Santok
2) Zespole – rozumie się przez to jednostkę organizacyjną Gminy tj. Gminny Zespół Oświaty,
wykonującą obsługę finansową placówek
oświatowych na terenie Gminy z siedzibą
w Santoku ul. Gorzowska 59
3) podmiocie prowadzącym – rozumie się przez to
podmioty niepubliczne prowadzące przedszkola
niepubliczne na terenie Gminy
4) placówce oświatowej – rozumie się przez to
niepubliczne przedszkola
3. Niepubliczne przedszkola otrzymują z budşetu
Gminy dotację na pokrycie wydatków bieşących.
4. Dotacji udziela się na wniosek podmiotu prowadzącego, który powinien zawierać:
1) nazwę i adres podmiotu prowadzącego
2) nazwę i adres placówki
3) status prawny placówki

4) numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie
do ewidencji szkól i placówek niepublicznych
5) planowaną liczbę uczniów przedszkola w wieku
od 3 do 5 lat, w roku, którego dotyczy wniosek
o dotację, z uwzględnieniem planowanej liczby
uczniów w okresie styczeń – sierpień oraz
wrzesień – grudzień (w tym liczbę uczniów niepełnosprawnych i uczniów nie będących
mieszkańcami Gminy)
6) zobowiązanie
do
informowania
Zespołu
o zmianach w liczbie uczniów uczęszczających
do przedszkola oraz wszelkich dodatkowych informacji nieujętych w niniejszym wniosku,
a potrzebnych do ustalenia właściwej wysokości dotacji
7) nazwę i numer rachunku bankowego, na który
ma być przekazywana dotacja
5. Wniosek naleşy złoşyć w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji
w siedzibie Zespołu.
6. Niepublicznym przedszkolom udziela się dotacji na kaşdego ucznia w wysokości 75% ustalonych
w budşecie gminy wydatków bieşących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na
jedno dziecko. W przypadku, gdy wychowanie
przedszkolne jest prowadzone w formach określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 27.05.2009r (Dz. U. Nr 83 poz. 693) ustala się
dotację na kaşdego ucznia w wysokości 50% ustalonych w budşecie gminy wydatków bieşących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu
na jedno dziecko.
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7. Na ucznia niepełnosprawnego przysługuje dotacja w wysokości kwoty przewidywanej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola lub oddziału
przedszkolnego w części oświatowej subwencji
otrzymywanej przez gminę.
8. Jeşeli do przedszkola uczęszcza uczeń nie będący mieszkańcem gminy, koszty dotacji pokrywa
gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń.
9. Dotacja przekazywana będzie w dwunastu
miesięcznych ratach, w terminie do ostatniego dnia
kaşdego miesiąca na rachunek bankowy niepublicznego przedszkola.
§ 2. 1. Podmiot prowadzący niepubliczne przedszkole jest zobowiązany sporządzić i dostarczyć do
zespołu informację o liczbie uczniów w danym miesiącu do 20 dnia kaşdego miesiąca na formularzu,
którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały. Liczba ta nie moşe być większa, niş deklarowana we wniosku o udzielenie dotacji.
2. Podmiot prowadzący niepubliczne przedszkole
jest zobowiązany sporządzić i przekazać do 20 dnia
miesiąca po upływie kaşdego kwartału, rozliczenia
otrzymanych dotacji, z uwzględnieniem celu wykorzystania dotacji, na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. 1. Prawidłowość wykorzystania dotacji przez
niepubliczne przedszkola podlega kontroli.
2. Kontroli podlega w szczególności:
1) zgodność ze stanem faktycznym danych podawanych przez osobę prowadzącą niepubliczne
przedszkole na formularzach, których wzory
stanowią załączniki do niniejszej uchwały,
w tym przede wszystkim liczby uczniów,
2) fakt wykorzystania dotacji wyłącznie na pokrycie wydatków bieşących niepublicznego przedszkola
3) Kontroli dokonują osoby upowaşnione przez
Wójta Gminy Santok. Osoby takie mają prawo
wstępu do niepublicznych przedszkoli oraz
wglądu do prowadzonej przez nie dokumentacji

Poz. 2087
organizacyjnej, finansowej
przebiegu nauczania.

i

dokumentacji

§ 4. 1. Dotacji nie przyznaje się, jeşeli wniosek
o jej udzielenie został złoşony po terminie lub jeşeli
nie zawiera wymaganych danych.
2. Dotacji lub jej część nie przyznaje się takşe, jeşeli informacja o liczbie uczniów w danym miesiącu
oraz rozliczenie otrzymanych dotacji zostały złoşone
po terminie lub nie zawierają wszystkich wymaganych danych.
3. Wypłacona dotacja podlega zwrotowi w przypadku, gdy została pobrana w nadmiernej wysokości lub, gdy została wykorzystana na cele niezgodne
z niniejszą uchwałą lub innymi przepisami prawa.
W takiej sytuacji zwrot dotacji następuje w terminie
30 dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości.
4. W przypadku braku zwrotu kwota dotacji naleşna w kolejnym miesiącu zostanie pomniejszona
o kwotę pobraną w nadmiernej wysokości w miesiącu poprzednim.
5. W przypadku likwidacji placówki i występującej nadpłaty podmiot prowadzący placówkę zobowiązany jest w terminie 30 dni od daty likwidacji do
zwrotu kwoty nadpłaconej dotacji.
§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXIII/126/08 Rady
Gminy Santok z dnia 29.05.2008 w sprawie trybu
udzielania i rozliczania dotacji z budşetu Gminy Santok dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na
terenie Gminy.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Santok.
§ 7. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od
1 września 2009r.
Przewodniczący Rady Gminy:
Tadeusz Boczula
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLIV/249/09
Rady Gminy Santok
z dnia 29 października 2009r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLIV/249/09
Rady Gminy Santok
z dnia 29 października 2009r.
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UCHWAŁA NR XXXIII/268/09
RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE
z dnia 29 paŝdziernika 2009r.
w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez publiczne przedszkola, prowadzone przez Gminę
Skwierzyna
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.), art. 14 ust. 5
ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póŝn. zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Usługi świadczone przez publiczne przedszkola, prowadzone przez gminę Skwierzyna w zakresie podstawy programowej określonej w załączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
(Dz. U. z 15 stycznia 2009r. Nr 4, poz. 17), są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.
§ 2. 1. Ustala się opłatę za kaşdą rozpoczętą godzinę usług świadczonych przez publiczne przedszkola w zakresie przekraczającym podstawę programową wychowania przedszkolnego, w wymiarze
powyşej 5 godzin dziennie w wysokości 2,30 złotych.
2. Opłata, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje koszty:
a)

zajęć opiekuńczo - wychowawczych oraz dydaktycznych:
-

b)
2 0 88

gier i zabaw dydaktycznych, wspomagających rozwój umysłowy dziecka,

-

gier i zabaw badawczych, rozwijających
zainteresowania otaczającym światem,

-

zajęć rozwijających plastyczne, muzyczne
i teatralne uzdolnienia dzieci,

-

gier i zabaw ruchowych, wspomagających
rozwój ruchowy dziecka,

-

zabaw tematycznych, wspomagających
rozwój emocjonalny i społeczny dziecka,
zakupu pomocy dydaktycznych i artykułów
szkolnych, niezbędnych do realizacji świad-

czeń wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego.
3. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, ulega obnişeniu o 50% na kaşde następne dziecko uczęszczające do przedszkola
z tej samej rodziny.
§ 3. Opłata, o której mowa w § 2 ust. 1 nie obejmuje kosztów wyşywienia oraz zajęć dodatkowych.
§ 4. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu przez kolejne 5 dni opłata podlega zwrotowi
za kaşdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu.
Zwrot następuje poprzez pomniejszenie naleşności
za miesiąc następny.
§ 5. Zakres usług świadczonych przez publiczne
przedszkola szczególnie ilość godzin świadczenia
usług ponad podstawę programową przez cały
okres trwania umowy oraz wysokość opłat, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały, określa umowa
cywilnoprawna, zawierana pomiędzy dyrektorem
przedszkola, a rodzicami (opiekunami) dziecka.
§ 6. Opłaty za dany miesiąc wnosi się do dnia
10 kaşdego miesiąca.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Skwierzyny.
§ 8. Traci moc uchwała Nr XVI/176/98 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 21 lutego 1998r. w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu na
terenie gminy.
§ 9. Uchwała wchodzi w şycie w ciągu 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Stanisław Kretkiewicz
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UCHWAŁA NR XXXIII/269/09
RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE
z dnia 29 paŝdziernika 2009r.
w sprawie utworzenia oddziału integracyjnego w Liceum Ogólnokształcącym im. Ireny Sendler
w Skwierzynie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. z póŝn. zm.)
w związku z art. 71b ust. 1, 2b i 5a ustawy z dnia 7
września 1991r. o systemie oświaty (t. jedn. Dz. U.
z 2004r. Nr 256, poz. 2572) oraz § 1 pkt 2, § 2, ust. 1
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005r. w sprawie warunków
organizowania, kształcenia i opieki dla dzieci i młodzieşy niepełnosprawnych oraz niedostosowanych
społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach
ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. Nr 19,
poz. 167) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się zmianę struktury organizacyjnej
Liceum Ogólnokształcącego im. Ireny Sendler
w Skwierzynie wchodzącego w skład Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Skwierzynie.

nym.
§ 3. Młodzieş do klas integracyjnych kierowana
będzie przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego.
§ 4. Kaşdy następny oddział powstanie na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Skwierzynie.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Skwierzyny.
§ 6. Uchwała wchodzi w şycie w ciągu 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Stanisław Kretkiewicz

§ 2. Liceum Ogólnokształcące im. Ireny Sendler
w Skwierzynie będzie szkołą z oddziałem integracyj2 0 89
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UCHWAŁA NR XXXIII/270/09
RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE
z dnia 29 paŝdziernika 2009r.
w sprawie utworzenia oddziału integracyjnego w Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Skwierzynie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. z póŝn. zm.)
w związku z art. 71b ust. 1, 2b i 5a ustawy z dnia
7 września 1991r. o systemie oświaty (t. jedn. Dz. U.
z 2004r. Nr 256, poz. 2572) oraz § 1 pkt 2, § 2, ust. 1
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005r. w sprawie warunków
organizowania, kształcenia i opieki dla dzieci i młodzieşy niepełnosprawnych oraz niedostosowanych
społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach
ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. Nr 19,
poz. 167) uchwala się, co następuje:

§ 3. Młodzieş do klas integracyjnych kierowana
będzie przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego.

§ 1. Ustala się zmianę struktury organizacyjnej
Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Skwierzynie.

Przewodniczący Rady
Stanisław Kretkiewicz

§ 2. Gimnazjum im. Władysława Jagiełły
w Skwierzynie będzie szkołą z oddziałem integracyjnym.
2 0 90

§ 4. Kaşdy następny oddział powstanie na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Skwierzynie.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Skwierzyny.
§ 6. Uchwała wchodzi w şycie w ciągu 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.
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UCHWAŁA NR XXXIX/55/09
RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU
z dnia 29 paŝdziernika 2009r.
w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli o różnym
obowiązkowym wymiarze godzin w ramach etatu łączonego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz art. 42
ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta
Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674
z póŝn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk
o róşnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze
godzin określa się według ponişszego wzoru:
WO= (a + b +...): (a: x + b: y +...), gdzie:
1) WO - to tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli, o których mowa w ust. 1;
2) a, b - to tygodniowa liczba godzin zajęć przydzielonych nauczycielowi zgodnie z arkuszem
organizacyjnym placówki;
3) x, y - to tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć nauczycieli dla poszczególnych stanowisk
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w których określone obowiązki realizuje

nauczyciel.
§ 2. Uzyskany wynik ilości godzin tygodniowego
obowiązkowego wymiaru, o którym mowa ust. 1
zaokrągla się do pełnej godziny w ten sposób, şe
czas zajęć mniej niş 0,5 godziny pomija się, a co
najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
§ 3. Godziny zajęć realizowane przez nauczycieli,
powyşej ustalonego tygodniowego obowiązkowego
wymiaru, stanowią godziny ponadwymiarowe liczone wg stawki dla etatu mającego większy udział
procentowy w etacie łączonym. Wyliczenie udziału
następuje poprzez porównanie części etatu realizowanego w ramach etatu łączonego do pełnego wymiaru godzin w tym etacie.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zbąszynka.
§ 5. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jan Mazur
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UCHWAŁA NR XXXIX/56/09
RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU
z dnia 29 paŝdziernika 2009r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych przedszkoli oraz
innych form wychowania przedszkolnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.), art. 90 ust. 4
ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póŝn. zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji
dla przedszkoli, prowadzonych na terenie Gminy
Zbąszynek przez inne niş gmina osoby prawne
i osoby fizyczne oraz dla innych niş Gmina Zbąszynek osób prawnych i osób fizycznych prowadzących
inne formy wychowania przedszkolnego, o których
mowa w przepisach wydanych na podstawie
art. 14a ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, a takşe tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
§ 2. Podstawą obliczenia miesięcznej stawki do-

tacji na jednego ucznia jest uchwała budşetowa dla
Gminy Zbąszynek oraz informacja o sposobie wyliczenia części oświatowej subwencji ogólnej dla
Gminy Zbąszynek, otrzymana od ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
§ 3. 1. Niepublicznym przedszkolom przysługuje
dotacja na kaşdego ucznia w wysokości równej
75% ustalonych w budşecie wydatków bieşących
ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Zbąszynek w przeliczeniu na
jednego ucznia, z tym şe na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie nişszej niş kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części otrzymywanej
oświatowej subwencji ogólnej.
2. Osobom prawnym i osobom fizycznym innym
niş gmina prowadzącym inne formy wychowania
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przedszkolnego przysługuje na kaşdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotacja
w wysokości równej 75% wydatków bieşących ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Zbąszynek w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym şe na ucznia niepełnosprawnego
w wysokości nie nişszej niş kwota przewidziana na
niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału
przedszkolnego w części otrzymywanej oświatowej
subwencji ogólnej.
§ 4. 1. W przypadku braku na terenie gminy
przedszkola publicznego, niepublicznym przedszkolom przysługuje dotacja na kaşdego ucznia w wysokości równej 90% ustalonych w budşecie wydatków
bieşących ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Szczaniec w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym şe na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie nişszej niş kwota
przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części otrzymywanej oświatowej subwencji ogólnej.

Poz. 2092

stawie udostępnionej do wglądu przez organ prowadzący dokumentacji stanowiącej podstawę sporządzenia tej informacji, w tym dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu
nauczania.
4. Przekazanie części dotacji przypadającej na
dany miesiąc następuje nie póŝniej niş do końca
danego miesiąca, po złoşeniu informacji o faktycznej
liczbie uczniów oraz z zachowaniem terminu, o którym mowa w ust. 2.
5. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy przedszkola niepublicznego, osoby fizycznej
lub prawnej prowadzącej inną formę wychowania
przedszkolnego wskazany we wniosku o udzielenie
dotacji, sporządzonym według wzoru, o którym
mowa w ust. 1.
6. Dotacja nie podlega przekazaniu w sytuacji,
gdy stracił aktualność wpis do ewidencji prowadzonej przez Gminę Zbąszynek na podstawie art. 82
ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

2. W przypadku braku na terenie gminy przedszkola publicznego, osobom prawnym i osobom
fizycznym innym niş gmina prowadzącym inne formy wychowania przedszkolnego przysługuje na
kaşdego ucznia objętego tą formą wychowania
przedszkolnego dotacja w wysokości równej
90% wydatków bieşących ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę
Szczaniec w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym şe
na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie nişszej niş kwota przewidziana na niepełnosprawnego
ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części otrzymywanej oświatowej subwencji ogólnej.

7. W miesiącach lipiec – sierpień nie podaje się
aktualnej liczby dzieci lecz obowiązuje średnia
z 10 miesięcy danego roku szkolnego.

3. Gmina Zbąszynek informuje osoby prawne
i osoby fizyczne inne niş gmina prowadzące przedszkola lub inne formy wychowania przedszkolnego
o wysokości miesięcznej stawki dotacji w przeliczeniu na jednego ucznia.

§ 7. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane w nadmiernej wysokości lub nienaleşnie pobrane podlegają zwrotowi wraz z odsetkami, liczonymi jak od zaległości podatkowych. Odsetki nalicza się od dnia:

§ 5. 1. Osoby prawne i osoby fizyczne inne niş
gmina prowadzące przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego składają wniosek o udzielenie dotacji w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku, nie
póŝniej niş do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

1) przekazania z budşetu Gminy Zbąszynek dotacji
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem;

2. Do 5 dnia kaşdego miesiąca osoby prawne
i osoby fizyczne inne niş gmina prowadzące przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego
składają informację o faktycznej liczbie uczniów sporządzoną na podstawie dokumentacji przebiegu
nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej
odpowiedniej dla danego typu i rodzaju przedszkola,
innej formy wychowania przedszkolnego, według
stanu na pierwszy dzień miesiąca, za który udzielana
jest część dotacji przypadająca na dany miesiąc,
według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Upowaşnieni pracownicy Urzędu Miejskiego
w Zbąszynku mogą dokonać sprawdzenia zgodności
ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanych w informacji, o której mowa w ust. 2, na pod-

§ 6. 1. Osoby prawne i osoby fizyczne inne niş
gmina prowadzące przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego sporządzają roczne rozliczenie przekazanej dotacji według wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Sporządzone roczne rozliczenie dotacji, o którym mowa w ust. 1 podlega przekazaniu odpowiednio do Urzędu Miejskiego w Zbąszynku w terminie
do dnia 20 stycznia następnego roku.

2) stwierdzenia nieprawidłowego naliczenia lub
nienaleşnego pobrania dotacji.
§ 8. 1. Upowaşnieni pracownicy Urzędu Miejskiego
w Zbąszynku, zwani dalej „kontrolującymi”, mogą
dokonywać kontroli w przedszkolach lub innych formach wychowania przedszkolnego, zwanych dalej
„kontrolowanymi”, obejmującej sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanych w informacjach, o których mowa w § 3
ust. 1 i 2 oraz w art. 90 ust. 3d ustawy o systemie
oświaty.
2. Postępowanie kontrolne ma na celu ustalenie
stanu faktycznego w zakresie objętym przedmiotem
kontroli.
3. W celu dokonania kontroli kontrolujący dokonują przeglądu dokumentacji, będącej podstawą
udzielania dotacji, na podstawie rocznego planu
kontroli.
4. Kontrolowani zobowiązani są do udostępnienia dokumentacji, o której mowa w ust. 1.
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5. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zbąszynka.

Poz. 2092

§ 10. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jan Mazur
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXIX/56/09
Rady Miejskiej w Zbąszynku
z dnia 29 października 2009r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXIX/56/09
Rady Miejskiej w Zbąszynku
z dnia 29 października 2009r.
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXIX/56/09
Rady Miejskiej w Zbąszynku
z dnia 29 października 2009r.
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UCHWAŁA NR XXXVII/45/09
RADY GMINY OTYŃ
z dnia 30 paŝdziernika 2009r.
w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania
opłat za ich korzystanie oraz powierzenia Wójtowi Gminy uprawnienia do stanowienia o ich wysokości
Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2
pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn.
zm.) oraz z art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy
z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej
(Dz. U. z 1996r. Nr 9, poz. 43 z póŝn. zm.) Rada Gminy w Otyniu uchwala, co następuje:

kańcami Gminy w zakresie obejmującym
zadania własne Gminy, a takşe innym podmiotom wspomagającym realizację zadań
własnych Gminy - po uzgodnieniu z Wójtem
Gminy,
b)

§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) gminie - rozumie się przez to Gminę Otyń;
2) obiektach i urządzeniach uşyteczności publicznej prowadzonych przez gminę - rozumie się
przez to obiekty i urządzenia uşyteczności publicznej oświatowe i sportowe, a w szczególności: boiska sportowe, sale gimnastyczne, pracownie komputerowe, pomieszczenia do nauki
i inne pomieszczenia uşytkowane wraz z urządzeniami i wyposaşeniem będącymi własnością Gminy Otyń, wykorzystywane do organizowania imprez, szkoleń, kursów lub na inną
pozastatutową działalność, zwane w dalszej
części uchwały obiektami i urządzeniami;
3) pozastatutowe korzystanie z urządzeń i obiektów - rozumie się przez to korzystanie z obiektów i urządzeń wykraczające poza określone
w statutach gminnych jednostek organizacyjnych;

innym osobom prawnym lub fizycznym,
w tym prowadzącym działalność gospodarczą;

2) korzystanie z obiektów i urządzeń odbywa się
na podstawie właściwego dla danego obiektu
lub urządzenia regulaminu (instrukcji) oraz
zgodnie z harmonogramem ustalonym przez
dyrektora jednostki organizacyjnej Gminy przy
czym imprezy z 50% znişką i nieodpłatnie mogą
być realizowane w terminach wolnych od imprez pełnopłatnych, z zastrzeşeniem pkt 3;
3) imprezy wymienione w pkt 5 lit. b oraz pkt 6
lit. d, i, e mają pierwszeństwo przed imprezami
pełnopłatnymi lub z 50% znişką;
4) korzystanie z obiektów i urządzeń jest odpłatne,
a uzyskane środki finansowe stanowią dochód
budşetu Gminy;
5) opłaty w wys. 50% stawki wnoszą:
a)

4) organizatorze - rozumie się przez to osobę prawną lub fizyczną, która na mocy podpisanej umowy dzierşawy, najmu bądŝ uşyczenia korzysta
w określonym celu z obiektów i urządzeń;

uczniowie szkół i placówek oświatowych, dla
których gmina nie jest organem prowadzącym oraz studenci niepracujący,

b)

osoby niepełnosprawne,

c)

5) imprezie - rozumie się przez to planowane zajęcie obiektu i urządzenia przez organizatora na
podstawie umowy, którego celem jest w szczególności: odbycia się spotkania, przedstawienia, koncertu, zawodów, treningu, pokazu, zabawy, dyskoteki lub widowiska w tym z udziałem publiczności odpłatnym bądŝ darmowym.

kluby stowarzyszenia, które realizują zadania
własne Gminy w ramach umów zawartych
z gminą na podstawie odrębnej uchwały,
z zastrzeşeniem pkt 6 lit. b,

d)

członkowie straşy poşarnej,

e)

Gminny Ośrodek Kultury w Otyniu w zakresie realizacji kultury, kultury fizycznej i sportu dla osób dorosłych i młodzieşy, o której
mowa w lit. a;

§ 2. 1. Ustala się następujące zasady pozastatutowego korzystania z obiektów i urządzeń:
1) obiekty i urządzenia udostępniane są:
a)

mieszkańcom Gminy, Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Otyniu, podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku,
realizującym zadania własne Gminy mające
charakter uşyteczności publicznej oraz osobom prywatnym lub fizycznym, w tym prowadzącym działalność gospodarczą, finansującym koszty działań realizowanych na
rzecz swoich pracowników będących miesz-

6) z opłat zwalnia się:
a)

dzieci oraz wychowanków i uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum
prowadzonych przez gminę,

b)

uczniowskie kluby sportowe, które realizują
zadania własne Gminy w ramach umów zawartych z gminą na podstawie odrębnej
uchwały,

c)

organizacje harcerskie oraz inne organizacje
nie zaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zy-
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sków, które wspomagają proces edukacyjny
oraz w zakresie kultury fizycznej i sportu lub
realizujące programy profilaktyczne na rzecz
dzieci i młodzieşy ze szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez gminę,

3) kalkulacja będąca podstawą ustalenia wnioskowanej wysokości opłat dla podmiotów,
o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, powinna
uwzględniać pełne koszty dotyczące utrzymania
danego obiektu lub urządzenia;

d)

organizatorów imprez zleconych przez gminę odbywających się pod patronatem Wójta
Gminy Otyń,

e)

organizatorów imprez charytatywnych oraz
patriotycznych i prorodzinnych uzgodnionych z Wójtem Gminy,

4) wysokość stawki za najem lub dzierşawę obiektu i urządzeń wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej moşe być ustalona w drodze przetargu.
§ 3. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Otyń.

f)

Gminny Ośrodek Kultury w zakresie realizacji zadań kultury, kultury fizycznej i sportu
dla dzieci i młodzieşy, o których mowa
w lit. a,

2. Wójt Gminy Otyń określi wzór umów, o których mowa w § 1 pkt 4 niniejszej uchwały, a takşe
moşe upowaşnić dyrektorów gminnych jednostek
organizacyjnych do zawierania takich umów.

g)

organizatorów realizujących zadania w ramach obowiązujących umów o partnerstwie
i współpracy zawartych z gminą.

§ 4. Umowy zawarte z gminą w dniu wejścia
w şycie uchwały powinny być dostosowane do jej
wymogów w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia
w şycie niniejszej uchwały.

2. Określa się sposób ustalania opłat za pozastatutowe korzystanie z obiektów i urządzeń.
1) wysokość opłat ustala Wójt Gminy z uwzględnieniem pkt 2 – 4;

§ 5. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Wiceprzewodnicząca Rady
Barbara Wróblewska

2) kalkulacja, będąca podstawą ustalenia wnioskowanej wysokości opłat dla podmiotów,
o których mowa w ust. 1 pkt l lit. a, powinna
uwzględniać bieşące koszty utrzymania danego
obiektu lub urządzenia;
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UCHWAŁA NR XXXVII/273/09
RADY GMINY W DESZCZNIE
z dnia 6 listopada 2009r.
w sprawie powołania instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Deszcznie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 9 ust. 1
i 2, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 paŝdziernika
1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 ze zm.)
w związku z art. 8 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 11 i 19 ustawy
z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U.
Nr 85, poz. 539 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 3. Środki niezbędne do funkcjonowania nowoutworzonej jednostki zapewni Wójt Gminy w ramach budşetu Gminy.

§ 1. Tworzy się samorządową instytucję kultury
pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Deszcznie

§ 6. Uchwala wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2010r.

§ 2. Nadaje się Statut Gminnej Bibliotece Publicznej w Deszcznie stanowiący załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały.

§ 4. Gminna Biblioteka Publiczna w Deszcznie
dokona przejęcia mienia dotychczas uşytkowanego
przez Bibliotekę w Deszcznie.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Deszczno.

Przewodniczący Rady Gminy:
Jerzy Łochowicz
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVII/273/09
Rady Gminy w Deszcznie
z dnia 6 listopada 2009r.
Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Deszcznie
I Przepisy ogólne
1. Gminna Biblioteka Publiczna w Deszcznie,
zwana dalej Biblioteką jest samorządową instytucją
kultury posiadającą osobowość prawną i działającą
na podstawie:
a) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
ze zm.);
b) ustawy z dnia 25 paŝdziernika 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 1997r. Nr 110, poz. 721 ze
zm.);
c) ustawy z dnia 27 czerwca 199 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 ze zm.);
d) niniejszego statutu.
2. Biblioteka jest gminną jednostką organizacyjną kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej.
3. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje
Biblioteka Wojewódzka w Gorzowie Wlkp.
4. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje
Wójt Gminy Deszczno.
5. Siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej
w Deszcznie znajduje się pod adresem: Maszewo
56/7, 66-446 Deszczno, a terenem jej działania jest
obszar Gminy Deszczno.
6. Gminna Biblioteka Publiczna posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji
kultury prowadzonego przez Gminę Deszczno.
7. Biblioteka uşywać będzie pieczęci:
a) podłuşnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby,
b) okrągłej z napisami Gminna Biblioteka Publiczna w Deszcznie do oznaczenia księgozbioru.

Poz. 2094
b) udostępnianie materiałów bibliotecznych na
miejscu, wypoşyczanie na zewnątrz, prowadzenie
wymiany
międzybibliotecznej
z uwzględnieniem szczególnych potrzeb
dzieci, młodzieşy oraz ludzi niepełnosprawnych;
c) organizowanie form pracy z czytelnikami,
słuşącymi popularyzowaniu sztuki, nauki
oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego
Gminy;
d) współdziałanie z bibliotekami innych sieci,
instytucjami i organizacjami przy wykonywaniu zadań, a w szczególności w zakresie
rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności lokalnej;
e) wspomaganie w kształceniu ogólnym i zawodowym poprzez udostępnianie materiałów bibliotecznych oraz prowadzenie działalności edukacyjnej i dydaktycznej w róşnych
formach w celu aktywnego przeciwdziałania
bezrobociu i przygotowania w szczególności
młodzieşy do funkcjonowania na lokalnym
rynku pracy.

4. Biblioteka moşe podejmować inne zadania
dla zaspokajania potrzeb mieszkańców Gminy,
a w szczególności moşe prowadzić działalność wydawniczą i promocyjną.
III Organy biblioteki i jej organizacja
1. Na czele Biblioteki stoi kierownik, który kieruje
jej działalnością, reprezentuje ją na zewnątrz i jest za
nią odpowiedzialny.
2. Kierownika zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy
Deszczno.
3. Zatrudnienie kierownika następuje na okres
5 lat.
4. Kierownik Biblioteki zatrudnia i zwalnia pracowników niezbędnych do realizacji zadań statutowych, w ramach posiadanych środków finansowych
i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. W Bibliotece mogą być zatrudniani specjaliści
z roşnych dziedzin związanych z działalnością Biblioteki.

II Cele i zadania Biblioteki

6. Specjalistów i pracowników zatrudnia Kierownik Biblioteki w porozumieniu z Wójtem Gminy.

1. Biblioteka słuşy zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych, oświatowych, kulturalnych
i informacyjnych społeczności Gminy Deszczno.

7. Biblioteka moşe prowadzić na terenie Gminy
filie słuşące zaspokajaniu potrzeb czytelniczych
i edukacyjnych uşytkowników.

2. Biblioteka moşe prowadzić wypoşyczalnie,
czytelnie, oddziały dla dzieci, filie biblioteczne, punkty biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.

8. Zadania, organizacje i zakres działania Biblioteki ustala kierownik:

3. Do podstawowych zadań Biblioteki naleşą:
a) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych
ze szczególnym uwzględnieniem materiałów
dotyczących własnego regionu oraz Gminy;

a) Szczegółową organizację wewnątrz Biblioteki
określa Regulamin Organizacyjny nadany
przez kierownika Biblioteki, po zasięgnięciu
opinii Wójta Gminy Deszczno.
b) Wynagrodzenia pracowników Biblioteki ustalane są w oparciu o regulamin wynagrodzeń
i rozporządzenia Ministra Kultury.
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c) Przy Bibliotece i jej filiach mogą działać koła
przyjaciół biblioteki, stowarzyszenia kulturalne oraz rady społeczne powołane na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
d) Kierownik ustala regulamin korzystania ze
zbiorów bibliotecznych, na zasadach określonych w art. 14 ustawy z dnia 27 czerwca
1997r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539
ze zm.).
IV Gospodarka finansowa biblioteki
1. Biblioteka jest instytucją kultury prowadzącą
gospodarkę finansową na zasadach określonych dla
instytucji upowszechniania kultury. Podstawą tej
gospodarki jest roczny plan finansowy zatwierdzony
przez Wójta Gminy Deszczno.
2. Przychodami Biblioteki są:
a) dotacje z budşetu Gminy,

Poz. 2094, 2095
c) inne ŝródła.

3. Biblioteka rozlicza się z przyznanej dotacji
z Wójtem Gminy Deszczno.
4. Biblioteka prowadzi wyodrębnioną ewidencję
środków trwałych i zbiorów.
5. Biblioteka moşe prowadzić działalność gospodarczą wg zasad określonych w przepisach.
6. Dochód z działalności gospodarczej słuşy realizacji celów statutowych.
V Postanowienia końcowe
1. Statut Gminnej Bibliotece Publicznej nadaje
Rada Gminy.
2. Zmiany w niniejszym Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.
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UCHWAŁA NR XXXVII/275/09
RADY GMINY W DESZCZNIE
z dnia 6 listopada 2009r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI – 144/2008 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 29 maja 2008 roku
Na podstawie art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 7 września
1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r.
Nr 256 poz. 2572 z póŝn. zm.) w zw. z art. 18 ust. 2
pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591
z póŝn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zmienia się § 2 Uchwały Nr XVI-144/2008
Rady Gminy w Deszcznie z dnia 29 maja 2008 roku,
który otrzymuje brzmienie:
§2. „Do obwodu Szkoły Podstawowej w Deszcznie naleşą wsie: Deszczno, Maszewo, Glinik,
Orzelec, Karnin i Osiedle Poznańskie z ulicami:
Wietrzna, Cmentarna, Olchowa od nr 42 do nr 45
oraz od numeru 52, Brzozowa z numerami: 47,
55a, 60, 61, 62, 62a, 63, 66, 67, 67a, 67b, 68, 71,
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95, ul. Wylotowa do Nr 70, ul. Skwierzyńska,
ul. Świetlana z wyjątkiem Nr od 32 do 38,
ul. Świerkowa, ul. Jodłowa, ul. Spokojna,
ul. Księşycowa, ul. Czereśniowa, ul. Makowa,
ul. Jaśminowa”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Deszczno.
§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od jej opublikowania.
Przewodniczący Rady Gminy:
Jerzy Łochowicz
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UCHWAŁA NR XXXVII/276/09
RADY GMINY W DESZCZNIE
z dnia 6 listopada 2009r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI – 145/2008 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 29 maja 2008 roku
Na podstawie art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 7 września
1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r.
Nr 256 poz. 2572 z póŝn. zm.) w zw. z art. 18 ust. 2
pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591
z póŝn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zmienia się § 2 Uchwały Nr XVI – 145/2008
Rady Gminy w Deszcznie z dnia 29 maja 2008 roku,
który otrzymuje brzmienie:
§2. „Do obwodu Szkoły Podstawowej w Ciecierzycach naleşą wsie: Borek, Ciecierzyce, i Osiedle
Poznańskie z ulicami: ul. Świetlana od numeru
32 do 38, ul. Olchowa do numeru 51 włącznie
z wyłączeniem numeru 42 do 45, ul. Brzozowa
z wyłączeniem numerów 47, 55a, 60, 61, 62, 62a,
63, 64, 66, 67, 67a, 67b, 68, 71, 95, ul. Wylotowa

od numeru 71, ul. Nowa, ul. Dębowa, ul. Wspólna, ul. Jaworowa, ul. Jesionowa, ul. Krótka,
ul. Malinowa, ul. Akacjowa, ul. Wrzosowa,
ul. Kasztanowa, ul. Chabrowa, ul. Liliowa,
ul. Klonowa, ul. Makowa, ul. Zielna, ul. Lipowa.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Deszczno.
§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od jej opublikowania.
Przewodniczący Rady Gminy:
Jerzy Łochowicz
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UCHWAŁA NR XXXVII/277/09
RADY GMINY W DESZCZNIE
z dnia 6 listopada 2009r.
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/216/2009 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 12 marca 2009 roku
w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego dla nieruchomości gruntowych
stanowiących mienie komunalne Gminy Deszczno
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póŝn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchyla się Uchwałę Nr XXVI –216/2008 Rady
Gminy w Deszcznie z dnia 12 marca 2009 roku
w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu
dzierşawnego dla nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne Gminy Deszczno.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Deszczno.
§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od jej opublikowania.
Przewodniczący Rady Gminy:
Jerzy Łochowicz
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UCHWAŁA NR XXXVII/281/09
RADY GMINY W DESZCZNIE
z dnia 6 listopada 2009r.
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Osiedle Poznańskie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13, ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z póŝn. zmianami), art. 8
ust. 1 a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 115 z 2007r. z póŝn.
zmianami) uchwala się co następuje:
§ 1. 1.
a) Nadaje się nazwę ulicy – Jaśminowa dla
działki ewidencyjnej nr 148/3 połoşonej
w Osiedlu Poznańskim.
b) Nadaje się nazwę ulicy – Zielna dla działki
ewidencyjnej nr 76/19 połoşonej w Osiedlu
Poznańskim.

§ 2. Mapa wyşej wymienionej działki stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po 14 dniach od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Jerzy Łochowicz
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVII/281/09
Rady Gminy w Deszcznie
z dnia 6 listopada 2009r.
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Załącznik Nr 1.1
do uchwały Nr XXXVII/281/09
Rady Gminy w Deszcznie
z dnia 6 listopada 2009r.
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UCHWAŁA NR XXXVII/284/09
RADY GMINY W DESZCZNIE
z dnia 6 listopada 2009r.
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19,
poz. 115 ze zm.) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Gorzowskiego, Rada Gminy Deszczno uchwala co następuje:
§ 1. Następujące drogi połoşone na terenie Gminy Deszczno zalicza się do kategorii dróg gminnych:
1. działka nr ew. 410 na odcinku od działki nr 369
w Ciecierzycach do działki nr ew. 23 w Borku
o długości 1042mb;
2. działka nr ew. 484 na odcinku od działki nr 410
w Ciecierzycach do działki nr ew. 485 w Ciecierzycach o długości 543mb;

§ 2. Szczegółowe połoşenie i przebieg dróg wymienionych w § 1 jest oznaczone na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Deszczno.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Jerzy Łochowicz
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVII/284/09
Rady Gminy w Deszcznie
z dnia 6 listopada 2009r.
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UCHWAŁA NR XXIII/188/2009
RADY GMINY WYMIARKI
z dnia 12 listopada 2009r.
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.)
oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2007r. Nr 19, poz. 115), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Şagańskiego - Uchwała nr 329/2009
z dnia 29 września 2009r., uchwala się, co następuje:
§ 1. Następujące drogi połoşone na terenie Gminy Wymiarki zalicza się do kategorii dróg gminnych:
1) ul. Kościuszki w m. Wymiarki (od drogi powiatowej nr 1078F do drogi powiatowej nr 1081F)
połoşona na działkach nr ewid. 149 i 849;

2) ul. Pocztowa w m. Wymiarki (od drogi powiatowej nr 1078F do drogi powiatowej nr 1081F)
połoşona na działkach nr ewid. 30 i 76;
3) ul. 1-go Maja w m. Wymiarki (od drogi powiatowej nr 1078F do drogi gminnej, ul. Wiejska)
połoşona na działkach nr ewid. 160 i 160/1;
4) ul. Strzelecka w m. Wymiarki (od drogi gminnej, ul. Kościuszki do zakrętu za budynkiem
nr 18) połoşona na części działki nr ewid. 431/1;
5) ul. Wiejska w m. Wymiarki (od drogi gminnej,
ul. Kościuszki do drogi gminnej, ul. 1-go Maja)
połoşona na działce nr ewid. 180 oraz części
działki nr ewid. 174.
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§ 2. Szczegółowe połoşenie i przebieg dróg wymienionych w § 1 jest oznaczone na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

Poz. 2100

§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Józef Hrynowicki
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIII/188/2009
Rady Gminy Wymiarki
z dnia 12 listopada 2009r.

Legenda: ------------ przebieg dróg gminnych
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UCHWAŁA NR XLIX/165/09
RADY MIASTA ŻAGAŃ
z dnia 12 listopada 2009r.
zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/159/08 Rady Miasta Żagań z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zasad
gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Żagań o statusie miejskim
Na podstawie art. 18 ust. 9 lit. a, art. 40 ust. 2 pkt 3
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.)
w związku z art. 76 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603
z póŝn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXVI/159/08 Rady Miasta
Şagań z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zasad
gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi
własność Gminy Şagań o statusie miejskim, wprowadza się następujące zmiany:
1)

b)

uchyla się ust. 3;

2) w § 12 uchyla się ust. 2.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Şagań.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Zdzisław Mirski

w § 4:
a)

w ust. 2 wykreśla się słowa „z zastrzeşeniem
ust. 3”,
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UCHWAŁA NR XLIX/166/09
RADY MIASTA ŻAGAŃ
z dnia 12 listopada 2009r.
zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/4/09 Rady Miasta Żagań z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie określenia
warunków i trybu przyznawania, wstrzymania i pozbawiania stypendiów sportowych zawodnikom
uprawiającym sport wyczynowo
Na podstawie ust. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz art. 35
ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298 z póŝn. zm.) uchwala
się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXVII/4/09 Rady Miasta Şagań z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie określenia
warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania
i pozbawiania stypendiów sportowych zawodnikom
uprawiającym sport wyczynowo wprowadza się
następujące zmiany:
1. § 2 otrzymuje nowe brzmienie: „Stypendia,
o których mowa w uchwale przyznawane będą
w ramach środków zabezpieczonych w budşecie Gminy Şagań o statusie miejskim na dany
rok budşetowy”;
2. § 3 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie: „Wnioski
o stypendia mogą składać wyłącznie şagańskie
kluby (stowarzyszenia)”;

3. § 3 ust. 3 pkt 4 otrzymuje nowe brzmienie:
„uchwałę Zarządu Klubu (stowarzyszenia)
w sprawie wytypowania zawodników do stypendiów sportowych wraz z kwotą stypendium
dla poszczególnego zawodnika”;
4. § 4 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie: „Stypendia przyznawane będą na podstawie umowy
zawartej pomiędzy zawodnikiem, a Burmistrzem Miasta Şagań na okres nie dłuşszy niş
12 miesięcy”;
5. § 4 ust. 6 otrzymuje nowe brzmienie: „Ostateczne kwoty stypendiów oraz okres, na który je
przyznano, ustalane są przez Burmistrza Miasta
Şagań na wniosek Zarządu Stowarzyszenia”;
6. § 4 ust. 7 skreślony;
7. zmienia się załącznik do w/w uchwały, który
otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku do
niniejszej uchwały.
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Poz. 2102

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Şagań.

wództwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od dnia
1 paŝdziernika 2009r.

§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Woje-

Przewodniczący Rady
Zdzisław Mirski
Załącznik
do uchwały Nr XLIX/166/09
Rady Miasta Żagań
z dnia 12 listopada 2009r.

WNIOSEK
o przyznanie stypendium sportowego
Data złoşenia wniosku ........................................ Nr wniosku ............................................................................
1. Wnioskodawca:
................................................................................................................................................................................
2. Adres:
Ulica:............................................................................................... Nr .................................................................
Kod pocztowy: ................................................. Miejscowość .............................................................................
Nr telefonu ............................................................................................................................................................
Fax ...................................................... e-mail ......................................................................................................
3. Status prawny wnioskodawcy (data rejestracji, nr rejestru/wpisu)
................................................................................................................................................................................
4. Zawodnik proponowany do stypendium:
Nazwisko i imię: ...................................................................................................................................................
Dyscyplina sportowa: ..........................................................................................................................................
Nazwa klubu, poprzednie kluby: .........................................................................................................................
Osiągnięcia sportowe: .........................................................................................................................................
Proponowana wysokość stypendium: ...............................................................................................................

...................................................................
(podpis i pieczęć wnioskodawcy)

Do wniosku naleşy dołączyć:
1) aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,
2) dokument potwierdzający przynaleşność zawodnika do kadry pierwszego zespołu,
3) dokument potwierdzający zgłoszenie zawodnika do rozgrywek lub zawodów,
4) uchwałę Zarządu Klubu (stowarzyszenia) w sprawie wytypowania zawodników do stypendiów sportowych wraz z kwotą stypendium
dla poszczególnego zawodnika,
5) pozytywną opinię macierzystego klubu,
6) oświadczenie zawodnika do celów podatkowych oraz nr rachunku bankowego, na który naleşy przekazać stypendium sportowe,
7) dokument potwierdzający zameldowanie zawodnika w powiecie şagańskim.
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UCHWAŁA NR XLIX/167/09
RADY MIASTA ŻAGAŃ
z dnia 12 listopada 2009r.
w sprawie uchwalenia regulaminu porządkowego korzystania z boisk sportowych
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin porządkowy korzystania z boisk sportowych zwany dalej „Regulaminem”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Z obiektu korzystać mogą szkoły, organizacje pozarządowe, zakłady pracy i osoby prywatne.
2. Priorytet w korzystaniu z boiska mają placówki
oświatowe na zajęcia dydaktyczno - wychowawcze.
§ 4. 1. Osoby korzystające z obiektu zobowiązane
są do posiadania stroju i obuwia sportowego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Şagań.

2. Obuwie sportowe, o którym mowa w pkt 1,
określa załącznik do niniejszego regulaminu.

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

2. Obsługa obiektu ma prawo odmówić wstępu
na obiekt osobom bez odpowiedniego obuwia czy
stroju sportowego.

Przewodniczący Rady
Zdzisław Mirski

§ 5. Osoby korzystające z obiektu są zobowiązane do zakończenia gry w czasie umoşliwiającym
przygotowanie obiektu dla kolejnych graczy.

Załącznik
do uchwały Nr XLIX/167/09
Rady Miasta Żagań
z dnia 12 listopada 2009r.

§ 6. W przypadku kontuzji bądŝ wypadku naleşy
powiadomić opiekuna obiektu, który podejmie niezwłocznie dalsze działania.

REGULAMIN PORZĄDKOWY KORZYSTANIA
Z BOISK SPORTOWYCH
„Boiska sportowe służą do celów wypoczynkowych, rekreacyjnych oraz dla rozwoju sportu
w mieście Żagań. Są to obiekty użyteczności publicznej przeznaczone dla społeczności lokalnej”.
§ 1. 1. Obiekty przeznaczone są do gry w:
1) piłkę noşną;
2) piłkę ręczną;

§ 7. Wszyscy korzystający z obiektu zobowiązani
są do korzystania z niego zgodnie z jego przeznaczeniem, regulaminem bezpieczeństwa oraz stosowania się do poleceń i wskazówek obsługi obiektu.
§ 8. Do obsługi wszelkich urządzeń słuşących do
przygotowania obiektu upowaşniony jest wyłącznie
opiekun obiektu.
§ 9. Osoby korzystające z kompleksu za wyrządzone szkody odpowiadają materialnie w 100% wartości zniszczeń.

2. Obiekty udostępnione są we wszystkie dni tygodnia.

§ 10. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity
zakaz wnoszenia, spoşywania napojów alkoholowych, przebywania w stanie nietrzeŝwym oraz palenia tytoniu, uşywania środków odurzających, şycia
gumy, zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych
i metalowych, przeszkadzania w zajęciach lub
w grze, zakłócania porządku i uşywania słów wulgarnych, wprowadzania i wnoszenia zwierząt, przebywania na terenie boisk osobom ponişej 15 roku
şycia po zmroku bez pełnoletniego opiekuna.

3. Osobą zajmującą się obsługą obiektu jest
opiekun obiektu wskazany przez administratora.

§ 11. Korzystanie z boisk sportowych jest bezpłatne.

4. U osoby tej dokonuje się zgłoszenia uszkodzenia urządzeń wchodzących w skład wyposaşenia
obiektu.

§ 12. Osoby przebywające na terenie boisk sportowych i korzystające z boisk w sposób niezgodny
z niniejszym regulaminem zobowiązane są do natychmiastowego zaprzestania działań, niezgodnych
z regulaminem i bezzwłocznego opuszczenia terenu
obiektu.

3) piłkę siatkową;
4) piłkę koszykową;
5) tenis ziemny;
6) inne gry zespołowe;
7) inne zajęcia sportowo - rekreacyjne.

§ 2. Boiska czynne są przez cały tydzień w godzinach ustalonych dla kaşdej pory roku odrębnie.
Harmonogram ustala administrator boiska.
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§ 13. Administrator obiektu nie odpowiada za
wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu oraz za mienie pozostawione na
terenie obiektu.

Poz. 2103

§ 14. Korzystający z obiektów sportowych zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu.

Załącznik
do regulaminu
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UCHWAŁA NR XLIX/173/09
RADY MIASTA ŻAGAŃ
z dnia 12 listopada 2009r.
w sprawie zasad korzystania z parków i zieleńców położonych na terenie Miasta Żagań
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miasta Şagań uchwala, co następuje
§ 1. 1. Uchwała niniejsza określa zasady korzystania z parków i zieleńców połoşonych na terenie
Miasta Şagań oraz z urządzeń uşyteczności publicznej znajdujących się w tych parkach.
2. Urządzeniami uşyteczności publicznej, zwanych dalej „urządzeniami”, w rozumieniu uchwały
są wszelkie trwałe obiekty słuşące zaspokajaniu potrzeb korzystających z parków, w szczególności ławki, drogi, mosty, kładki, ścieşki, tereny przeznaczone
do zabawy, zawodów sportowych, spacerów, uprawiania rekreacji itp.
§ 2. 1. Parki i zieleńce są ozdobą Miasta Şagań
i podlegają ochronie. Trosce wszystkich uşytkowników zieleni miejskiej powierza się drzewa, krzewy,
trawniki i urządzenia parkowe.
2. Kaşdy ma prawo do nieodpłatnego wejścia na
teren parków i swobodnego korzystania ze znajdujących się tam urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem. Ograniczenia w tym zakresie mogą wynikać
wyłącznie z przyczyn związanych z pracami przy
wykonywaniu napraw, remontów lub inwestycji
i muszą być wyraŝnie wskazane przez zarządcę parków i zieleńców.
3. Prowadzenie na terenie parków działalności
handlowej oraz wszelkiej innej działalności gospodarczej wymaga zgody zarządcy parków i zieleńców.
§ 3. Zabrania się na terenie parków i zieleńców:
1) zachowań zagraşających spokojowi, niezakłóconemu odpoczynkowi lub bezpieczeństwu innych osób korzystających z parków;
2) niszczenia lub przestawiania ławek, koszy na
odpadki i innych urządzeń oraz korzystania
z nich w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem;
3) poruszania się wszelkimi środkami mechanicznymi z wyjątkiem rowerów, wózków inwalidzkich bądŝ innych pojazdów posiadających pisemną zgodę zarządcy oraz pojazdów słuşbowych gospodarki komunalnej podczas wykonywania prac na zasadach określonych w kodeksie drogowym;
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4) deptania lub niszczenia w inny sposób kwiatów, roślin ozdobnych, drzew i krzewów;
5) łowienia ryb, płoszenia ptaków i innych zwierząt şyjących w parkach;
6) puszczania luzem psów lub innych zwierząt
domowych oraz prowadzania psów agresywnych i niebezpiecznych dla otoczenia bez nałoşonego kagańca;
7) wypasania lub przepędu zwierząt gospodarskich;
8) palenia ognisk bez zgody zarządcy obiektu;
9) porzucania lub składowania odpadów poza
miejscami do tego przeznaczonymi;
10) spoşywania napojów alkoholowych, za wyjątkiem miejsc prowadzenia ich sprzedaşy w celu
spoşywania na miejscu;
11) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscami do tego wyznaczonymi;
12) wchodzenia do fontann;
13) palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi;
14) innych zachowań mogących naruszyć ciszę
i spokój tego miejsca albo spowodować szkody.
§ 4. Osoby winne naruszeń zakazów podlegać
będą odpowiedzialności w trybie i na zasadach
przewidzianych w przepisach ustawy z dnia
24 sierpnia 2001r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 106, poz. 1148 z póŝniejszymi zmianami).
§ 5. O wszelkich zauwaşonych nieprawidłowościach na terenie parków i zieleńców naleşy niezwłocznie zgłaszać zarządcy lub Straşy Miejskiej.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Şagań.
§ 7. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Zdzisław Mirski
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UCHWAŁA NR XLIX/174/09
RADY MIASTA ŻAGAŃ
z dnia 12 listopada 2009r.
w sprawie licencji na zarobkowy przewóz osób taksówkami na rok 2010
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z póŝn. zm.), art. 6 ust. 6 ustawy z dnia
6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U.
Nr 125, poz. 1371 z póŝn. zm.) oraz art. 13 pkt 2
ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz. U. Nr 62, z 2001r. poz. 718 z póŝn. zm.) Rada
Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Nie wprowadza się limitu licencji na zarobkowy przewóz osób taksówkami w 2010r.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Şagań.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Zdzisław Mirski
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UCHWAŁA NR XLIV/298/09
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia 19 listopada 2009r.
w sprawie nadania nazwy osiedlu w miejscowości Lubiatów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Nadaje się nazwę dla osiedla połoşonego
w miejscowości Lubiatów - Osiedle Ŝródlane,
w skład, którego wchodzą nieruchomości oznaczone
numerami ewidencyjnymi działek: 42/1, 42/2, 42/3,
42/4, 42/5, 42/6, 43/1, 43/2, 43/3, 43/4, 43/5, 43/6, 43/7,
43/8, 43/9, 43/10, 43/11, 43/12, 43/13, 44/1, 44/2, 44/3,
44/4, 44/5, 44/6, 44/7, 45/14, 45/15, 45/16, 45/17,
45/18, 46/4, 46/5, 46/6, 46/7, 46/8, 46/9, 46/10, 46/11,
46/12, 46/13, 46/14, 46/15, 46/16, 46/17, 46/18, 46/19,
46/20, 46/21, 46/22, 46/23, 46/24, 46/25, 46/26, 46/27,
46/28, 46/29, 46/30, 46/32, 46/35, 50, 52/1, 52/2, 52/4,

52/5, 52/8, 52/9, 52/10, 52/11, 52/12, 52/13, 52/14, 71,
341, 345/1, 345/2, 345/3, 345/4, 345/5, 345/6, 345/7,
345/8, 345/9, 345/13.
§ 2. Plan sytuacyjny połoşenia osiedla stanowi
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Osobie Pełniącej Funkcję Organów Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
Przewodniczący Rady
Jerzy Skrzypczyński
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do uchwały Nr XLIV/298/09
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 19 listopada 2009r.
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UCHWAŁA NR LVI/722/09
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA
z dnia 24 listopada 2009r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie
ul. Bohaterów Westerplatte w Zielonej Górze
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z póŝn. zm.1), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póŝn.
zm.2), w związku z uchwałą Rady Miasta Zielona
Góra nr XXI/307/2008 z dnia 1 kwietnia 2008 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenu w rejonie ul. Bohaterów Westerplatte w Zielonej Górze, po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra,
uchwalonym uchwałą nr XXVIII/392/08 z dnia
19 sierpnia 2008 roku uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie
ul. Bohaterów Westerplatte w Zielonej Górze, o powierzchni około 8ha, który usytuowany jest w centrum miasta.
2. Szczegółowy przebieg granic obszaru objętego planem miejscowym przedstawia rysunek planu
miejscowego w skali 1:1000, będący integralną częścią niniejszej uchwały.
3. Załącznikami niniejszej uchwały są:
1) rysunek planu miejscowego, o którym mowa
w ust. 2, zatytułowany: „Miasto Zielona Góra.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Bohaterów Westerplatte. Rysunek planu miejscowego” - załącznik nr 1;
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag
do projektu planu miejscowego - załącznik nr 2;
3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie miejscowym, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleşą do
zadań własnych gminy, oraz zasadach ich fi-

nansowania, zgodnie z przepisami o finansach
publicznych - załącznik nr 3.
§ 2. 1. Na rysunku planu miejscowego występują
następujące oznaczenia przywołane w treści niniejszej uchwały:
1) granica obszaru objętego planem miejscowym,
na którym obowiązują ustalenia niniejszej
uchwały; szczegółowy przebieg tej granicy
określa linia rozgraniczająca, o której mowa
w pkt 2, przebiegająca wzdłuş wewnętrznej
krawędzi linii oznaczającej granicę obszaru planu miejscowego;
2) linia rozgraniczająca tereny o róşnym przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania;
3) pomnik przyrody;
4) granica zabytkowego zespołu urbanistycznego
miasta Zielona Góra wpisanego do rejestru zabytków;
5) granica strefy „B” ochrony konserwatorskiej;
6) budynek zabytkowy objęty ochroną na mocy
ustaleń planu miejscowego;
7) oś ul. Plac Bohaterów i jej przedłuşenie;
8) obiekt uznany na mocy ustaleń planu miejscowego za dobro kultury współczesnej;
9) obowiązująca linia zabudowy;
10) nieprzekraczalna linia zabudowy;
11) zasięg strefy wycofania zabudowy w rejonie
przedłuşenia osi ul. Plac Bohaterów;
12) zasięg dopuszczalnej lokalizacji podziemnego
parkingu i innych pomieszczeń uşytkowych lub
technicznych na obszarach znajdujących się
poza liniami zabudowy;
13) zasięg obszaru lokalizacji nowych budynków
o obnişonej wysokości;
14) zasięg obszaru lokalizacji dominanty;

1

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

15) zasięg obszaru dopuszczalnej lokalizacji nowych budynków o wysokości od 30m do 34m;
16) istniejący budynek
i nadbudowy;

z

zakazem

rozbudowy

17) zasięg obszaru, w którym pierwsza kondygnacja nadziemna winna być przechodnia;
18) zasięg obszaru ogólnodostępnego dla pieszych
poza ulicami i placami publicznymi;
19) ciąg pieszy poza ulicami i placami publicznymi;
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20) rząd drzew;

24 czerwca 1994 roku o własności lokali (Dz. U.
z 2000r. Nr 80, poz. 903 z póŝn. zm.3);

21) zasięg obszaru, dla którego minimalny wskaŝnik powierzchni biologicznie czynnej, określony
na rysunku planu miejscowego ma być uzyskany wyłącznie na gruncie rodzimym;

7) nieuciąşliwej usłudze lub nieuciąşliwej działalności – naleşy przez to rozumieć takie usługi
lub działalności, które w miejscu lokalizacji
- a nie tylko poza granicami nieruchomości
- nie spowodują naruszenia wymagań, wynikających z określonych w obowiązujących przepisach standardów jakości środowiska, określonych dla danych typów przeznaczenia obszarów i ich zagospodarowania;

22) zasięg obszaru o minimalnym wskaŝniku powierzchni biologicznie czynnej wynoszącym
20%;
23) granica obszaru z ustalonymi ograniczeniami
w odniesieniu do wydzielania działek budowlanych;

8) nowych budynkach – naleşy przez to rozumieć
takie obiekty, które nie istniały w dniu wejścia
w şycie niniejszej uchwały, z wyłączeniem tych,
które zostały zrealizowane zgodnie z pozwoleniem na budowę wydanym przed tym terminem; odpowiednio naleşy rozumieć inne terminy poprzedzone przymiotnikiem „nowy”;

24) odcinki linii rozgraniczających ulic publicznych,
w zasięgu których mogą być lokalizowane zjazdy na tereny kategorii „UM”, „U”, „UC”
i „UCK”;
25) symbole kategorii terenów wskazujące na ich
przeznaczenie.

9) planie miejscowym – naleşy przez to rozumieć
akt prawa miejscowego będący przedmiotem
niniejszej uchwały;

2. Pozostałe, nie wymienione w ust. 1, elementy
rysunku planu miejscowego mają charakter informacyjny.

10) usługach polegających na naprawie i konserwacji sprzętu uşytku osobistego, domowego
lub biurowego – naleşy przez to rozumieć usługi naprawy i konserwacji artykułów uşytku
osobistego i domowego oraz konserwacji i naprawy maszyn biurowych, księgujących i sprzętu komputerowego;

3. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały mowa
jest o:
1) budynkach – termin ten naleşy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w przepisach o statystyce publicznej, w tym obejmujący takşe wiaty;
2) budynkach naziemnych – naleşy przez to rozumieć budynki nie będące budynkami podziemnymi;

11) terenie – naleşy przez to rozumieć obszar wyznaczony liniami rozgraniczającymi na rysunku
planu miejscowego, o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, oznaczony
odpowiednim symbolem cyfrowo-literowym,
z zastrzeşeniem, şe termin „teren” został zastosowany takşe:

3) budynkach podziemnych – naleşy przez to rozumieć:
a) budynki w całości znajdujące się pod powierzchnią terenu,

a) w tytule uchwały,

b) budynki zrealizowane na stoku odsłaniającym do 20% łącznej długości ich elewacji, jeşeli górny strop tych budynków znajduje się
ponişej powierzchni chodników na najblişszych ulicach publicznych,

b) w zwrocie „wskaŝników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu”, który
naleşy rozumieć zgodnie przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

c) budynki podziemne uzupełniane o zadaszone
lub nie zadaszone części i urządzenia słuşące
komunikacji i wentylacji, wyprowadzone ponad górną kondygnację, w odniesieniu do
których nie obowiązują zakazy zabudowy dotyczące budynków naziemnych;

c) w zwrocie „tereny strefy śródmiejskiej miast
powyşej 100 tys. mieszkańców”, który naleşy
rozumieć zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r.
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu
w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826),

4) dominancie – naleşy przez to rozumieć obiekt
budowlany lub jego część, które koncentrują
uwagę obserwatorów w danym obszarze określonym na rysunku planu miejscowego, ze
względu na swoją wysokość, wielkość lub wyróşniającą formę architektoniczną;

d) w zwrotach „ponişej powierzchni terenu”
i „pod powierzchnią terenu”, w których słuşy
do określenia względnej wysokości;
12) usługach chronionych – naleşy przez to rozumieć usługi, dla których w przepisach ochrony
środowiska ustalono standardy jakości środowiska takie, jak dla zabudowy mieszkaniowej
lub wyşsze (np. szpitale, domy opieki społecznej, budynki związane ze stałym lub czasowym
pobycie dzieci lub młodzieşy itp.);

5) istniejących budynkach lub obiektach – naleşy
przez to rozumieć takie, które istniały w dniu
wejścia w şycie niniejszej uchwały oraz te, które
zostały zrealizowane zgodnie z pozwoleniem na
budowę wydanym przed tym terminem;
6) lokalach – naleşy przez to rozumieć samodzielne lokale, nie przeznaczone na cele mieszkaniowe, zdefiniowane w art. 2 ustawy z dnia

Poz. 2107

3

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r. Nr 141, poz. 1492.
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13) wysokości – naleşy przez to rozumieć:
a) w przypadku budynków – pionową odległość
liczoną zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
b) w przypadku obiektów budowlanych nie będących budynkami usytuowanych na gruncie
oraz w przypadku części budynków – pionową odległość od poziomu gruntu do, odpowiednio najwyşszego punktu tego obiektu
lub części budynku,
c) w przypadku obiektów budowlanych nie będących budynkami usytuowanych na budynkach – pionową odległość od miejsca mocowania do najwyşszego punktu tego obiektu;
14) zabudowie– naleşy przez to rozumieć budynek
lub budynki.
§ 3. 1. Na obszarze planu miejscowego obowiązują ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów
wymienione w następnych ustępach.
2. Teren kategorii UM oznaczony numerem porządkowymi 1 podlega następującym ustaleniom:
1) przeznacza się dla nieuciąşliwych usług, w tym
obiektów handlowych jedynie o powierzchni
sprzedaşy nie przekraczającej 2000m2, z zastrzeşeniem pkt 3 oraz dla wielorodzinnej zabudowy
mieszkaniowej;
2) dopuszcza się:

Poz. 2107
b) prowadzenie dotychczasowej działalności
gospodarczej innej niş usługowa,
c) prowadzenie nowej nieuciąşliwej działalności
gospodarczej innej niş usługowa w lokalach
o powierzchni uşytkowej nie przekraczającej
100m2,
d) zieleń urządzoną i obiekty małej architektury,
e) lokalizowanie miejsc postojowych dla pojazdów samochodowych w sposób określony w
§ 7 ust. 28 i dla rowerów;

3) zakazuje się lokalizacji:
a) stacji paliw,
b) usług naprawczych z wyjątkiem usług polegających na naprawie i konserwacji sprzętu
uşytku osobistego, domowego lub biurowego;
4. Tereny kategorii UC oznaczone numerami porządkowymi od 1 do 3 podlegają następującym
ustaleniom:
1) przeznacza się dla usług innych niş chronione,
w tym dla rozmieszczenia obiektów handlowych takşe o powierzchni sprzedaşy powyşej
2000m2, z zastrzeşeniem pkt 3;
2) dopuszcza się:
a) mieszkania zajmujące nie więcej
33% powierzchni uşytkowej w budynku,

niş

a) mieszkania w budynkach przeznaczonych dla
usług,

b) prowadzenie dotychczasowej działalności
gospodarczej innej niş usługowa,

b) prowadzenie dotychczasowej działalności
gospodarczej innej niş usługowa,

c) prowadzenie nowej nieuciąşliwej działalności
gospodarczej innej niş usługowa w lokalach
o powierzchni uşytkowej nie przekraczającej
100m2,

c) prowadzenie nowej nieuciąşliwej działalności
gospodarczej innej niş usługowa w lokalach
o powierzchni uşytkowej nie przekraczającej
100m2,
d) zieleń urządzoną i obiekty małej architektury,
e) lokalizowanie miejsc postojowych dla pojazdów samochodowych w sposób określony
w § 7 ust. 28 i dla rowerów;
3) zakazuje się lokalizacji:
a) stacji paliw,
b) usług naprawczych z wyjątkiem usług polegających na naprawie i konserwacji sprzętu
uşytku osobistego, domowego lub biurowego.
3. Tereny kategorii U oznaczone numerami porządkowymi 1 i 2 podlegają następującym ustaleniom:
1) przeznacza się dla nieuciąşliwych usług, w tym
obiektów handlowych jedynie o powierzchni
sprzedaşy nie przekraczającej 2000m2, z zastrzeşeniem pkt 3;
2) dopuszcza się:
a) mieszkania zajmujące nie więcej niş 49%
powierzchni uşytkowej w budynku,

d) zieleń urządzoną i obiekty małej architektury,
e) lokalizowanie miejsc postojowych dla pojazdów samochodowych w sposób określony
w § 7 ust. 28 i dla rowerów;
3) zakazuje się lokalizacji:
a) stacji paliw,
b) usług naprawczych z wyjątkiem usług polegających na naprawie i konserwacji sprzętu
uşytku osobistego, domowego lub biurowego;
4) w obiektach, w których powierzchnia sprzedaşy
przekracza 5000m2, powierzchnia uşytkowa
usług innych niş handlowe nie moşe zajmować
mniej niş 10% powierzchni sprzedaşy w tych
obiektach;
5) w budynkach - w których łączna powierzchnia
sprzedaşy w obiektach handlowych przekracza
5000m² - lokale, w których powierzchnia sprzedaşy przekracza 400m², nie mogą łącznie zajmować więcej niş 70% całej powierzchni sprzedaşy w danym budynku.
5. Teren kategorii UCK oznaczony numerem porządkowym 1 podlega następującym ustaleniom:
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1) przeznacza się dla ciągów pieszych, zieleni
urządzonej i obiektów małej architektury, a istniejący budynek do pełnienia dotychczasowej
funkcji;

gólności mieszkaniowych; ograniczenie nie dotyczy
obiektów, dla których – na mocy przepisów
o ochronie środowiska – moşna wyznaczyć „obszary
ograniczonego uşytkowania”.

2) dopuszcza się:

6. Budynki z pomieszczeniami przeznaczonymi
na pobyt ludzi muszą być sytuowane poza zasięgiem uciąşliwości określonych w przepisach
o ochronie środowiska lub w ich zasięgu, pod warunkiem zastosowania w nich rozwiązań odpowiednio ograniczających te uciąşliwości; dotyczy to
w szczególności uciąşliwości wywoływanych ruchem na ulicach publicznych oraz wewnętrznych.

a) wjazdy do budynków na terenie „3UC”,
b) poszerzenie jezdni ulicy „1KDD”,
c) lokalizowanie miejsc postojowych dla pojazdów samochodowych w sposób określony
w § 7 ust. 28 pkt 1 i 2 i dla rowerów.
6. Teren kategorii KO oznaczony numerem porządkowym 1 podlega następującym ustaleniom:
1) przeznacza się dla placu publicznego z ruchem
pieszym, a takşe w ograniczonym zakresie z ruchem samochodowym;
2) dopuszcza się:
a) usługi gastronomii, rozrywki i handlu,
b) tymczasowe urządzania do organizacji imprez masowych, wystaw plenerowych i okazjonalnych jarmarków,
c) zieleń urządzoną i obiekty małej architektury,
d) lokalizowanie miejsc postojowych dla pojazdów samochodowych w sposób określony
w § 7 ust. 28 pkt 1 i dla rowerów.
7. Przeznacza się dla ulic publicznych tereny kategorii:
1) KDZ oznaczone numerami porządkowymi 1 i 2;
2) KDL oznaczone numerami porządkowymi 1 i 2;
3) KDD oznaczony numerem porządkowym 1.
§ 4. 1. Na obszarze planu miejscowego obowiązują ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego wymienione
w następnych ustępach.
2. Powierzchnie o utwardzonej nawierzchni muszą być wyposaşone w urządzenia odprowadzania
wód opadowych i roztopowych do systemu kanalizacyjnego; w przypadku zastosowania nawierzchni
częściowo utwardzonych („aşurowych”) nakazuje
się odpowiednio zabezpieczyć środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem.
3. Zakazuje się podejmowania zmian w zagospodarowaniu w sąsiedztwie oznaczonego na rysunku planu miejscowego pomnika przyrody – dębu
węgierskiego, mogących powodować jego zniszczenie; dotyczy to w szczególności obszaru znajdującego się w zasięgu 10m od powierzchni jego pnia.
4. Ze względu na dopuszczalne poziomy hałasu,
o których mowa w przepisach o ochronie środowiska, teren kategorii „UM” zalicza się do terenów
strefy śródmiejskiej miast powyşej 100 tys. mieszkańców.
5. Uciąşliwość dla środowiska istniejących i nowych obiektów róşnych funkcji nie moşe powodować obnişenia standardów wymaganych przepisami
odrębnymi dla sąsiadujących obszarów, w szcze-

7. Na terenie kategorii „UM” zakazuje się lokalizacji nowych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, określonych na
podstawie przepisów odrębnych.
8. Dopuszcza się lokalizację nowych nadawczych
urządzeń i obiektów radiowych i radiotelekomunikacyjnych, w tym dla telefonii komórkowej, na budynkach o wysokości co najmniej 30m oraz na terenie
„3UC”, z zastrzeşeniem, şe szkodliwe oddziaływanie
wymienionych obiektów i urządzeń nie moşe sięgać
istniejących i nowych budynków z pomieszczeniami
przeznaczonymi na stały pobyt ludzi, w tym poza
obszarem niniejszego planu miejscowego.
§ 5. 1. Na obszarze planu miejscowego obowiązują ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, wymienione w następnych ustępach.
2. Ochronie podlega, znajdująca się w zasięgu
planu miejscowego, część zabytkowego zespołu
urbanistycznego miasta Zielona Góra wpisanego do
rejestru zabytków pod nr 75, w obrębie którego:
1) za przedmiot ochrony uznaje się historyczny
układ urbanistyczny obejmujący pierwotne
rozplanowanie ulic, parcelacje, linie zabudowy
oraz zasadnicze proporcje, charakter i cechy architektury;
2) dopuszcza się rozbudowę budynków, które są
usytuowane poza obszarem planu miejscowego, ale jednocześnie z nim graniczą, polegającą
na umieszczaniu wybranych elementów tych
budynków w obszarze planu miejscowego, przy
spełnieniu następujących warunków:
a) nowe schody i podjazdy mogą powodować
zwęşenie szerokości chodnika nie więcej niş
o 20%,
b) nowe ryzality, pilastry, kolumny i inne podobne zdobienia elewacji mogą wkraczać
w obszar planu miejscowego powodując
zwęşenie szerokości chodnika nie więcej niş
o 8%,
c) nowe zadaszenia, okapy, wykusze i balkony
opierające się na częściach budynków znajdujących się poza granicą obszaru planu
miejscowego mogą znajdować się co najmniej 4m nad chodnikiem i wkraczać w obszar planu miejscowego na nie więcej niş
3m od jego granicy, z zastrzeşeniem, şe ich
odległość w rzucie od zewnętrznej krawędzi
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jezdni lub zatoki przystankowej nie moşe być
mniejsza od 1m,
d) forma elementów wymienionych w lit. a-c
musi być zgodna ze stylem i kompozycją
obiektów zabytkowych, które tymi elementami są uzupełniane;
3) zakazuje się umieszczania na elewacjach frontowych przewodów kominowych i wentylacyjnych oraz anten i urządzeń klimatyzacyjnych;
4) podejmowanie prac ziemnych budowlanych
podlega ograniczeniom wynikającym z art. 31
ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568
z póŝn. zm.4).
3. Obejmuje się ochroną strefę „B” ochrony
konserwatorskiej, w obrębie której:
1) ochronie podlega znajdująca się w zasięgu planu miejscowego część strefy ochrony krajobrazu zespołu urbanistycznego miasta Zielona Góra, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 75;
2) nowa zabudowa pomiędzy istniejącymi obiektami zabytkowymi na terenie „1UM” powinna
być zharmonizowana pod względem wysokości, szerokości frontów, podziałów i proporcji
brył oraz formy i nachylenia dachów, a takşe
detali, kolorystyki i zastosowanych materiałów
budowlanych z formami tej zabudowy zabytkowej, jak równieş podporządkowana celowi
uzyskania harmonijnej całości zespołu urbanistycznego;
3) nowa zabudowa lokalizowana w pasie do 20m
od linii rozgraniczającej ulicy „1KDL” na terenach „1U” i „1UC” powinna być zharmonizowana pod względem wysokości i podziałów
z zabudową historyczną znajdującą się po drugiej stronie tej ulicy, poza obszarem planu
miejscowego; obowiązuje zróşnicowanie architektoniczne elewacji frontowych nowych
i przebudowywanych budynków, przy czym
szerokość poszczególnych elewacji powinna
zawierać się w przedziale 10-20m;
4) nowa rozbudowywana i nadbudowywana zabudowa w pasie do 15m od linii rozgraniczającej ulicy „1KDZ” na terenach „1UC” i „2UC”
powinna być zharmonizowana pod względem
formy dachu z zabudową z ubiegłego wieku,
znajdującą się po drugiej stronie ulicy, poza
obszarem planu miejscowego;
5) dopuszcza się rozbudowę budynków, które są
usytuowane przy ulicy „1KDZ” poza obszarem
planu miejscowego, ale jednocześnie z nim
graniczą, polegającą na umieszczaniu wybranych elementów tych budynków w obszarze
planu miejscowego, przy spełnieniu następujących warunków:

4

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r.
Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390, z 2006r. Nr 50, poz. 362
i Nr 126, poz. 875, z 2007r. Nr 192, poz. 1394 oraz z 2009r. Nr 31,
poz. 206 i Nr 97, poz. 804.
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a) nowe schody i podjazdy mogą powodować
zwęşenie szerokości chodnika nie więcej niş
o 20%,
b) nowe ryzality, pilastry, kolumny i inne podobne zdobienia elewacji mogą wkraczać
w obszar planu miejscowego powodując
zwęşenie szerokości chodnika nie więcej niş
o 8%,
c) nowe zadaszenia, okapy, wykusze i balkony
opierające się na częściach budynku znajdujących się poza granicą obszaru planu miejscowego mogą znajdować się co najmniej
4m nad chodnikiem i wkraczać w obszar planu miejscowego na nie więcej niş 3m od jego granicy, z zastrzeşeniem, şe ich odległość
w rzucie od zewnętrznej krawędzi jezdni lub
zatoki przystankowej nie moşe być mniejsza
od 1m,
d) forma elementów wymienionych w lit. a-c
musi być zgodna ze stylem i kompozycją
obiektów, które tymi elementami są uzupełniane;

6) zakazuje się umieszczania na elewacjach frontowych przy ulicach publicznych przewodów
kominowych i wentylacyjnych oraz anten
i urządzeń klimatyzacyjnych.
4. Obejmuje się ochroną zabytki oznaczone na
rysunku planu miejscowego następującymi symbolami:
1) z-15a - budynek przy ul. Fryderyka Chopina 15a;
2) z-19 - budynek przy ul. Fryderyka Chopina 19;
3) z-21 - budynek przy ul. Fryderyka Chopina 21.
5. W odniesieniu do budynków, o których mowa
w ust. 4, obowiązują następujące ustalenia:
1) nakazuje się zachowanie pierwotnych brył budynków, w tym form dachów, pierwotnego
układu i wystroju elewacji oraz pierwotnej formy stolarki okiennej i drzwiowej, z zastrzeşeniem pkt 9;
2) nakazuje się zachowanie pierwotnego pokrycia
dachów;
3) zakazuje się dokonywania zmian wyglądu budynków w sposób niezgodny ze stylem obiektu
w zakresie stosowanych materiałów zewnętrznych i kolorystyki;
4) przy remoncie elewacji nakazuje się odtwarzanie pierwotnych podziałów, detali, faktur i kolorów;
5) przy wymianie stolarki okiennej i zewnętrznej
drzwiowej nakazuje się dostosowywać nową
do pierwotnej formy tych elementów oraz do
występujących w nich podziałów; zakazuje się
stosowania stolarki okiennej z PCV;
6) nakazuje się zachować wartościowe pierwotne
elementy wyposaşenia wnętrz;
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7) przy wymianie pokrycia dachów nakazuje się
zachowanie lub przywracanie pierwotnych rodzajów pokrycia, w zakresie formy i materiału;
8) zakazuje się umieszczania na elewacjach frontowych przewodów kominowych i wentylacyjnych oraz anten i urządzeń klimatyzacyjnych;
9) dopuszcza się rozbudowę budynku zabytkowego przy ul. Fryderyka Chopina 21 spełniającą
następujące warunki:
a) dobudowana część ma być gabarytami
i formą architektoniczną harmonijne dostosowana do istniejącego budynku w taki sposób, aby nie burzyć jego symetrycznego
układu,
b) wykończenie zewnętrzne rozbudowanego
budynku naleşy wykonać z zastosowaniem
materiałów stosowanych w zabudowie historycznej Zielonej Góry, charakterystycznych
dla tradycji regionu (np. tynki, okładziny ceramiczne, drewno), z dopuszczeniem materiałów współczesnych np. szkła i stali,
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10. Obejmuje się ochroną, jako dobro kultury
współczesnej, budynek zlokalizowany przy ulicy
Bohaterów Westerplatte 23 oraz wprowadza się
następujące zasady jego ochrony:
1) zakazuje się nadbudowy chronionego budynku;
2) dopuszcza się rozbudowę chronionego budynku jedynie poprzez wypełnienie nową tkanką
budowlaną przestrzeni pomiędzy skrzydłami
chronionego budynku do nieprzekraczalnej linii
zabudowy;
3) wypełnienie, o którym mowa w pkt 2:
a) musi mieć wysokość równą wysokości elewacji chronionego budynku przy ulicy
„2KDZ” lub nişszą nie więcej niş o 1m,
b) lico rozbudowywanej części musi być równoległe do przebiegu nieprzekraczalnej linii zabudowy,
c) wykroczenie poza lico, o którym mowa
w lit. b, nie moşe spowodować wykroczenia
poza nieprzekraczalną linię zabudowy,

c) dach nad dobudowaną częścią ma być
ukształtowany w formie i o wysokości, jak
nad istniejącym budynkiem, z wyraŝnym zaakcentowaniem gzymsu,

d) do pokrycia nowej części elewacji na co najmniej 70% naleşy uşyć kamienia takiego rodzaju i odcienia, z którego został wykonany
chroniony budynek, lub szkła;

d) w dobudowanej części wysokość i kształt
gzymsu naleşy ukształtować, jak w budynku
istniejącym.

4) naleşy zachować formę i detal pozostałych
– nie obejmowanych rozbudową, o której mowa w pkt 2 i 3 – części elewacji chronionego
budynku;

6. Ilekroć w niniejszym paragrafie jest mowa
o pierwotnej bryle lub o pierwotnych innych częściach obiektu zabytkowego naleşy przez to rozumieć formę lub inną cechę części obiektu zabytkowego, która była obecna w tym obiekcie tuş po jego
zrealizowaniu.
7. W przypadku rozebrania któregoś z wymienionych w ust. 4 budynków, w jego miejsce naleşy
wznieść budynek zgodny, co do bryły i zdobień architektonicznych w elewacjach z rozebranym pierwowzorem.
8. Podlega ochronie oś podłuşna ul. Plac Bohaterów – oznaczonego jako teren „1KO”, która znajduje
kontynuację poza obszarem planu miejscowego;
ochrona ta winna być realizowana poprzez:
1) ochronę – na obszarze planu miejscowego
– widoku na pomnik Bohaterów, znajdujący się
na tej osi, z ul. Bankowej;
2) symetrycznym względem osi ukształtowaniu
elewacji zabudowy na terenie „3UC”, w zasięgu obszaru lokalizacji dominanty, od strony
ul. Plac Bohaterów;
3) utworzenie symetrycznego - względem chronionej osi - przejścia przez zabudowę na terenie
„3UC” usytuowanego na poziomie chodnika
ulicy „2KDZ”.
9. Obejmuje się ochroną, jako dobro kultury
współczesnej, oznaczony na rysunku planu miejscowego pomnik Bohaterów; ochronie podlegają
jego lokalizacja w osi ul. Plac Bohaterów i forma
rzeŝbiarska.

5) naleşy zachować istniejące ściany zewnętrzne
budynku, przy czym w przypadku jego rozbudowy, o której mowa w pkt 2 i 3, w ich częściach, które zostaną przesłonięte nowymi elewacjami, dopuszcza się dokonywanie zmian
w usytuowaniu i kształcie otworów.
§ 6. 1. Na obszarze planu miejscowego obowiązują ustalenia dotyczące wymagań wynikających
z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych
wymienione w ustępach 2-3 i w innych regulacjach
niniejszej uchwały, w tym w § 9.
2. Na obszarze planu miejscowego terenami
przestrzeni publicznych są:
1) teren placu „1KO”;
2) tereny ulic kategorii „KDZ”, „KDL” i „KDD”.
3. Na terenach przestrzeni publicznych:
1) obiekty małej architektury i naziemne urządzenia budowlane oraz nawierzchnie chodników
i ścieşek rowerowych winny być wykonane
w jednolitej stylistyce w obrębie terenu,
a w odniesieniu do terenów „1KO”, „1KDZ”
i „2KDZ” w obrębie całego zespołu tych terenów;
2) zakazuje się lokalizacji:
a) budynków naziemnych innych niş wiaty
przystankowe,
b) wolnostojących wielkogabarytowych tablic
reklamowych;
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3) zakaz, o którym mowa w pkt 2 lit. a, nie dotyczy
na terenie „1KO” tymczasowych obiektów budowlanych:
a) stanowiących kioski lub stragany dla usług
handlu, ustawiane w zasięgu oznaczonej na
rysunku planu miejscowego dopuszczalnej
lokalizacji podziemnego parkingu i innych
pomieszczeń uşytkowych lub technicznych
na obszarach znajdujących się poza liniami
zabudowy i jednocześnie w odległości nie
mniejszej niş 10m od osi ul. Plac Bohaterów,
b) ustawianych w związku z organizacją imprez
masowych, wystaw plenerowych i okazjonalnych jarmarków;
4) kioski i stragany, o których mowa w pkt 3 lit. a,
mają mieć jednolitą formę architektoniczną;
5) usługi gastronomii i rozrywki, jeşeli nie są
ustawiane w związku z organizacją imprez masowych, wystaw plenerowych i okazjonalnych
jarmarków, dopuszcza się lokalizować jedynie
w podziemnych budynkach, a pojedyncze lokale dla odrębnych usług nie mogą przekraczać
100m² powierzchni uşytkowej;
6) usługi handlu poza obiektami, o których mowa
w pkt 3 dopuszcza się takşe lokalizować w podziemnych budynkach, a pojedyncze lokale dla
odrębnych usług nie mogą przekraczać 100m²
powierzchni uşytkowej;
7) nakazuje się zapewnienie dostępności dla osób
niepełnosprawnych poprzez:
a) likwidację istniejących barier technicznych
i architektonicznych poprzez stosowanie pochylni, jako uzupełnienia schodów,
b) stosowanie obnişonych krawęşników przy
przejściach przez jezdnię,
c) urządzenie zatok do odpoczynku, z zapewnieniem izolacji akustycznej i wzrokowej od
ruchu samochodowego.
§ 7. 1. Na obszarze planu miejscowego obowiązują ustalenia dotyczące parametrów i wskaŝników
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu, a takşe ochrony i kształtowania ładu przestrzennego wymienione w ustępach 2-30.
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2) w odniesieniu do nowych, rozbudowywanych
i przebudowywanych budynków, w których
ulega zmianie elewacja pokrywająca się z obowiązującą linią zabudowy, sumaryczna powierzchnia otworów okiennych lub przeszkleń
w ścianie, wzdłuş której przebiega ta linia, nie
moşe być mniejsza niş 10% łącznej powierzchni
tej ściany, z zastrzeşeniem, iş nie dotyczy to tej
części elewacji, którą zajmują podcienia;
3) w przypadku budynków z podcieniami od strony obowiązującej linii zabudowy, znajdującymi
się na pierwszej kondygnacji nadziemnej, naleşy na tej linii usytuować zewnętrzne krawędzie
słupów, filarów lub kolumn w taki sposób, by
miały z nią co najmniej jeden punkt wspólny
i nie wykraczały poza nią;
4) dopuszcza się wykroczenie poza obowiązującą
linię zabudowy:
a) nowymi schodami i podjazdami, jeşeli nie
spowoduje to zwęşenia szerokości obszaru
pomiędzy krawędzią jezdni a linią zabudowy
więcej niş o 20%,
b) nowymi ryzalitami, pilastrami, kolumnami
i innymi podobnymi zdobieniami elewacji,
jeşeli nie spowoduje to zwęşenia szerokości
obszaru pomiędzy krawędzią jezdni a linią
zabudowy więcej niş o 8%,
c) nowymi zadaszeniami, okapami, wykuszami
i balkonami opierającymi się na częściach
budynku znajdujących się wewnątrz linii zabudowy na nie więcej niş 3m od niej, jeşeli
łącznie te zadaszenia, okapy, wykusze i balkony będą spełniać następujące warunki:
będą znajdować się co najmniej 4m nad
chodnikiem,
ich odległość w rzucie od zewnętrznej krawędzi jezdni lub zatoki przystankowej nie
będzie mniejsza od 1m,
łączna ich powierzchnia rzutu na ścianę,
wzdłuş której przebiega omawiana linia zabudowy, nie będzie przekraczać 25% powierzchni tego odcinka ściany;

3. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 2, nie
odnosi się do wait przystankowych:

5) do wysokości 12m dopuszcza się cofnięcie na
odległość do 5m od przebiegu obowiązującej
linii zabudowy elementami elewacji, których
łączna powierzchnia rzutu na ścianę usytuowaną wzdłuş obowiązującej linii zabudowy nie
moşe przekraczać 35% powierzchni tej ściany;
do tego procentu powierzchni nie są wliczane
otwory okienne i drzwiowe; dla przekraczających wysokość 12m innych części budynku
obowiązującą linię zabudowy naleşy traktować
jak nieprzekraczalną linię zabudowy;

4. Z obowiązującą linią zabudowy wiąşą się następujące ustalenia:

6) ograniczenia, z zastrzeşeniem pkt 7, wiąşące się
z obowiązującą linią zabudowy dotyczą:

2. Lokalizacja naziemnych części nowych budynków naziemnych oraz rozbudowywanych naziemnych części istniejących budynków, z zastrzeşeniem
ust. 3-7, na terenach kategorii „UM”, „U” i „UC”
jest moşliwa wyłącznie wewnątrz zasięgów określonych liniami zabudowy.

1) naleşy na niej usytuować zewnętrzną krawędŝ
zewnętrznej ściany budynku; jeşeli budynek jest
wolnostojący jego długość nie moşe mierzyć
mniej niş 10m;

a) terenu, na którym ta linia przebiega,
b) obszaru do 50m od niej;
7) jeşeli na obowiązującej linii zabudowy istnieje
lub zostanie wzniesiony budynek lub budynki,
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pomiędzy którymi przerwy nie będą dłuşsze niş
15% ich łącznej długości elewacji przy tej linii,
to za tą zabudową - czyli w prostopadłym do tej
linii cieniu - dopuszcza się wznoszenie innych
budynków.
5. Ustalenia ust. 4 pkt 4 odnoszą się takşe do
nieprzekraczalnej linii zabudowy.
6. W zasięgu strefy wycofania zabudowy w rejonie przedłuşenia osi ul. Plac Bohaterów:
1) elewacja od strony ulicy „2KDZ” musi być symetryczna względem przedłuşenia osi ul. Plac
Bohaterów, a jej ukształtowanie winno wyraŝnie akcentować tę oś;
2) obszar strefy ma być wolny od nadziemnych
części budynku lub budynków do wysokości ich
dwóch kondygnacji i ogólnodostępny dla pieszych.
7. W elewacjach nowego budynku lub nowych
budynków na terenie „3UC” od strony ulicy „2KDZ”
naleşy wprowadzić pionowe podziały; szerokości
w elewacji wydzielonych nimi sekcji lub odrębnych
budynków winny się mieścić w przedziale od 15 do
20m.
8. Dopuszcza się sytuowanie obiektów budowlanych bezpośrednio przy granicy działki.
9. W odniesieniu do nowych budynków, w których powierzchnia uşytkowa mieszkań przekracza
49% powierzchni uşytkowej budynku, ustala się
obowiązek zabudowy pierzejowej, sąsiadującej
z ulicami publicznymi; w odniesieniu do innych budynków, w tym sytuowanych przy ulicach publicznych, dopuszcza się pozostawienie przerw pomiędzy
sąsiadującymi budynkami.
10. Na terenie „1UCK” zakazuje się wznoszenia
nowych budynków naziemnych.
11. W zasięgu oznaczonej na rysunku planu
miejscowego dopuszczalnej lokalizacji podziemnego
parkingu lub innych pomieszczeń uşytkowych lub
technicznych na obszarach znajdujących się poza
liniami zabudowy, dopuszcza się wykroczenie - poza
obszary wyznaczone tymi liniami - podziemnymi
budynkami i podziemnymi częściami budynków
naziemnych, które znajdują się ponişej powierzchni
terenu, a jednocześnie ponişej chodnika i jezdni najblişszej ulicy.
12. W odniesieniu do budynków podziemnych
linie zabudowy nie obowiązują.
13. Dla nowych i nadbudowanych naziemnych
budynków, z zastrzeşeniem ust. 14, ustala się maksymalną wysokość 23m, o ile na rysunku planu
miejscowego nie znajdują się w obszarach:
1) lokalizacji nowych budynków o obnişonej wysokości, w których maksymalną liczoną w metrach wysokość do górnego punktu gzymsu
umieszczano po symbolu „g=”, a maksymalną
liczoną w metrach wysokość do górnego punktu dachu umieszczano po symbolu „w=”;
2) lokalizacji dominanty, w których dopuszcza się
zwiększenie wysokości o 4m zarówno do gór-
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nego punktu dachu, jak i – jeşeli została określona - do górnego punktu gzymsu.

14. Na rysunku planu miejscowego wskazano
obszary dopuszczalnej lokalizacji nowych budynków
o wysokości od 30m do 34m; w budynkach o tej
wysokości mieszkania nie mogą zajmować więcej
niş 49% powierzchni uşytkowej budynku; poza tymi
budynkami na omawianych obszarach dopuszcza
się takşe budowę - o maksymalnej wysokości 23m
– ich nişszych części oraz innych budynków.
15. Wysokość masztów, anten i innych urządzeń
ustawianych na budynkach nie moşe przekraczać
15m, a wolnostojących masztów, np. flagowych
- 12m.
16. Urządzenia techniczne montowane na dachach budynków winny być umieszczane w ich
strukturze i ukryte za przegrodami budowlanymi; nie
dotyczy to masztów i anten, jeşeli ich usytuowanie
i forma wzmacnia walory estetyczne budynków.
17. Minimalna wysokość w elewacjach przyulicznych nowych i nadbudowywanych budynków
nie będących tymczasowymi obiektami budowlanymi nie moşe wynosić mniej niş:
1) 75% maksymalnej wysokości do górnego punktu gzymsu w obszarach, w których zastała ona
określona;
2) 15m na terenie „3UC”;
3) 12m do górnego punktu gzymsu na nie wymienionych w pkt 1 i 2 obszarach.
18. Na rysunku planu miejscowego określono:
1) istniejące budynki z zakazem rozbudowy i nadbudowy;
2) zasięg obszaru, w którym pierwsza kondygnacja nadziemna winna być przechodnia i usytuowana na poziomie chodnika.
19. W obszarach ogólnodostępnych dla pieszych
poza ulicami i placami publicznymi obowiązują następujące zasady zagospodarowania:
1) w obszarach przylegających do ulic, poziom
i sposób ukształtowania nawierzchni chodników naleşy dostosować do rozwiązań przyjętych w chodnikach tych ulic;
2) dopuszcza się lokalizowanie „ogródków” kawiarni, restauracji i barów;
3) dopuszcza się lokalizację pomników;
4) dopuszcza się niezbędne drogi wewnętrzne,
drogi poşarowe oraz ciągi pieszo-jezdne.
20. Przedstawiony na rysunku planu miejscowego system ciągów pieszych poza ulicami i placami
publicznymi, prowadzonych zarówno w budynkach,
jak i poza nimi, winien zapewnić wygodny ruch pieszych i osób na wózkach inwalidzkich, w tym na
chodniki ulic publicznych, do których te ciągi są doprowadzone; w stosunku do ciągów pieszych ustala
się:
1) minimalna szerokość ciągów wynosi 6m;
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2) minimalna wysokość w świetle ciągów w budynkach i pod zadaszeniami wynosi 4m;
3) obowiązuje przebieg ciągu określony w osi
ul. Plac Bohaterów;
4) dopuszcza się ograniczenie dostępności ciągów
prowadzonych wewnątrz budynków w określonych porach doby oraz w okresach, w których
obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych.
21. W miejscach wskazanych na rysunku planu
miejscowego ustala się obowiązek wprowadzenia
rzędów drzew, w odniesieniu do których:
1) dopuszcza się odstępstwa od wyznaczonego
usytuowania danego rzędu nieprzekraczające
10m i linii rozgraniczających terenów;
2) ustala się maksymalną odległość pomiędzy
pniami drzew w rzędzie na 8m, z zastrzeşeniem,
şe nie częściej niş raz na 50m dopuszcza się
zwiększyć odstęp pomiędzy pniami drzew do
12m dla organizacji przejazdu lub przejścia, lub
lokalizacji niezbędnego w tym miejscu urządzenia infrastruktury technicznej;
3) z zastrzeşeniem pkt 2 dopuszcza się przecinanie
rzędów sieciami infrastruktury technicznej,
przejściami i przejazdami, a takşe dopuszcza się
lokalizację pomiędzy pniami drzew obiektów
małej architektury oraz urządzeń budowlanych
pod warunkiem, şe nie spowoduje to zaburzenia rytmu drzew tworzących rząd;
4) naleşy wprowadzić w danym rzędzie, oznaczonym na rysunku planu miejscowego, jeden gatunek drzew z zastrzeşeniem, şe dopuszcza się
takşe, by rząd tworzyły dwa lub maksymalnie
trzy gatunki drzew, pod warunkiem, şe wynikać
to będzie z czytelnej kompozycji krajobrazowej.
22. Maksymalny udział powierzchni zabudowanej kondygnacjami nadziemnymi budynków na
działce budowlanej określają linie zabudowy.
23. Na rysunku planu miejscowego ustalono:
1) zasięgi obszarów, w których minimalne wskaŝniki powierzchni biologicznie czynnej, określone na rysunku planu miejscowego mają być
uzyskane wyłącznie na gruncie rodzimym;
2) zasięgi obszarów o minimalnym wskaŝniku
powierzchni biologicznie czynnej wynoszącym
20%.
24. Na niewymienionych w ust. 23 obszarach nie
ustala się minimalnego wskaŝnika powierzchni biologicznie czynnej dopuszczając, şe wskaŝnik powierzchni biologicznie czynnej moşe na nich wynosić nawet 0%.
25. W zabudowie i zagospodarowaniu terenu
ustala się obowiązek uwzględnienia potrzeb osób
niepełnosprawnych.
26. Zakazuje się lokalizacji nowych mieszkań ponişej drugiej kondygnacji nadziemnej.
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27. Dopuszcza się realizację urządzeń budowlanych właściwych dla określonego rodzaju przeznaczenia, zgodnych z regulacjami niniejszej uchwały.
28. Nowe miejsca postojowe dla pojazdów samochodowych mogą być realizowane, jako:
1) podziemne;
2) umieszczone na podziemnych kondygnacjach
budynków;
3) umieszczone na nadziemnych kondygnacjach
w budynkach o przeznaczeniu usługowym lub
mieszkaniowym;
4) umieszczone w budynkach naziemnych przeznaczonych do parkowania pojazdów samochodowych o co najmniej 3 kondygnacjach
nadziemnych.
29. Na terenie „1U” w nowych budynkach naleşy powiększyć liczbę miejsc postojowych wynikających z § 9 ust. 10, o likwidowane istniejące ogólnodostępne miejsca postojowe dla pojazdów samochodowych, znajdujące się w zasięgu działek budowlanych, na których te budynki mają być lokalizowane; odtworzone w nowych budynkach miejsca
postojowe mają być publicznie dostępne i nie mogą
być rezerwowane dla wybranych grup uşytkowników.
30. Dopuszcza się lokalizację nowych pomników
na obszarach nie objętych liniami zabudowy przy
uwzględnieniu następujących warunków:
1) nowy pomnik będzie harmonijnie wpisywał się
w otoczenie;
2) w rzucie będzie zajmował nie więcej niş 6m²;
3) jego wysokość nie przekroczy 6m.
§ 8. 1. Na obszarze planu miejscowego obowiązują ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości wymienione w następnych ustępach.
2. Dopuszcza się wydzielenie nowych granic
działek i nieruchomości dla obiektów komunikacji
i infrastruktury technicznej oraz dla powiększenia
sąsiedniej działki.
3. Na obszarze objętym planem miejscowym
dopuszcza się wydzielanie takşe innych - niş określono w ust. 2 - nowych granic nieruchomości przy
uwzględnieniu następujących zasad:
1) nowy układ granic ma umoşliwić obsługę kaşdej nieruchomości w zakresie infrastruktury
technicznej i dostępu do ulicy publicznej,
w zgodzie z regulacjami niniejszej uchwały
i przepisami odrębnymi;
2) dopuszcza się realizowanie obsługi i dostępu,
o których mowa w pkt 1, poprzez ulice wewnętrzne;
3) dopuszcza się wydzielanie nieoznaczonych na
rysunku planu miejscowego ulic wewnętrznych, które muszą umoşliwiać korzystanie
z nich przez wszystkich właścicieli nieruchomości, które z tą ulicą sąsiadują; w przypadku nie-
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oznaczonych na rysunku planu miejscowego
ulic wewnętrznych obsługujących więcej niş
jedną nieruchomość szerokość i inne parametry tych ulic muszą spełniać wymagania określone dla ulic publicznych co najmniej klasy dojazdowej;
4) minimalna powierzchnia działki budowlanej dla
nowego budynku mieszkalnego lub usługowego wynosi 200m2; z zastrzeşeniem, şe na oznaczonym na rysunku planu miejscowego obszarze z ustalonymi ograniczeniami, w odniesieniu
do wydzielania działek budowlanych, dopuszcza się wydzielenie do 3 działek budowlanych,
przy czym najmniejsza z nich nie moşe stanowić mniej niş 20% tego obszaru;
5) zakazuje się dokonywania podziału działek,
w obrębie których wyznaczono zasięg obszaru
lokalizacji dominanty, nie dotyczy to wydzielenia nowych działek dla obiektów infrastruktury
technicznej i komunikacji, dokonywanych poza
zasięgiem obszaru lokalizacji dominanty;
6) moşliwe będzie zagospodarowanie zgodne
z innymi ustaleniami niniejszej uchwały oraz
przepisami odrębnymi.
4. Dopuszcza się dokonywanie scaleń gruntów,
które nie powodują pomniejszenia ustalonych
w planie miejscowym powierzchni ulic.
§ 9. 1. Na obszarze planu miejscowego obowiązują ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej wymienione w następnych ustępach.
2. Dla ulic publicznych oznaczonych symbolami:
1) „KDZ” – ustala się klasę ulic zbiorczych;
2) „KDL” – ustala się klasę ulic lokalnych;
3) „KDD” – ustala się klasę ulicy dojazdowej.
3. Powiązanie ulic, o których mowa w ust. 2, oraz
placu „1KO” z zewnętrznym układem dróg publicznych naleşy zapewnić za pośrednictwem połoşonych poza granicami planu miejscowego, sąsiadujących z nim odcinków ulic.
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7. Jezdnie ulic publicznych i wewnętrznych muszą mieć utwardzoną trwałą nawierzchnię i sprawny
system odprowadzania wód opadowych i roztopowych.
8. Zjazdy na tereny kategorii „UM”, „U”, „UC”
i „UCK” mogą być lokalizowane wyłącznie na określonych na rysunku planu miejscowego odcinkach
linii rozgraniczających ulic publicznych.
9. Dopuszcza się lokalizację ścieşek rowerowych
i niezbędnych ciągów pieszo-jezdnych w sposób,
który nie będzie kolidował z potrzebami ruchu pieszych.
10. W odniesieniu do miejsc postojowych dla
pojazdów samochodowych:
1) w granicach poszczególnych działek budowlanych nakazuje się zlokalizować niezbędną liczbę
miejsc postojowych, nie mniej jednak niş:
a) 1,2 miejsca postojowego na jedno mieszkanie,
b) 2 miejsca postojowe na 100m2 powierzchni
sprzedaşy w obiektach handlowych,
c) 2 miejsca postojowe na 100m2 powierzchni
uşytkowej w obiektach gastronomii i rozrywki,
d) 1,5 miejsca postojowego na 100m2 powierzchni uşytkowej w biurach,
e) 0,5 miejsca postojowego na jeden pokój
w obiektach usług hotelarskich,
f)

2 miejsca postojowe na jeden oddział
w obiekcie edukacji lub opieki nad dziećmi,

g) 1 miejsce postojowe na 100m2 powierzchni
uşytkowej w obiektach nie wymienionych
w lit. a-f;
2) dopuszcza się lokalizację niezbędnej liczby
miejsc postojowych na innych działkach budowlanych, na których plan miejscowy to
przewiduje i które posiadają nadwyşkę takich
miejsc - za zgodą ich właścicieli i w odległości
nie większej niş 200m od obiektu, który ma być
przez te miejsca obsługiwany.

4. W miarę potrzeb dopuszcza się realizację
przejść lub przejazdów pod ulicami i placami publicznymi; w zasięgu oznaczonej na rysunku planu
miejscowego dopuszczalnej lokalizacji podziemnego
parkingu i innych pomieszczeń uşytkowych lub
technicznych na obszarach znajdujących się poza
liniami zabudowy, podziemnym przejściom mogą
w szczególności towarzyszyć usługi.

11. W zakresie lokalizacji urządzeń infrastruktury
technicznej obowiązują następujące ustalenia:

5. Pod częścią ulicy „2KDZ” obowiązuje zasięg
dopuszczalnej lokalizacji podziemnego parkingu
i innych pomieszczeń uşytkowych lub technicznych,
określony na rysunku planu miejscowego.

3) na nie wymienionych w pkt 2 terenach przy lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej naleşy ograniczać utrudnienia dla przeznaczenia
określonego w planie miejscowym;

6. Na terenie placu „1KO” dla ruchu samochodowego i parkowania mogą być udostępniane obszary istniejących jezdni, które mogą być poszerzone maksymalnie do 10m; dopuszcza się organizację
wjazdu i wyjazdu z nowego parkingu podziemnego.

4) dopuszcza się zmianę lokalizacji istniejących
urządzeń
infrastruktury
technicznej
przy
uwzględnieniu tytułów prawnych zainteresowanych podmiotów;

1) zakazuje się lokalizacji napowietrznych sieci infrastruktury technicznej;
2) na terenach ulic urządzenia infrastruktury technicznej naleşy lokalizować w sposób nie kolidujący z ich funkcjami komunikacyjnymi;
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5) sposób zagospodarowania winien umoşliwiać
odpowiednim słuşbom dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej.
12. Zakazuje się sadzenia drzew i krzewów w sąsiedztwie urządzeń podziemnych w miejscach
i w sposób prowadzący do uszkodzenia tych urządzeń lub ograniczenia do nich dostępu.
13. Obsługę obszaru objętego planem miejscowym w zakresie infrastruktury technicznej określa
się następująco:
1) zaopatrzenie w wodę naleşy realizować poprzez
podłączenie do sieci wodociągowej; sieć wodociągowa musi być wyposaşona w hydranty do
zewnętrznego gaszenia poşaru;
2) ścieki bytowe lub komunalne naleşy kierować
do sieci kanalizacji sanitarnej;
3) nakazuje się oczyszczać ścieki inne niş komunalne przed ich odprowadzeniem do sieci,
o których mowa w pkt 2, na warunkach uzgodnionych z operatorami sieci;
4) wyposaşenie obszarów zabudowanych i utwardzonych w urządzenia odprowadzania wód
opadowych i roztopowych zgodnie z ustaleniami § 4 ust. 2;
5) zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz sieciowy i przesyłane rurociągami media cieplne,
moşe być realizowane odpowiednio do potrzeb;
6) do celów grzewczych dopuszcza się wykorzystywanie ciepła z sieci ciepłowniczej, elektryczności, gazu ziemnego oraz z kolektorów słonecznych;
7) obsługa w zakresie telekomunikacji odpowiednio do potrzeb systemami przewodowymi lub
bezprzewodowymi.
14. Ustala się następujące zasady gospodarki
odpadami:
1) nakazuje się prowadzenia gospodarki odpadami z uwzględnieniem segregacji odpadów
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w miejscu ich powstawania, z wyodrębnieniem
odpadów niebezpiecznych;

2) nakazuje się wyposaşanie ulic i innych obszarów ogólnodostępnych w urządzenia do gromadzenia odpadów, dostosowane do technologii ich wywozu i utylizacji;
3) zakazuje się składowania i utylizacji odpadów
na obszarze planu;
4) zakazuje się prowadzenia gospodarki odpadami, mogącej powodować zanieczyszczenia
gruntu i wód powierzchniowych;
5) dopuszcza się krótkoterminowe gromadzenie
odpadów komunalnych w granicach nieruchomości, na których są wytwarzane lub przeznaczone do wykorzystania w ich granicach.
15. Naleşy zapewnić niezbędne drogi poşarowe.
§ 10. Na obszarze planu miejscowego obowiązuje następujące ustalenie dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i uşytkowania obszarów - przed rozpoczęciem
wprowadzania określonego w planie miejscowym
przeznaczenia dopuszcza się uşytkowanie niezagospodarowanych w sposób docelowy obszarów
w formie zaplecza prac budowlanych prowadzonych
w sąsiedztwie.
§ 11. Na obszarze planu miejscowego obowiązuje 30% stawka procentowa stanowiąca podstawę do
określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.
§ 13. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego i podlega publikacji
w Biuletynie Informacji Publicznej miasta Zielona
Góra.
Przewodniczący Rady:
Adam Urbaniak
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LVI/722/09
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 24 listopada 2009r.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LVI/722/09
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 24 listopada 2009r.
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do
projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Bohaterów
Westerplatte w Zielonej Górze.
Zgodnie z wymogiem art. 20 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póŝn. zm.) Rada
Miasta Zielona Góra, biorąc pod uwagę informacje
Prezydenta o nie zgłoszeniu uwag do projektu planu, odstępuje od rozstrzygnięcia.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LVI/722/09
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 24 listopada 2009r.
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych
w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy,
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych
§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej słuşące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb
mieszkańców stanowią, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
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(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) zadania własne miasta.

2) wydatki inwestycyjne finansowane z budşetu
miasta ustala się w uchwale budşetowej.

2. Rzeczywisty koszt inwestycji zostanie określony w wyniku zamówień realizowanych w trybie
ustawy o zamówieniach publicznych.

§ 4. 1. Zadania w zakresie budowy dróg naleşących do inwestycji, o których mowa w § 1, finansowane będą przez budşet miasta lub na podstawie
porozumień z innymi podmiotami.

§ 2. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 1:
1) realizacja inwestycji będzie przebiegać zgodnie
z obowiązującymi przepisami, w tym m.in.
z Prawem budowlanym, Prawem zamówień
publicznych, o samorządzie gminnym, gospodarce komunalnej i o ochronie środowiska;
2) inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji
paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła
realizowane będą w sposób określony zgodnie
z obowiązującymi przepisami;
3) realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie
infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych w § 1 jest przedmiotem umowy zainteresowanych stron.
§ 3. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleşą do zadań własnych gminy, ujętych w niniejszym planie podlega
przepisom ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104,
z póŝn. zm.), przy czym:
1) wydatki majątkowe gminy określa uchwała rady
miasta;

2. Zadania w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji naleşących do inwestycji, o których
mowa w § 1, będą finansowane na podstawie art. 15
ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu
ścieków (Dz. U. z 2003 roku Nr 123 poz. 858) ze
środków budşetu gminy lub poprzez partnerstwo
publiczno – prawne.
3. Zadania w zakresie budowy sieci energetycznych i gazowych będą finansowane na podstawie
art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z póŝn.
zm.).
§ 5. Prognozowane ŝródła finansowania przez
miasto:
1) dochody własne;
2) dotacje;
3) poşyczki preferencyjne;
4) fundusze Unii Europejskiej;
5) udział podmiotów gospodarczych.
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UCHWAŁA NR LXV/1045/2009
RADY MIASTA GORZOWA WLKP.
z dnia 25 listopada 2009r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp.
w rejonie ulic: Dobrej i Saperów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 20 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80
poz. 717 ze zm.), w związku z Uchwałą
Nr LXVII/782/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 22 lutego 2006r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. w rejonie
ulic Dobrej i Saperów, po stwierdzeniu zgodności
z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Gorzowa
Wlkp., uchwalonego Uchwałą Nr XII/131/2003 Rady
Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 18 czerwca 2003 roku,
zmienionego Uchwałą Nr LXXIV/903/2006 Rady

Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2006r.
uchwala się, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp.
w rejonie ulic Dobrej i Saperów zwany dalej planem.
2. Integralną częścią uchwały są:
1) rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1;
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag
do projektu miejscowego planu, stanowiące załącznik nr 2;
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3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które naleşą do zadań własnych
gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie
z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 3.
§ 2.
Następujące
w uchwale oznaczają:

określenia

5) strefa zabudowy wysokiej;
6) oznaczenia przeznaczenia terenów;
7) pas techniczny.
2. Pozostałe oznaczenia graficzne przedstawione
na rysunku planu mają charakter informacyjny.

stosowane

1) teren – obszar o określonym przeznaczeniu wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi tereny o róşnym przeznaczeniu i oznaczony symbolem;
2) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia wyznaczona na rysunku planu, której nie moşe przekroczyć şaden element budynku;
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Rozdział 2
Ustalenia ogólne
§ 4. Ustala się następujące przeznaczenie terenów:
1) MW/U – teren zabudowy wielorodzinnej, usług;
2) MN – tereny zabudowy jednorodzinnej;
3) MNi – teren zabudowy mieszkaniowej;

3) powierzchnia zabudowy – stosunek powierzchni zabudowy liczonej po zewnętrznym obrysie
budynku do powierzchni działki wyraşony
w procentach;

4) MN/U –
usług;

4) powierzchnia biologicznie czynna - naleşy przez
to rozumieć grunt rodzimy pokryty roślinnością
oraz wodę powierzchniową na działce budowlanej, a takşe 50% sumy powierzchni tarasów
i stropodachów, urządzone jako stałe trawniki
lub kwietniki na podłoşu zapewniającym ich naturalną wegetację, o powierzchni nie mniejszej
niş 10m2;

6) ZP – tereny zieleni;

5) intensywność zabudowy - stosunek powierzchni zabudowy liczonej po zewnętrznym obrysie
budynku razy ilość kondygnacji do powierzchni
działki;
6) obiekty architektury parkowej – budynki o formie pawilonowej lub budowle, słuşące ogólnodostępnej rekreacji plenerowej, takie jak: ogrody zimowe, sceny, muszle koncertowe, altany,
których łączna powierzchnia zabudowy nie
przekracza 10% powierzchni terenu;
7) uciąşliwość – oddziaływanie powodowane
przez przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko;
8) urządzenia sportowo–rekreacyjne – boiska lub
inne niekubaturowe urządzenia słuşące sportowi i rekreacji;
9) usługi – formy działalności gospodarczej niewywołujące uciąşliwości i niezwiązane z działalnością produkcyjną;
10) zabudowa
mieszkaniowa
niskointensywna
– niska zabudowa mieszkaniowa w formie zabudowy tarasowej.
§ 3. 1. Następujące oznaczenia przedstawione na
rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

tereny

zabudowy

jednorodzinnej,

5) U – tereny usług;
7) ZL – lasy;
8) E – teren elektroenergetyki;
9) G – teren infrastruktury – gaz;
10) K – teren infrastruktury – kanalizacja;
11) KDG – tereny drogi głównej - kategorii powiatowa;
12) KDD – tereny dróg dojazdowych - kategorii
gminna;
13) KDW – tereny dróg wewnętrznych;
14) KDP – ciągi pieszo-jezdne.
§ 5. W zakresie ogólnych zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:
1) ochronę istniejących grup zieleni i szpalerów
drzew towarzyszących zabudowie oraz ciągom
komunikacyjnym;
2) zakaz lokalizacji tablic reklamowych w liniach
rozgraniczających dróg;
3) na całym obszarze planu wprowadza się zakaz
stosowania do wygradzania nieruchomości
ogrodzeń betonowych z prefabrykowanych
elementów;
4) na terenach, na których dopuszcza się zabudowę, wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudowy.
§ 6. W zakresie ochrony środowiska, przyrody
i krajobrazu kulturowego, obowiązuje:

1) granica opracowania;

1) zakaz lokalizacji punktów zbierania odpadów,
instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów;

2) linie rozgraniczające tereny o róşnym przeznaczeniu;

2) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

3) ustala się gromadzenie i usuwanie odpadów
komunalnych na zasadach określonych w prze-

4) obiekty zabytkowe;
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pisach odrębnych oraz gminnych przepisach
porządkowych;

2) dla obiektów małej architektury wzdłuş całych
ciągów ulic obowiązują jednolite formy.

4) ustala się rodzaje terenów objętych ochroną
przed hałasem, dla których obowiązują zróşnicowane dopuszczalne poziomy hałasu, określone wskaŝnikami hałasu w przepisach odrębnych:

§ 9. Ustala się następujące ogólne zasady uzbrojenia terenów w infrastrukturę techniczną:

a) tereny oznaczone symbolami MW/U i MN/U
pod względem akustycznym kwalifikują się
na cele mieszkaniowo – usługowe,
b) tereny oznaczone symbolami MN pod
względem akustycznym kwalifikują się na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
c) tereny oznaczone symbolem MNi pod
względem akustycznym kwalifikuje się na cele zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
d) tereny oznaczone symbolem U pod względem akustycznym kwalifikują się jako tereny
w strefie śródmiejskiej miast powyşej
100 tys. mieszkańców,
5) zakres ochrony
w § 15

powietrza

regulują

zapisy

§ 7. W zakresie ogólnych zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej na całym obszarze miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego:
1) ustala się ochronę konserwatorską obiektów
zabytkowych, polegającą w szczególności na
zachowaniu podstawowych elementów obiektów, takich jak bryła budynku, forma dachu,
rozmieszczenie otworów okiennych i drzwiowych, symetryczne podziały stolarki, detale architektoniczne;
2) dla obiektów, o których mowa w pkt 1) wprowadza się zakaz stosowania materiałów nietradycyjnych, w tym zwłaszcza blachy dachówkopodobnej oraz paneli z PCV z wyjątkiem przypadków uzgodnionych z odpowiednimi słuşbami ochrony zabytków;
3) dopuszcza się rozbiórkę obiektów znajdujących
się pod ochroną konserwatorską w przypadku
złego stanu technicznego budynku po wykonaniu inwentaryzacji budowlano-architektonicznej
i po uzgodnieniu z odpowiednimi słuşbami
ochrony zabytków;
4) w przypadku natrafienia podczas prac ziemnych lub budowlanych na przedmiot o cechach
zabytku, naleşy wstrzymać wszelkie roboty
mogące uszkodzić lub zniszczyć przedmiot, zabezpieczyć go, a takşe miejsce jego odkrycia
przy uşyciu dostępnych środków oraz bezzwłocznie powiadomić zakresie tym fakcie odpowiednie słuşby ochrony zabytków.
§ 8. W zakresie wymagań wynikających z potrzeby kształtowania przestrzeni publicznych wprowadza się następujące ustalenia:
1) dopuszcza się lokalizowanie w liniach rozgraniczających ulic obiektów małej architektury,
urządzeń technicznych oraz zieleni;

1) w granicach planu dopuszcza się modernizację,
rozbudowę, budowę i przebudowę sieci i obiektów infrastruktury technicznej;
2) sieci infrastruktury technicznej lokalizować
w liniach rozgraniczających dróg lub pasach
technicznych z moşliwością odstępstwa od tej
zasady w przypadku gdy warunki techniczne
lub terenowe uniemoşliwiają takie prowadzenie;
3) odstępstwo, o którym mowa w pkt 2) dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z pozostałymi zasadami zabudowy i zagospodarowania
terenu wynikającymi z ustaleń planu;
4) dopuszcza się moşliwość realizacji urządzeń
technicznych uzbrojenia jako towarzyszących
inwestycjom na terenach własnych inwestorów, pod warunkiem nienaruszenia warunków
zabudowy, o których mowa w rozdziale 3;
5) na wszystkich terenach z wyjątkiem terenów
U 2 i U 3 zakazuje się lokalizowania instalacji
radiokomunikacyjnych,
radionawigacyjnych
i radiolokacyjnych, emitujących pola elektromagnetyczne, których równowaşna moc promieniowana izotropowo wynosi więcej niş
15 W, emitujące pola elektromagnetyczne
o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.
§ 10. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:
1) dla wszystkich terenów z wyjątkiem MNi, MN3
i MN4, obowiązek zaopatrywania się z ogólnodostępnej istniejącej sieci wodociągowej
a w przypadku jej braku dopuszcza się moşliwość czasowego wykorzystywania własnych
ujęć wody do czasu jej realizacji;
2) budowę rozdzielczej sieci wodociągowej wraz
z urządzeniami technicznymi zgodnie z § 9
pkt 2), 3) i 4) na warunkach określonych przez
zarządcę sieci;
3) główny kierunek zaopatrywania w wodę z terenu KDG i ulicy Kostrzyńskiej;
4) przepisów zawartych w pkt 1), 2) i 3) nie stosuje
się, jeşeli ustalenia szczegółowe stanowią inaczej.
§ 11. W zakresie odprowadzenia ścieków ustala
się:
1) odprowadzenie ścieków komunalnych do ogólnodostępnej sieci kanalizacji sanitarnej;
2) budowę sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie
z § 9 pkt 2) i 3) na warunkach określonych przez
zarządcę sieci;
3) główny kierunek odbioru ścieków w ulicy Kostrzyńskiej i terenie KDG;
4) obowiązek podczyszczenia ścieków o przekroczonych dopuszczalnych wartościach zanie-
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czyszczeń, przed ich wprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej, w oczyszczalniach zakładowych, zlokalizowanych na terenie własnym inwestora;
5) lokalizację pompowni w liniach rozgraniczających dróg zgodnie z § 9 pkt 2), 3) i 4);
6) dopuszczenie
lokalizacji
bezodpływowych
zbiorników ścieków do czasu realizacji sieci.
§ 12. W zakresie odprowadzania wód opadowych:
1) ustala się retencjonowanie i zagospodarowanie
wód w granicach własnych działki;
2) dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych
do systemu sieci kanalizacji deszczowej;
3) ustala się budowę sieci kanalizacji deszczowej
zgodnie z § 9 pkt 2) i 3) na warunkach określonych przez zarządcę sieci;
4) dopuszcza się budowę sieci kanalizacji deszczowej przez inwestora zgodnie z § 9 pkt 2) i 3)
na warunkach określonych przez zarządcę drogi;
5) ustala się główny kierunek odbioru wód opadowych teren drogi KDG, ulica Kostrzyńska, lub
rzeka Warta;
6) ustala się dla projektowanego kolektora w terenie KDG strefę techniczną 6m, w której obowiązuje zakaz lokalizacji innych sieci infrastruktury technicznej;
7) z terenów utwardzonych, zanieczyszczonych
substancjami ropopochodnymi, odprowadzenie wód opadowych po ich podczyszczeniu na
terenie własnym.
§ 13. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się
doprowadzenie gazu z rozdzielczej sieci gazowej na
warunkach określonych przez operatora sieci zgodnie z § 9 pkt 2) i 3).
§ 14. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:
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3) nakaz
stosowania
urządzeń
grzewczych
o sprawności nie mniejszej niş 92 %.
§ 16. W zakresie zasad i warunków łączenia
i dzielenia nieruchomości ustala się:
1) moşliwość łączenia gruntów;
2) moşliwość podziału na działki w sposób zapewniający zagospodarowanie terenu zgodnie
z jego przeznaczeniem i zasadami zagospodarowania określonymi w planie;
3) dopuszczenie wydzielenia geodezyjnego pod
sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
drogi wewnętrzne oraz w celu regulacji granic.
Rozdział 3
Ustalenia szczegółowe dla terenów
§ 17. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem MN 1, MN 2, MN 3, MN 4, MN 5, MN 6,
MN 7, MN 8, MN 9, MN 10, MN 11, MN 12, MN 13,
MN 14:
1) ustala się przeznaczenie: tereny zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej;
2) wprowadza się następujące ustalenia:
a) nieprzekraczalna
z rysunkiem,

linia

zabudowy

zgodnie

b) wysokość zabudowy do 12m,
c) dopuszcza się rozbudowę, przebudowę
i nadbudowę istniejącej zabudowy z zachowaniem ustaleń określonych w pkt b),
d) obsługa komunikacyjna:
dla terenu MN 1 od dróg KDD 1, KDD 3, KDD
5,
dla terenu MN 2 od dróg KDD 1, KDD 5
i KDP 2,
dla terenu MN 3 od dróg KDD 2, KDD 4, KDD
5, KDW 1, KDW 2, KDW 3
dla terenu MN 4 od dróg KDD 4 i KDD 5,

1) zakazuje się budowy napowietrznych linii energetycznych;

dla terenu MN 5 od dróg KDD 5 i KDG,

2) ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną
z projektowanych i istniejących stacji transformatorowych 15/0,4 kV znajdujących się w obrębie planu i poza jego granicami;

dla terenu MN 7 od dróg KDD 9, KDG,

3) dopuszcza się budowę dodatkowych stacji
transformatorowych, stosownie do potrzeb,
zlokalizowanych na terenie własnym inwestora
w ilości i w rejonach lokalizacji określonych
przez zarządzającego siecią zgodnie z § 9 pkt 4.
§ 15. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się:
1) budowę infrastruktury w oparciu o indywidualne lub grupowe ŝródła ciepła;
2) dopuszczenie ogrzewania z wykorzystaniem
energii słonecznej, ciepła ziemi, wody lub powietrza;

dla terenu MN 6 od dróg KDD 6 i KDD 9,
dla terenu MN 8 od dróg KDD 6 i KDD 9,
dla terenu MN 9 od dróg KDD 6, KDD 7
i KDD 8,
dla terenu MN 10 od dróg KDD 6, KDD 7,
KDD 8 i KDD 9,
dla terenu MN 11 od dróg KDD 10 i KDP 3,
dla terenu MN 12 od dróg KDD 10, KDD 11
KDP 3,
dla terenu MN 13 od dróg KDD 9, KDD 12,
KDD 13 i KDP 4,
dla terenu MN 14 od dróg KDD 12, KDD13
i KDP 4;
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e) dachy o nachyleniu połaci od 25º do 45º,
f)

pokrycie dachówką lub materiałem dachówkopodobnym w jednolitym kolorze ceglastym,

g) ogrodzenia o wysokości do 1,5m od frontu
działki,
h) ogrodzenia o aşurowości min. 60% od frontu
działki,
i)

na wszystkich terenach, z wyjątkiem terenu
MN 3 i MN 4, powierzchnia zabudowy do
50% powierzchni działki,

j)

na terenach MN 3 i MN 4 powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni działki,

k) na wszystkich terenach, z wyjątkiem terenu
MN 3 i MN 4 powierzchnia biologicznie
czynna co najmniej 30% powierzchni działki,
l)

na terenach MN 3 i MN 4 powierzchnia biologicznie czynna co najmniej 60% powierzchni działki,

m) obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych zgodnie ze wskaŝnikiem co najmniej
1 stanowisko postojowe na jedno mieszkanie,
n) na terenach MN3 i MN4 dla budynków posadowionych powyşej 43 m. n. p. m. ustala się
zaopatrzenie w wodę z ujęć własnych,
o) na terenach MN3 i MN4 dla budynków posadowionych ponişej 43 m. n. p. m. ustala się
obowiązek zaopatrzenia w wodę z ogólnodostępnej sieci wodociągowej po jej wybudowaniu,
p) na terenach MN3 i MN4 dla budynków posadowionych powyşej 43 m. n. p. m. dopuszcza
się zaopatrzenie w wodę z ogólnodostępnej
sieci wodociągowej na warunkach określonych przez operatora sieci (lokalne urządzenia do podnoszenia ciśnienia wody),
q) na terenach MN3 i MN4 dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej prowadzonej z terenu MNi poprzez pas techniczny
wydzielony w terenie MNi i ZP2 oraz drogę
KDD4.
§ 18. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem MNi:
1) ustala się przeznaczenie: tereny zabudowy
mieszkaniowej niskointensywnej jednorodzinnej lub wielorodzinnej;
2) wprowadza się następujące ustalenia:
a) ukształtowanie zabudowy w formie zabudowy tarasowej – dach kondygnacji nişszej stanowi taras kondygnacji wyşszej,
b) przesunięcie poziome kondygnacji względem
siebie wynosi minimum 2m,
c) wysokość zabudowy: 3 kondygnacje nadziemne,
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d) dachy nad trzecią kondygnacją strome o nachyleniu połaci od 25° do 35° - dopuszcza się
wykorzystanie poddasza na funkcję mieszkalną (mieszkanie z III kondygnacją dwupoziomowe),
e) pokrycie dachówką lub materiałem dachówkopodobnym w jednolitym kolorze ceglastym,
f)

kalenice dachów sytuowane równolegle do
drogi wewnętrznej obsługującej zespół zabudowy lub w sposób zblişony do równoległego,

g) obsługa komunikacyjna od drogi KDD 8,
h) dopuszcza się wydzielenie drogi wewnętrznej
obsługującej teren o minimalnej szerokości
w liniach rozgraniczających 12m - pas drogowy wskazano orientacyjnymi liniami wydzielającymi drogę wewnętrzną w rysunku
planu,
i)

dopuszcza się powiązanie drogi wewnętrznej
określonej w pkt h) z ulicą Hetmańską,

j)

powierzchnia zabudowy do 50% powierzchni
działki,

k) powierzchnia biologicznie czynna
mniej 30% powierzchni działki, z
niem z bilansu drogi wewnętrznej
wydzielonych z przeznaczeniem na
urządzenia infrastruktury,
l)

co najwyłączei działek
obiekty i

obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych (w tym w garaşach) zgodnie ze wskaŝnikiem co najmniej 1,5 stanowiska postojowego na jedno mieszkanie w obrębie terenu
MNi,

m) dopuszcza się garaşe w budynku,
n) dopuszcza się kondygnację podziemną
z przeznaczeniem na garaşe, z wykonaniem
zjazdu,
o) obowiązek
sytuowania
co
najmniej
10% wszystkich miejsc postojowych wzdłuş
drogi wewnętrznej,
p) dla budynków posadowionych powyşej
43 m. n. p. m. ustala się zaopatrzenie w wodę
z ujęć własnych,
q) dla budynków posadowionych ponişej 43 m.
n. p. m. ustala się obowiązek zaopatrzenia
w wodę z ogólnodostępnej sieci wodociągowej,
r) dla budynków określonych w pkt q) dopuszcza się moşliwość czasowego wykorzystania
własnych ujęć wody,
s) dla budynków posadowionych powyşej
43 m. n. p. m. dopuszcza się zaopatrzenie
w wodę z ogólnodostępnej sieci wodociągowej na zasadach określonych przez operatora sieci (lokalne urządzenia do podnoszenia
ciśnienia wody),
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dopuszcza się zasilanie w wodę z sieci istniejących w ul. Hetmańskiej,

u) ustala się obowiązek wydzielenia pasa technicznego o szerokości min. 3m pod sieci wodociągowe, łączącego projektowaną sieć
wodociągową na terenie MNi z siecią wodociągową projektowaną na terenie KDD4,
v) dopuszcza się zlokalizowanie stacji podnoszenia ciśnienia wody,
w) dopuszcza się wydzielenie działki gruntu
z przeznaczeniem określonym w lit. u).
§ 19. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem MN/U 1, MN/U 2 i MN/U 3:
1) ustala się przeznaczenie: tereny zabudowy jednorodzinnej lub usług lub zabudowy jednorodzinnej z usługami;
2) wprowadza się następujące ustalenia:
a) nieprzekraczalna
z rysunkiem,

linia

zabudowy

2) dopuszcza się utrzymanie istniejącej zabudowy
jednorodzinnej;
3) wprowadza się następujące ustalenia:
a) nieprzekraczalna
z rysunkiem,

d) obsługa komunikacyjna:
dla terenu MN/U 1 od drogi KDG,
dla terenu MN/U 2 od dróg KDD 8, KDD 9,
KDD 13, KDW 4
dla terenu MN/U 3 od dróg KDD 8, KDD 13,
KDW 4,
e) dachy o nachyleniu połaci od 25º do 45º,

zabudowy

zgodnie

c) dopuszcza się rozbudowę, przebudowę i rozbudowę istniejącej zabudowy z zachowaniem ustaleń w pkt b),
d) intensywność zabudowy w strefie zabudowy
wysokiej 1,8 a poza strefą zabudowy wysokiej 1,2,
e) obsługa komunikacyjna: od dróg KDD 8, KDD
10, KDD 11,
f)

c) dopuszcza się rozbudowę, przebudowę
i nadbudowę istniejącej zabudowy z zachowaniem ustaleń określonych w pkt b),

linia

b) wysokość zabudowy w strefie zabudowy wysokiej do 5 kondygnacji nadziemnych, poza
strefą wysokość zabudowy do 12m,

zgodnie

b) wysokość zabudowy do 12m,

f)
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dachy o nachyleniu połaci od 25º do 45º lub
płaskie,

g) powierzchnia biologicznie czynna co najmniej 25% powierzchni działki,
h) obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych zgodnie ze wskaŝnikiem co najmniej
1,5 stanowiska postojowe na jedno mieszkanie oraz 1 stanowisko postojowe na kaşde
kolejne rozpoczęte 30m2 powierzchni uşytkowej usług.
§ 21. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami U 1, U 2, U 3:
1) ustala się przeznaczenie: tereny usług;
2) dopuszcza się funkcję mieszkaniową;
3) wprowadza się następujące ustalenia:

pokrycie dachówką lub materiałem dachówkopodobnym w jednolitym kolorze ceglastym,

a) ustala się, şe funkcja mieszkaniowa moşe być
wprowadzana na następujących warunkach:

g) ogrodzenia o wysokości do 1,5m od frontu
działki,

ogólna powierzchnia uşytkowa mieszkań nie
moşe być większa niş 40% powierzchni uşytkowej budynku,

h) ogrodzenia o aşurowości min. 60% od frontu
działki,
i)

powierzchnia zabudowy do 60% powierzchni
działki,

j)

powierzchnia biologicznie czynna co najmniej 30% powierzchni działki,

k) obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych zgodnie ze wskaŝnikiem co najmniej
1 stanowisko postojowe na jedno mieszkanie
oraz 1 stanowisko postojowe na kaşde kolejne rozpoczęte 40m2 powierzchni uşytkowej
usług.
§ 20. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem MW/U:
1) ustala się przeznaczenie: tereny zabudowy wielorodzinnej lub usług lub zabudowy wielorodzinnej z usługami w formach usług wbudowanych lub wolnostojących;

funkcja mieszkaniowa tylko w ostatniej kondygnacji budynku,
b) nieprzekraczalne
z rysunkiem,

linie

zabudowy

zgodnie

c) dla terenu U 1 maksymalna wysokość zabudowy do 12m,
d) dla terenu U 2, U 3 maksymalna wysokość
zabudowy do 17m,
e) dopuszcza się rozbudowę, przebudowę
i nadbudowę istniejącej zabudowy z zachowaniem ustaleń w pkt c) i d),
f)

obsługa komunikacyjna:
dla terenu U 1 od drogi KDD 2,
dla terenu U 2 od dróg KDD 9, KDD 12 i od
ulicy Kostrzyńskiej,
dla terenu U 3 od dróg KDD 14 i od ulicy Kostrzyńskiej,
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g) dachy o nachyleniu połaci od 30º do 45º lub
płaskie,

3) zakaz budowy wszelkich obiektów nie związanych z gospodarką leśną lub parkową.

h) powierzchnia zabudowy dla terenów U1 i U3
do 60% powierzchni działki,

§ 24. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem KDG:

i)

powierzchnia zabudowy dla terenu U2 do
70% powierzchni działki,

1) ustala się przeznaczenie podstawowe: droga
główna kategorii - powiatowa;

j)

obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych zgodnie ze wskaŝnikiem co najmniej
1,5 stanowisko postojowe na jedno mieszkanie oraz 1 stanowiska postojowego na kaşde
kolejne rozpoczęte 40m2 powierzchni uşytkowej usług.

2) szerokość w liniach rozgraniczających: zmienna
od 20m do 35m określona jak na rysunku planu;

§ 22. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem ZP 1, ZP 2 i ZP 3
1) ustala się przeznaczenie: tereny zieleni;
2) teren ZP 3 – teren zieleni rekreacji obsługujący
zabudowę mieszkaniową na terenie MNi przeznaczony do łącznego zagospodarowania;
3) wprowadza się następujące ustalenia:
a) obowiązuje zakaz zabudowy,
b) dopuszcza się lokalizację obiektów architektury parkowej, oświetlenia terenu,
c) na terenie ZP 1 obowiązuje ochrona obszaru
figurującego w gminnej ewidencji zabytków
w zakresie układu kompozycyjnego, historycznych nasadzeń oraz murowanego, ceglanego ogrodzenia od strony ulicy Kostrzyńskiej,
d) na terenie ZP 1 dopuszcza się nowe nasadzenia w miejscach historycznej zieleni,
e) na terenie ZP 2 i ZP 3 dopuszcza się lokalizację ścieşek spacerowych,
f)

na terenie ZP 1 dopuszcza się nowe nasadzenia oraz lokalizację obiektów architektury
parkowej i ścieşek spacerowych po uzgodnieniu z odpowiednimi słuşbami ochrony zabytków,

g) dopuszcza się prowadzenie infrastruktury
technicznej zgodnie z § 9 pkt 2), 3) i 4),
h) na terenie ZP 3 dopuszcza się lokalizację
urządzeń i obiektów słuşących rekreacji i retencjonowania wód opadowych,
i)

na terenie ZP2 ustala się wydzielenie pasa
technicznego pod sieci wodociągowe o szerokości min. 3m.

§ 23. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem ZL ustala się:
1) przeznaczenie: teren lasu;
2) zakaz wykonywania ogrodzenia terenu;

3) ustala się lokalizację chodnika i ścieşki rowerowej;
4) w sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej ustala się obowiązek wprowadzenia zieleni
pełniącej funkcję izolacyjną lub ekranów akustycznych;
5) dopuszcza się zmianę kategorii drogi.
§ 25. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami KDD 1, KDD 2, KDD 3, KDD 4, KDD 5,
KDD 6, KDD 7, KDD 8, KDD 9, KDD 10, KDD 11, KDD
12, KDD 13, KDD 14:
1) ustala się przeznaczenie podstawowe: drogi dojazdowe kategorii – gminna;
2) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie
z rysunkiem.
§ 26. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami KDW 1, KDW 2, KDW 3, KDW 4:
1) ustala się przeznaczenie podstawowe: drogi
wewnętrzne;
2) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie
z rysunkiem.
§ 27. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami KDP 1, KDP 2, KDP 3, KDP 4:
1) ustala się przeznaczenie podstawowe: ciągi
pieszo-jezdne;
2) wprowadza się następujące ustalenia:
a) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem,
b) dla terenu KDP 1 minimalna szerokość w liniach rozgraniczających 10m zgodnie z rysunkiem.
§ 28. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem G ustala się przeznaczenie: teren infrastruktury – gaz.
§ 29. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem E 1, E 2 ustala się przeznaczenie: tereny
elektroenergetyki.
§ 30. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem K ustala się przeznaczenie podstawowe
teren infrastruktury – kanalizacja.
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Rozdział 3
Przepisy końcowe
§ 31. Ustala się jednorazową opłatę z tytułu
wzrostu wartości nieruchomości w wysokości: 30%.
§ 32. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2108

§ 33. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady Miasta:
Krystyna Sibińska
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXV/1045/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 25 listopada 2009r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXV/1045/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 25 listopada 2009r.
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do
projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. w rejonie
ulic: Dobrej, Saperów
Uwag nie wniesiono.
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXV/1045/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 25 listopada 2009r.
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą
do zadań własnych gminy oraz zasadach ich
finansowania, zgodnie z przepisami o finansach
publicznych dotyczące terenu objętego
miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. w rejonie
ulic Dobrej i Saperów.
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jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) zadania
własne gminy.
2. Inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji
paliw gazowych oraz energii realizowane będą
w sposób określony w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U.
z 2006r. Nr 89, poz. 625 ze zm.), zgodnie z planami
rozwoju.
3. W zakresie realizacji infrastruktury przewiduje
się następujące inwestycje z zakresu infrastruktury
technicznej, komunikacyjnej inşynierii, które naleşą
do zadań własnych gminy:
1) modernizacja, przebudowa i budowa dróg publicznych,
2) modernizacja, przebudowa i budowa w zakresie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej
i deszczowej oraz oświetlenia.
§ 2. 1. Realizacja inwestycji przebiegać będzie
zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in.
z przepisami o finansach publicznych.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku, Nr 80, poz. 717 ze
zm.) Rada Miasta Gorzowa Wlkp. rozstrzyga, co
następuje:
§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej słuşące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb
mieszkańców stanowią zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1998r. o samorządzie gminnym (tekst

2. Sposób realizacji inwestycji powinien
uwzględniać dokonujący się postęp techniczno
– technologiczny, zgodnie z zasadą stosowania najlepszej dostępnej techniki, o ile nie nastąpi naruszenie ustaleń planu.
§ 3. Powyşsze inwestycje mogą być finansowane
ze środków własnych miasta lub przy wykorzystaniu
dotacji, mających na celu finansowe wsparcie realizacji inwestycji, kredytów, obligacji oraz środków
pomocowych.

===================================================================================
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2109
2 10 9

UCHWAŁA NR LXV/1048/2009
RADY MIASTA GORZOWA WLKP.
z dnia 25 listopada 2009r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa
Wlkp. dla obszaru położonego na południe od ul. Walczaka
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142 poz. 1591, ze zm.), art. 20 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717,
ze zm.), w związku z uchwałą Nr LI/841/2009 Rady
Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 marca 2009r.
w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Gorzowa Wlkp. dla obszaru połoşonego na południe
od ul. Walczaka, po stwierdzeniu zgodności przyjętych rozwiązań z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miasta Gorzowa Wlkp., uchwalonego uchwałą
Nr XII/131/2003 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia
18
czerwca
2003r.,
zmienionego
uchwałą
Nr LXXIV/903/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 30 sierpnia 2006r., zmienionego uchwałą

Nr LXV/1046/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 25 listopada 2009r., Rada Miasta Gorzowa
Wlkp. uchwala, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. dla
obszaru połoşonego na południe od ul. Walczaka,
zwana dalej „planem”, obejmuje obszar połoşony
w obrębie 3 - Wawrów, ograniczony: od północnego-zachodu ulicą Franciszka Walczaka, od północnego-wschodu południowo-zachodnimi granicami
działek o numerach ewidencyjnych: 119/5, 122, 123,
126 – obręb 3 – Wawrów, od wschodu granicą administracyjną miasta Gorzowa Wlkp. i Gminy Santok, od południowego-zachodu ulicą Silwanowską
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oraz północno-wschodnimi granicami działek o numerach ewidencyjnych: 131, 132 – obręb 3
– Wawrów, w granicach określonych na rysunku
planu.
2. W planie nie określa się:
1) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej, ze
względu na brak takich dóbr kultury;
2) granic i sposobów 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 - ze względu na brak takich terenów lub obiektów;
3) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i uşytkowania terenów - ze
względu na brak potrzeby takiego zagospodarowania;
4) granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości - ze
względu na brak potrzeby wyznaczania takich
obszarów;
5) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej - ze względu
na brak potrzeby wyznaczania takich obszarów;
6) granic obszarów wymagających przekształceń
lub rekultywacji - ze względu na brak potrzeby
wyznaczania takich obszarów;
7) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych
oraz terenów słuşących organizacji imprez masowych - ze względu na brak potrzeby wyznaczania takich obszarów;
8) granic pomników zagłady oraz ich stref
ochronnych - ze względu na brak takich pomników i ich stref ochronnych.
§ 2. 1. Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1: 1000, stanowiący załącznik Nr 1 do
uchwały.
2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku
planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) granice obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny o róşnym przeznaczeniu lub róşnych zasadach zagospodarowania;
3) granice terenów pod budowę obiektów usługowych handlu wielkopowierzchniowego;
4) obowiązujące linie zabudowy;
5) nieprzekraczalne linie zabudowy;
6) symbole terenów;
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11) dane wymiarowe.
3. Rozstrzygnięcie Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu
stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.
4. Rozstrzygnięcie Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleşą
do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.
§ 3. Określenia stosowane w uchwale oznaczają:
1) akcent architektoniczny – część obiektu budowlanego wymagająca indywidualnego rozwiązania architektonicznego;
2) dominanta – element kompozycji urbanistycznej w postaci wyeksponowanego w przestrzeni
obiektu budowlanego lub jego części, stanowiącego punkt orientacyjny w przestrzeni miejskiej;
3) działka budowlana – działka w rozumieniu
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80 poz. 717, ze zm.);
4) korytarz techniczny – pas terenu wzdłuş sieci
i urządzeń infrastruktury technicznej, w którym
obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu
określone w ustaleniach planu i w przepisach
odrębnych;
5) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia, której
nie moşe przekroczyć şaden nadziemny element budynku za wyjątkiem gzymsów, okapów
dachów, balkonów, wykuszy, galerii, tarasów,
schodów zewnętrznych, pochylni i ramp, elementów odwodnienia. Gzymsy i okapy nie mogą przekroczyć nieprzekraczalnej linii zabudowy
o więcej niş 0,8m, natomiast części budynku,
takie jak balkony, galerie, tarasy, schody zewnętrzne, pochylnie i rampy - o więcej niş
1,3m. Balkony, wykusze i galerie mogą stanowić łącznie maksymalnie 30% długości kaşdej
elewacji;
6) nośnik reklamowy – budowla słuşąca reklamie
wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami;
7) obowiązująca linia zabudowy – linia, zgodnie
z którą naleşy sytuować co najmniej 60% elewacji obiektu budowlanego, chyba şe ustalenia
szczegółowe stanowią inaczej;
8) obiekty usługowe handlu wielkopowierzchniowego – obiekty usługowe obejmujące lokale
handlowe lub samodzielne obiekty handlowe o
powierzchni sprzedaşy powyşej 2000m²;

9) strefa kontrolowana gazociągu wysokiego ciśnienia;

9) pas technologiczny – pas terenu wzdłuş napowietrznych linii elektroenergetycznych krajowej
sieci przesyłowej o napięciu 220 kV i 400 kV,
w którym obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu określone w ustaleniach planu
i w przepisach odrębnych;

10) pasy technologiczne;

10) plan – tekst niniejszej uchwały i rysunek planu;

7) dominanty i akcenty architektoniczne;
8) korytarze techniczne;
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11) powierzchnia zabudowy – powierzchnia zabudowy wszystkich budynków i obiektów kubaturowych istniejących i projektowanych zlokalizowanych na działce budowlanej, wyznaczona
przez rzut poziomy budynku, mierzona po zewnętrznym obrysie ścian kondygnacji przyziemnej lub nadziemnej w przypadku gdy jej
obrys występuje poza obrys kondygnacji przyziemnej. Do powierzchni zabudowy zalicza się
równieş prześwity, przejścia oraz rampy. Do
powierzchni zabudowy nie wlicza się powierzchni obiektów budowlanych ani ich części
niewystających ponad powierzchnię terenu, ani
powierzchni
elementów
drugorzędnych,
np. daszków, markiz, występów dachowych,
oświetlenia zewnętrznego;
12) rysunek planu – graficzny zapis planu, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały, zawierający
obowiązujące elementy ustaleń i elementy informacyjne;
13) teren – część obszaru objętego planem o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania wyznaczona na rysunku planu liniami
rozgraniczającymi, oznaczona symbolem;
14) wskaŝnik dopuszczalnej powierzchni zabudowy
– nieprzekraczalny parametr wykorzystania
działki budowlanej lub zabudowanej, liczony
wg wzoru: D = P/T x 100 ( %), gdzie: D - wskaŝnik dopuszczalnej powierzchni zabudowy,
P - łączna powierzchnia zabudowy liczona według zasad określonych w pkt 11, T - powierzchnia całkowita działki budowlanej.
Rozdział 2
Ustalenia ogólne
§ 4. Ustala się następujące przeznaczenie terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi na
rysunku planu:
1) tereny usług komercyjnych, w tym obiektów
usługowych handlu wielkopowierzchniowego;
obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oznaczone symbolami: 1UC/P, 2UC/P,
3UC/P;
2) tereny dróg publicznych:
a) głównej oznaczonej symbolem KDG,
b) lokalnej oznaczonej symbolem KDL;
3) teren infrastruktury technicznej – ciepłociąg
– oznaczony symbolem C.
§ 5. Następujące tereny przeznaczone są na cele
publiczne:
1) teren drogi głównej oznaczonej symbolem
KDG;
2) teren drogi lokalnej oznaczonej symbolem KDL.
§ 6. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące
ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, zagospodarowania terenów oraz kształtowania przestrzeni publicznych:
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1) zakaz lokalizacji w przestrzeni publicznej: nośników reklamowych, reklam na słupach oświetleniowych, tymczasowych obiektów usługowo-handlowych;
2) dopuszczenie lokalizacji w przestrzeni publicznej: tradycyjnych słupów ogłoszeniowych, tablic informacyjnych., elementów małej architektury, urządzeń technicznych, zieleni;
3) dopuszczenie lokalizacji zabudowy na wspólnej
granicy sąsiadujących ze sobą działek budowlanych w przypadku ich łącznego zagospodarowania;
4) nakaz uwzględnienia potrzeb osób niepełnosprawnych w kształtowaniu zabudowy i urządzeń komunikacji;
5) zakaz lokalizacji ogrodzeń betonowych i şelbetowych.
§ 7. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące
ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) nakaz utwardzenia i skanalizowania powierzchni naraşonych na zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi lub chemicznymi;
2) nakaz oczyszczenia ścieków opadowych z powierzchni utwardzonych, w szczególności placów, parkingów i dróg przed ich odprowadzeniem;
3) odprowadzanie ścieków przemysłowych do istniejącej kanalizacji sanitarnej na warunkach
właściwego zarządcy sieci;
4) zakaz zrzutu zanieczyszczeń biogennych, organicznych i toksycznych do gruntu;
5) zakaz lokalizacji funkcji zbierania odpadów, które wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności oraz funkcji odzyskiwania i unieszkodliwiania odpadów;
6) nakaz urządzenia zieleni na powierzchniach
niezabudowanych i nieutwardzonych;
7) dopuszczenie lokalizacji zbiorników wodnych,
w szczególności zbiorników retencyjnych,
zbiorników wyrównawczych, oczek wodnych,
przeciwpoşarowych zbiorników wodnych.
§ 8. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące
ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) nakaz wstrzymania wszelkich robót, zabezpieczenia przedmiotu posiadającego cechy zabytku oraz miejsca jego odkrycia, oraz niezwłocznego zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeşeli nie jest to moşliwe
- prezydenta miasta, w przypadku natrafienia,
podczas prowadzenia robót budowlanych lub
ziemnych, na przedmiot, co do którego istnieje
przypuszczenie, iş jest on zabytkiem – zgodnie
z przepisami odrębnymi;
2) nakaz niezwłocznego zawiadomienia regionalnego dyrektora ochrony środowiska, a jeşeli nie
jest to moşliwe - prezydenta miasta, w przy-
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padku dokonania odkrycia kopalnych szczątków
roślin i zwierząt – zgodnie z przepisami odrębnymi.

2. Dopuszcza się sieci i urządzenia infrastruktury
technicznej towarzyszącej inwestycjom na poszczególnych terenach.

§ 9. 1. Ustalenia dotyczące podziałów nieruchomości zawarte są w ustaleniach szczegółowych dla
poszczególnych terenów.

3. Zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej zlokalizowanej w ulicy Franciszka Walczaka
i w ulicy gen. Nikołaja Bierzarina (poza obszarem
opracowania), na warunkach określonych przez zarządcę sieci.

2. Jeşeli ustalenia szczegółowe tego nie zabraniają, dopuszcza się wydzielenie działek przeznaczonych pod lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury
technicznej.
§ 10. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące komunikacji i parkowania pojazdów:
1) dopuszczenie wewnętrznej obsługi komunikacyjnej poszczególnych terenów poprzez niepubliczne drogi dojazdowe wewnętrzne lub ciągi
pieszo-jezdne, z moşliwością prowadzenia sieci
infrastruktury technicznej;
2) nakaz zapewnienia w granicach własnej działki
budowlanej odpowiedniej ze względu na funkcję i wielkość obiektu ilości miejsc postojowych
dla pojazdów uşytkowników stałych i przebywających okresowo oraz miejsc postojowych
dla pojazdów osób niepełnosprawnych;
3) ustala się wskaŝniki do obliczania zapotrzebowania inwestycji na miejsca postojowe, o których mowa w pkt 2:
a) dla zabudowy usługowej, magazynów i handlu hurtowego – co najmniej 1,5 miejsca postojowego na 100m2 powierzchni uşytkowej,
b) dla produkcji – co najmniej 25 miejsc postojowych na 100 stanowisk pracy,
c) dla obiektów handlowych o powierzchni
sprzedaşy do 2000m2 – co najmniej 4 miejsca
postojowe na 100m2 powierzchni sprzedaşy
i 35 miejsc postojowych na 100 stanowisk
pracy,
d) dla obiektów handlowych wielkopowierzchniowych – co najmniej 35 miejsc postojowych na 1000m2 powierzchni sprzedaşy
i 35 miejsc postojowych na 100 stanowisk
pracy;
4) dla parkingów naziemnych ustala się lokalizację
miejsc postojowych w zieleni – co najmniej co
10 miejsc postojowych jedno drzewo, z wyjątkiem parkingów zlokalizowanych w pasach
technologicznych napowietrznych linii elektroenergetycznych krajowej sieci przesyłowej,
gdzie pomiędzy pasami stanowisk naleşy zlokalizować pasy zieleni niskiej i krzewiastej w proporcji co najmniej 1,5m2 na 1 miejsce parkingowe dla samochodu osobowego.
§ 11. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące systemów infrastruktury technicznej:
1. Sieci infrastruktury technicznej – nowoprojektowane, jak równieş istniejące, w miarę ich modernizacji, dopuszcza się wyłącznie jako podziemne,
w obrębie linii rozgraniczających terenów komunikacji, z zachowaniem odległości wynikających
z przepisów odrębnych.

4. Odprowadzanie ścieków sanitarnych do kanalizacji sanitarnej w ulicy Franciszka Walczaka.
5. W zakresie odprowadzenia wód opadowych
i roztopowych ustala się nakaz retencjonowania
wszystkich wód na terenie działki budowlanej po
uprzednim podczyszczeniu i odprowadzenie wód
w ilościach moşliwych do przyjęcia przez kanalizację
deszczową w ulicy Franciszka Walczaka.
6. Zaopatrzenie w gaz z miejskiej sieci gazowej
średniego ciśnienia zlokalizowanej na terenach:
1UC/P, 2UC/P i KDG, wzdłuş ulicy Franciszka Walczaka, na warunkach określonych przez zarządcę
sieci.
7. W zakresie zaopatrzenie w energię cieplną
ustala się:
1) dopuszczenie wykorzystania energii cieplnej
z miejskiej sieci ciepłowniczej;
2) stosowanie urządzeń grzewczych o wysokiej
sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń.
8. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną
ustala się:
1) dostawę energii elektrycznej z istniejącej poza
obszarem objętym planem stacji transformatorowej 15/0,4 kV (Bierzarina GSM S-1836) i ze
stacji nowoprojektowanych;
2) budowę nowych stacji transformatorowych
wykonanych w zaleşności od sposobu zagospodarowania terenu jako obiekty wbudowane,
dobudowane lub wolnostojące;
3) dopuszczenie przebudowy napowietrznych linii
elektroenergetycznych średniego napięcia 15kV
kolidujących z planowanym zainwestowaniem,
polegającej na ich skablowaniu i przeniesieniu,
na warunkach uzgodnionych z właścicielem
sieci;
4) korytarz techniczny napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia 15kV
obejmujący teren o szerokości 9m, po 4.5m od
osi linii w obu kierunkach, w którym ustala się:
a) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych,
b) zakaz sytuowania stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn oraz
urządzeń budowlanych na czas budowy,
zgodnie z przepisami szczególnymi,
c) zakaz lokalizacji zieleni wysokiej.
9. Ustala się, iş w przypadku przebudowy istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych
średniego napięcia 15kV na linie kablowe, przestają
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obowiązywać ograniczenia w uşytkowaniu terenu
w ustalonych w planie korytarzach technicznych
tych linii.
10. W zakresie usług telekomunikacyjnych ustala
się:
1) linie kablowe sieci telekomunikacyjnych jako
podziemne;
2) dopuszczenie anten telefonii komórkowej
o wysokości maksymalnej 15m na dachach
obiektów
usługowych
handlu
wielkopowierzchniowego, produkcyjnych, magazynów
i składów.
11. Wszelkie inwestycje w zakresie zaopatrzenia
w wodę, gaz, ciepło, energię elektryczną, odprowadzania ścieków, telekomunikacji oraz lokalizacji innych urządzeń technicznych wymagają uzyskania
warunków technicznych od właściwego zarządcy
sieci.
12. W przypadku kolizji projektowanego zagospodarowania z istniejącymi elementami infrastruktury technicznej dopuszcza się przeniesienie istniejącej sieci zgodnie z warunkami określonymi
w przepisach odrębnych po uzyskaniu warunków
technicznych od właściwego zarządcy sieci.
§ 12. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące strefy kontrolowanej gazociągu wysokiego ciśnienia, obejmującej obszar po 25m na stronę od
osi gazociągu DN 250, zgodnie z rysunkiem planu:
1) wszelkie działania inwestycyjne w strefie kontrolowanej gazociągu wysokiego ciśnienia naleşy prowadzić zgodnie z przepisami odrębnymi, po uzyskaniu warunków technicznych od
właściwego zarządcy sieci;
2) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych;
3) zakaz nasadzeń drzew i krzewów;
4) dopuszczenie lokalizacji parkingów i placów
manewrowych z uwzględnieniem pkt 1.
§ 13. Elektroenergetyczna sieć przesyłowa.
1. Na terenie objętym planem znajdują się fragmenty dwóch elektroenergetycznych linii krajowej
sieci przesyłowej o napięciu 400 kV i 220 kV:
1) fragment elektroenergetycznej linii o napięciu
400 kV relacji Plewiska – Krajnik, wzdłuş której
obowiązuje pas technologiczny o szerokości
80m – po 40m od osi linii w obu kierunkach,
zgodnie z rysunkiem planu;
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2) zakaz
lokalizacji
obiektów
budowlanych,
w szczególności obiektów zawierających materiały niebezpieczne poşarowo oraz stref zagroşonych wybuchem;
3) zakaz nasadzeń zieleni wysokiej pod linią
i w odległości do 20m od osi linii w obu kierunkach;
4) opiniowanie zmian w kwalifikacji terenu w obrębie pasa technologicznego linii przez właściciela linii;
5) dopuszczenie eksploatacji i modernizacji elektroenergetycznej linii przesyłowych o napięciu
220 kV i 400 kV;
6) dopuszczenie odbudowy, rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejących linii przesyłowych o napięciu 220 kV i 400 kV;
7) dopuszczenie ewentualnej budowy linii elektroenergetycznej o napięciu 400 kV albo linii
wielotorowej, wielonapięciowej po trasie istniejącej linii o napięciu 220 kV, na warunkach
określonych przez zarządcę linii;
8) dopuszczenie urządzeń komunikacji w postaci
dróg, dojazdów, zatok postojowych i parkingów.
Rozdział 3
Ustalenia szczegółowe
§ 14. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami:
1UC/P, 2CU/P, 3UC/P ustala się przeznaczenie:
1) usługi komercyjne, w tym obiekty usługowe
handlu wielkopowierzchniowego;
2) obiekty produkcyjne;
3) składy i magazyny.
2. Na wyznaczonych terenach dopuszcza się:
1) zieleń urządzoną;
2) elementy małej architektury;
3) nośniki reklamowe sytuowane zgodnie z przepisami szczególnymi;
4) maszty oraz stacje bazowe telefonii komórkowej;
5) urządzenia komunikacji w postaci dróg wewnętrznych, dojazdów, zatok postojowych
i parkingów;
6) garaşe
wielopoziomowe
–
wbudowane
w obiekty, o których mowa w ust. 1 pkt 1;

2) fragment elektroenergetycznej linii o napięciu
220 kV relacji Krajnik – Gorzów, wzdłuş której
obowiązuje pas technologiczny o szerokości
70m – po 35m od osi linii w obu kierunkach,
zgodnie z rysunkiem planu.

3. Obowiązują następujące ustalenia w zakresie
zagospodarowania terenów:

2. Dla terenów znajdujących się w pasie technologicznym obowiązują następujące ustalenia:

1) wskaŝnik dopuszczalnej powierzchni zabudowy
– 60%;

1) zakaz lokalizacji budynków przeznaczonych na
stały pobyt ludzi;

7) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

2) teren biologicznie czynny
20% powierzchni działki;

–

co

najmniej

3) lokalizacja zabudowy zgodnie z oznaczeniem:
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a) obowiązujących linii zabudowy określonych
na rysunku planu – dotyczy obiektów lokalizowanych w odległości mniejszej niş 100m
od linii obowiązujących,
b) nieprzekraczalnych linii zabudowy określonych na rysunku planu;
4) lokalizacja dominant i akcentów architektonicznych w miejscach wskazanych na rysunku planu – z dopuszczeniem przesunięcia względem
miejsca wskazanego na rysunku planu do 30m;
5) lokalizacja dominant w miejscach wyznaczonych przez wskazane na rysunku planu osie widokowe lub na przedłuşeniu osi widokowych
– z dopuszczeniem przesunięcia względem
miejsca wskazanego na rysunku planu do 20m;
6) zakaz lokalizacji ramp towarowych i instalacji
urządzeń klimatyzacyjnych oraz garaşy wielopoziomowych od południowo – zachodniej
strony terenu 2UC/P, w strefie sąsiadującej z terenem mieszkalnictwa wielorodzinnego (poza
obszarem opracowania);
7) zieleń izolacyjna - wysoka i średniowysoka
o szerokości nie mniejszej niş 15,0m oraz minimalnej wysokości 3,0m z zastosowaniem gatunków zimozielonych wzdłuş południowo - zachodnich granic terenu 2UC/P, w strefie sąsiadującej z terenem mieszkalnictwa wielorodzinnego i usługowym (poza obszarem opracowania);
8) w korytarzu technicznym ciepłociągu na terenach: 1UC/P oraz 2UC/P, do momentu likwidacji
napowietrznej estakady ciepłowniczej, ustala
się zakaz lokalizacji urządzeń kolidujących
z magistralą ciepłowniczą oraz innych trwałych
form zagospodarowania, w tym parkingów, zadrzewień i zakrzewień.
4. Obowiązują następujące ustalenia w zakresie
kształtowania zabudowy:
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i w miejscach głównych wejść do budynków
– co najmniej 30% elewacji,
c) elementów wykończeniowych w kolorze naturalnego piaskowca, elementów stalowych,
szkła – co najmniej 20% elewacji.

5. Obowiązują następujące ustalenia w zakresie
podziału działek:
1) minimalna powierzchnia działki budowlanej
i zabudowanej na terenach 1UC/P, 2UC/P
i 3UC/P – 1ha;
2) minimalna szerokość krótszego boku działki
budowlanej i zabudowanej na terenach 1UC/P,
2UC/P i 3UC/P – 80m;
3) minimalny kąt połoşenia granic działek budowlanych na terenach 1UC/P, 2UC/P i 3UC/P
w stosunku do pasa drogowego – 75°;
4) nakaz zapewnienia dostępu do wydzielanych
działek z dróg stanowiących dojazd według
ust. 6.
6. Obowiązują następujące ustalenia w zakresie
dojazdu do terenów:
1) 1UC/P – z terenu KDL;
2) 2UC/P, 3UC/P – z terenu KDL i z ulicy Silwanowskiej (poza obszarem opracowania).
§ 15. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem KDG
ustala się przeznaczenie:
1) infrastruktura drogowa;
2) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.
2. Obowiązują następujące ustalenia w zakresie
zagospodarowania terenów:
1) droga publiczna klasy głównej;
2) planowana kategoria: droga krajowa;
3) skrzyşowanie lub rondo;

1) wysokość budynków – do 14m;

4) co najmniej jednostronny chodnik;

2) wysokość w miejscach dominant – do 16m;

5) co najmniej jednostronna ścieşka rowerowa
o nawierzchni bitumicznej;

3) dachy o nachyleniu połaci do 15°;
4) nawiązanie, na przykład detalem architektonicznym, materiałami wykończeniowymi elewacji, formami akcentów i dominant architektonicznych, do architektury historycznych obszarów przemysłowych zlokalizowanych w strefie ochrony krajobrazowej „K2” przy ulicy Franciszka Walczaka (poza obszarem opracowania);
5) kompleksowe rozwiązanie architektoniczne
elewacji zlokalizowanych od strony ulicy Franciszka Walczaka, ulicy Silwanowskiej i terenu
KDL, z zastosowaniem:
a) podziałów wertykalnych jako dominujących,
b) cegły lub okładziny klinkierowej w kolorze
naturalnej ceramiki – w szczególności
w miejscach dominant i akcentów architektonicznych, na naroşnikach budynków

6) zieleń przyuliczna;
7) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu.
3. Ustala się zakaz podziału terenu.
§ 16. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem KDL
ustala się przeznaczenie:
1) infrastruktura drogowa;
2) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.
2. Obowiązują następujące ustalenia w zakresie
zagospodarowania terenów:
1) droga publiczna klasy lokalnej;
2) planowana kategoria: droga gminna;
3) dwustronny chodnik;
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4) co najmniej jednostronna ścieşka rowerowa
o nawierzchni bitumicznej;
5) zieleń przyuliczna;
6) teren biologicznie czynny – co najmniej 10%;
7) lokalizacja podziemnej magistrali ciepłowniczej;
8) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu.
3. Ustala się zakaz podziału terenu.
§ 17. 1. Dla terenu infrastruktury technicznej
oznaczonego symbolem C ustala się przeznaczenie:
ciepłociąg.

Poz. 2109
4. Ustala się dojazd z terenu KDL.
Rozdział 4
Przepisy końcowe

§ 18. Dla wszystkich terenów wyznaczonych
w planie określa się wysokość stawki procentowej
stanowiącej podstawę do określenia jednorazowej
opłaty w związku ze zbyciem przez właściciela albo
uşytkownika wieczystego nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem planu, na
30%.

1) dopuszczenie likwidacji istniejącej napowietrznej estakady ciepłowniczej;

§ 19. W obszarze objętym planem traci moc
uchwała Nr LII/562/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 23 maja 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru połoşonego na
południe od ul. Walczaka (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego
Nr 34, poz. 768).

2) dopuszczenie lokalizacji podziemnych rurociągów ciepłowniczych;

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

3) dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

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

2. Obowiązują następujące ustalenia w zakresie
zagospodarowania terenu:

3. Do momentu likwidacji napowietrznej estakady ciepłowniczej ustala się zakaz lokalizacji urządzeń
kolidujących z magistralą ciepłowniczą oraz innych
trwałych form zagospodarowania, w tym zadrzewień i zakrzewień.

Przewodnicząca Rady Miasta:
Krystyna Sibińska
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXV/1048/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 25 listopada 2009r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXV/1048/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 25 listopada 2009r.
Rozstrzygnięcie Rady Miasta Gorzowa Wlkp. o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczące terenu objętego
zmianą miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru
położonego na południe od ul. Walczaka
W dniu 21 września 2009r., na podstawie art. 17
pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717, ze zm.), art. 39 ustawy z dnia 3 paŝdziernika 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227, ze zm.), a takşe
uchwały Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Nr LI/841/2009
w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Gorzowa Wlkp. dla obszaru połoşonego na południe
od ul. Walczaka, Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.
podał do publicznej wiadomości informację o wyłoşeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru połoşonego na
południe od ul. Walczaka, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 28 września
2009r. do 19 paŝdziernika 2009r. w siedzibie Urzędu
Miasta Gorzowa Wlkp.
W wyznaczonym do dnia 9 listopada 2009r. terminie
nie wniesiono şadnych uwag.
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.), w związku
z brakiem uwag do projektu zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Gorzowa Wlkp. dla obszaru połoşonego na południe
od ul. Walczaka, Rada Miasta Gorzowa Wlkp. nie
rozstrzyga o sposobie ich rozpatrzenia.
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXV/1048/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 25 listopada 2009r.
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą
do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicz2 10 9

Poz. 2109

nych dotyczące terenu objętego zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego na
południe od ul. Walczaka
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 Gorzowa Wlkp. rozstrzyga, co następuje:
§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej słuşące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb
mieszkańców stanowią, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1998r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591)
zadania własne gminy.
2. Inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji paliw gazowych oraz energii realizowane będą
w sposób określony w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625, ze zm.), zgodnie
z planami rozwoju.
3.

W zakresie realizacji:

1) sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
- przewiduje się budowę sieci w drogach publicznych (KDG, KDL) jako zadanie realizowane
ze środków Miasta, Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., kredytów, obligacji
oraz środków pomocowych;
2) kanalizacji deszczowej - przewiduje się budowę
sieci w drogach publicznych (KDG, KDL) jako
zadanie realizowane ze środków Miasta, kredytów, obligacji oraz środków pomocowych;
3) budowy dróg - przewiduje się realizację dróg
publicznych (KDG, KDL) jako zadanie realizowane ze środków Miasta Gorzowa Wlkp., kredytów, obligacji oraz środków pomocowych.
4. Koszty przewidziane na realizację inwestycji
mogą ulegać zmianie w zaleşności od aktualnych
stawek rynkowych i zastosowanej technologii.
5. Nabycie gruntów pod drogami (KDG, KDL)
moşe zostać zrealizowane drogą zamiany na inny
grunt o zrównowaşonej wartości.
6. Sieć energetyczna, telekomunikacyjna i gazociąg realizowane będą przez przedsiębiorstwa
posiadające koncesję.
§ 2. Nie ustala się szczegółowego harmonogramu rea1izacji inwestycji.
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UCHWAŁA NR XLV/253/09
RADY GMINY SANTOK
z dnia 26 listopada 2009r.
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych
przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania
Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz
art. 90 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r
o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r
Nr 256 poz. 2572 ze zm.) uchwala się, co następuje:

kości lub gdy została wykorzystana na cele niezgodne z przeznaczeniem. W takiej sytuacji zwrot
dotacji następuje na zasadach określonych
w ustawie o finansach publicznych".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Santok.

§ 1. W uchwale Nr XLIV/249/09 z dnia 29 paŝdziernika 2009r w sprawie ustalenia trybu udzielania
i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli
oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania § 4 otrzymuje brzmienie:

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

"Wypłacona dotacja podlega zwrotowi w przypadku, gdy została pobrana w nadmiernej wyso-

Przewodniczący Rady Gminy:
Tadeusz Boczula
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UCHWAŁA NR XLII/332/09
RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU
z dnia 9 grudnia 2009r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/241/09 z dnia 26 stycznia 2009r. w sprawie poboru podatków: od
nieruchomości, leśnego i rolnego w drodze inkasa
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
ze zm.: 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, Nr 175,
poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, 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, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52,
poz. 420), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm.: Dz. U.
z 2005r. Nr 143, poz. 1199, Dz. U. z 2006r. Nr 220,
poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775,
Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, Dz. U. z 2008r.
Nr 93, poz. 584, Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz. 1463,
Dz. U. z 2009r. Nr 56, poz. 458, M. P. z 2006r. Nr 72,
poz. 721, Nr 75, poz. 758, M. P. z 2007r. Nr 47,
poz. 557, Nr 76, poz. 813, M. P. z 2008r. Nr 59,
poz. 531, Nr 78, poz. 692), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia
30 paŝdziernika 2002r. o podatku leśnym (Dz. U.
Nr 200, poz. 1682 ze zm.: Dz. U. z 2002r. Nr 216,
poz. 1826, z 2005r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164,
poz. 1365, Nr 179, poz. 1484, z 2006r. Nr 245,

poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2008r. Nr 116,
poz. 730, z 2009r. Nr 56, poz. 458), art. 6b ustawy
z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 ze zm.:
Dz. U. z 2006r. Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775
i Nr 249, poz. 1825, z 2007r. Nr 109, poz. 747,
z 2008r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655, Dz. U.
z 2009r. Nr 56, poz. 458) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXVII/241/09 Rady Miejskiej
w Lubsku z dnia 26 stycznia 2009r. w sprawie poboru podatków: od nieruchomości, leśnego i rolnego
w drodze inkasa (Dziennik Urzędowy Województwa
Lubuskiego z 2009r. Nr 14, poz. 278) zmienia się § 2,
tiret 14, który otrzymuje brzmienie:
- „Irena Kopeć - obszar Sołectwa Raszyn”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubska.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Tomiałowicz
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UCHWAŁA NR XLII/333/09
RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU
z dnia 9 grudnia 2009r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XL/315/09 z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku
od nieruchomości oraz zwolnień od podatku w roku 2010
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
ze zm.: 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, Nr 175,
poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, 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, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52,
poz. 420) oraz art. 5 ust. 1, 3 i 4, art. 7 ust. 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 121,
poz. 844 ze zm.: Dz. U. z 2005r. Nr 143, poz. 1199,
Dz. U. z 2006r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635,
Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251,
poz. 1847, Dz. U. z 2008r. Nr 93, poz. 584, Nr 116,
poz. 730, Nr 223, poz. 1463, Dz. U. z 2009r. Nr 56,
poz. 458, M. P. z 2006r. Nr 72, poz. 721, Nr 75,
poz. 758, M. P. z 2007r. Nr 47, poz. 557, Nr 76,
poz. 813, M. P. z 2008r. Nr 59, poz. 531, Nr 78,
poz. 692), w związku z obwieszczeniem Ministra
Finansów z dnia 3 sierpnia 2009r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat
lokalnych w 2010r. (M. P. z 2009r. Nr 52, poz. 742)
uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XL/315/09 Rady Miejskiej
w Lubsku z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku w roku 2010 wprowadza się następujące zmiany:
2 112

1) uchyla się § 1, ust. 2, lit. f;
2) § 2 otrzymuje brzmienie:
1. „zwalnia się z podatku od nieruchomości
grunty, budynki lub ich części oraz budowle:
a) wykorzystywane na potrzeby statutowej
działalności w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz pomocy społecznej,
b) przeznaczone na prowadzenie cmentarza,
c) stanowiące mienie komunalne.
2. zwolnienia, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą gruntów, budynków lub ich części oraz
budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
3. zwolnienia, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą gruntów, budynków lub ich części oraz
budowli, które zostały oddane we władanie na
podstawie umowy najmu, dzierşawy, uşyczenia”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubska.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2010.
Przewodniczący Rady
Andrzej Tomiałowicz
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UCHWAŁA NR XLII/334/09
RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU
z dnia 9 grudnia 2009r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XL/317/09 z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wzorów
formularzy informacji oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, leśny i rolny
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 ze zm.: 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;
Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128,
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, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009r.
Nr 52, poz. 420), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze
zm.: Dz. U. z 2005r. Nr 143, poz. 1199, Dz. U. z 2006r.
Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245,
poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847,
Dz. U. z 2008r. Nr 93, poz. 584, Nr 116, poz. 730,
Nr 223, poz. 1463, Dz. U. z 2009r. Nr 56, poz. 458,
M. P. z 2006r. Nr 72, poz. 721, Nr 75, poz. 758, M. P.
z 2007r. Nr 47, poz. 557, Nr 76, poz. 813, M. P.
z 2008r. Nr 59, poz. 531, Nr 78, poz. 692), art. 6 ust. 9
ustawy z dnia 30 paŝdziernika 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz. 1682 ze zm.:
Dz. U. z 2002r. Nr 216, poz. 1826, Dz. U. z 2005r.
Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179,
poz. 1484, Dz. U. z 2006r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249,
poz. 1825, Dz. U. z 2008r. Nr 116, poz. 730, Dz. U.
z 2009r. Nr 56, poz. 458), art. 6a ust. 11 ustawy
z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 ze zm.:
Dz. U. z 2006r. Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775,

Nr 249, poz. 1825, Dz. U. z 2007r. Nr 109, poz. 747,
Dz. U. z 2008r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655,
Dz. U. z 2009r. Nr 56, poz. 458), uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XL/317/09 Rady Miejskiej
w Lubsku z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji
na podatek od nieruchomości, leśny i rolny, wprowadza sie następujące zmiany:
1. Zmienia się wzór formularza informacji
w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego,
leśnego, określony w § 1 ust. 1 powyşszej
uchwały, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
2. Zmienia się § 1 ust. 2 pkt 1, który otrzymuje
brzmienie: „podatnicy, będący osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi oraz spółkami nie mającymi osobowości prawnej, jednostkami organizacyjnymi Agencji Własności
Rolnej Skarbu Państwa, a takşe jednostkami
organizacyjnymi Lasów Państwowych”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubska.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2010r.
Przewodniczący Rady
Andrzej Tomiałowicz
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UCHWAŁA NR LIV/337/09
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SOLI
z dnia 11 grudnia 2009r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym
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. 90 ust. 4
ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(t. j. - D.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) uchwala
się, co następuje:
§ 1. Udziela się dotacji z budşetu Gminy Nowa
Sól - Miasto na dofinansowanie zadań realizowanych w zakresie kształcenia, wychowania i opieki,
szkołom i placówkom prowadzonym przez osoby
fizyczne i prawne na terenie miasta Nowa Sól,
a w tym:
1) szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół
publicznych;
2) niepublicznym przedszkolom;
3) zespołom wychowania przedszkolnego oraz
punktom przedszkolnym.
§ 2. 1. Podstawą udzielenia dotacji z budşetu
Gminy Nowa Sól - Miasto jest wniosek o udzielenie
dotacji złoşony Prezydentowi Miasta przez osoby
prowadzące szkołę lub placówkę określoną w § 1,
w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok
udzielenia dotacji.
2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji, o którym
mowa w ust. 1, stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.
§ 3. Wysokość dotacji udzielanej z budşetu Gminy Nowa Sól - Miasto uzaleşniona jest od rodzaju
prowadzonej szkoły lub placówki określonej w § 1,
a mianowicie:
1) niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na
kaşdego ucznia dotację w wysokości przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę;
2) niepubliczne przedszkola oraz szkoły podstawowe, które na podstawie odrębnych przepisów prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju
dziecka, otrzymują na kaşde dziecko dotację
w wysokości kwoty przewidzianej na jedno
dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju określonej w części oświatowej subwencji
ogólnej dla gminy;
3) niepubliczne przedszkola, otrzymują na kaşdego ucznia dotację w wysokości 75% planowanych
wydatków
bieşących
określonych
w uchwale budşetowej na funkcjonowanie
przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nowa
Sól - Miasto w przeliczeniu na 1 ucznia, z tym

şe na ucznia niepełnosprawnego w wysokości
kwoty określonej na niepełnosprawnego ucznia
przedszkola i oddziału przedszkolnego w części
oświatowej subwencji ogólnej dla gmin;
4) niepubliczne zespoły wychowania przedszkolnego lub punkty przedszkolne, otrzymują dotację w wysokości 40% planowanych wydatków
bieşących określonych w uchwale budşetowej
w przeliczeniu na jednego ucznia w przedszkolu
publicznym prowadzonym przez Gminę Nowa
Sól - Miasto.
§ 4. 1. Osoby fizyczne lub prawne prowadzące
szkołę lub placówkę zobowiązuje się do składania
Prezydentowi Miasta w terminie do 5 dnia kaşdego
miesiąca informacji o faktycznej liczbie uczniów,
sporządzonej na podstawie ŝródłowej dokumentacji
przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
i opiekuńczej odpowiedniej dla danego typu i rodzaju przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, lub szkoły według stanu na pierwszy dzień
kaşdego miesiąca, za który udzielana jest dotacja
przypadająca na dany miesiąc.
2. Wzór informacji, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.
3. Dotacja obliczana jest w poszczególnych miesiącach w przeliczeniu na kaşdego ucznia wykazanego w informacji miesięcznej o której mowa
w ust. 1.
3. Wypłacana w kaşdym miesiącu dotacja ma
charakter zaliczkowy, a ostateczne rozliczenie kwoty
naleşnej w danym roku budşetowym, następuje
w ostatniej, grudniowej transzy.
§ 5. 1. Osoba fizyczna lub prawna prowadząca
szkołę lub placówkę, która otrzymuje dotacje z budşetu Gminy Nowa Sól - Miasto, sporządza i przedkłada Prezydentowi Miasta, półroczne i roczne rozliczenie wykorzystania dotacji w terminie do 15 lipca,
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca, oraz do dnia
15 stycznia następnego roku po roku udzielenia dotacji, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia.
2. W przypadku gdy szkoła lub placówka kończy
swoją działalność, rozliczenie naleşy złoşyć w ciągu
15 dni od dnia otrzymania ostatniej transzy dotacji.
3. Wzór rozliczenia dotacji o którym mowa
w ust. 1 stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.
4. Wynikająca z rozliczenia nadpłata przekazanej
części dotacji podlega zaliczeniu na poczet kolejnej
części dotacji lub zwrotowi, w terminie do 15 stycznia roku następnego.
5. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przezna-
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czeniem, pobrane w nadmiernej wysokości lub nienaleşnie podlegają zwrotowi wraz z odsetkami, liczonymi jak dla zaległości podatkowych. Odsetki
nalicza się od dnia przekazania dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub dnia stwierdzenia nieprawidłowości naliczenia lub nienaleşnego pobrania dotacji.
§ 6. 1. Prezydent Miasta lub osoba upowaşniona
zwana dalej kontrolującym, moşe przeprowadzić
kontrolę w niepublicznych szkołach i placówkach
oświatowych prowadzonych przez osoby prawne
i fizyczne zwanych dalej kontrolowanymi, pod
względem prawidłowości wykorzystania dotacji
zgodnie z zasadami określonymi w art. 90 ust. 3d
oraz zgodności liczby uczniów wykazanych w informacji miesięcznej, na podstawie której przekazywano dotację.
2. Podstawą do przeprowadzenia kontroli jest
imienne upowaşnienie do kontroli, w którym wskazana jest kontrolowana szkoła lub placówka, termin
przeprowadzenia kontroli, zakres kontroli oraz okres
objęty kontrolą.
3. Kontrola moşe być przeprowadzona okresowo
w ciągu roku po uprzednim powiadomieniu osoby
fizycznej i prawnej prowadzącej szkołę lub placówkę
o terminie planowanej kontroli lub doraŝnie
w przypadku, gdy okoliczności wskazują na konieczność podjęcia natychmiastowych czynności kontrolnych.
4. Kontrolujący dokonuje ustaleń stanu faktycznego w zakresie objętym przedmiotem kontroli na
podstawie ŝródłowych dokumentów, pism wyjaśniających, pisemnych oświadczeń oraz opinii rzeczoznawców zebranych w toku postępowania kontrolnego.

Poz. 2114

7. Kontrolowany moşe odmówić podpisania protokołu, składając wyjaśnienie na piśmie o przyczynach tej odmowy.
8. W przypadku odmowy, o której mowa
w ust. 7, kontrolujący dokonuje weryfikacji jej przyczyn i w razie potrzeby podejmuje czynności kontrolne uzupełniające, na podstawie których mogą być
dokonane zmiany w protokole kontroli.
9. W razie niepodjęcia czynności kontrolnych
uzupełniających, kontrolujący przekazuje na piśmie
swoje stanowisko kontrolowanemu, a odmowa
podpisania protokołu nie stanowi podstawy do
wstrzymania realizacji zaleceń pokontrolnych.
10. Na podstawie protokołu kontroli kontrolujący
sporządza wystąpienie pokontrolne, w którym zawiera wnioski i/lub zalecenia kierowane do osoby
prowadzącej szkołę lub placówkę.
11. Kontrolowany, do którego zostało skierowane wystąpienie pokontrolne jest obowiązany w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym
zawiadomić kontrolującego o sposobie realizacji
zaleceń pokontrolnych.
12. O kaşdym przypadku odmowy wykonania zaleceń pokontrolnych lub o nie powiadomieniu
w wyznaczonym terminie o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych kontrolujący powiadamia właściwą komórkę organizacyjną Urzędu Miejskiego.
§ 7. Traci moc uchwała Nr LIII/326/09 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 listopada 2009r.
w sprawie udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

5. Kontrolujący moşe şądać od kontrolowanego
sporządzenia niezbędnych do kontroli odpisów lub
wyciągów z dokumentów, jak równieş zestawień
i obliczeń opartych na ŝródłowych dokumentach.

§ 9. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

6. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujący
przedstawia w protokole, który podpisuje kontrolowany lub osoba upowaşniona.

Przewodniczący Rady
Piotr Szyszko
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LIV/337/09
Rady Miejskiej w Nowej Soli
z dnia 11 grudnia 2009r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LIV/337/09
Rady Miejskiej w Nowej Soli
z dnia 11 grudnia 2009r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 143

– 8856 –

Poz. 2114

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 143

– 8857 –

Poz. 2114
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LIV/337/09
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UCHWAŁA NR LIV/338/09
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SOLI
z dnia 11 grudnia 2009r.
w sprawie uchylenia uchwały o odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu
Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U.
z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) w związku
z art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchyla się uchwałę Rady Miejskiej w Nowej
Soli z dnia 6 lutego 2004r. Nr XVIII/137/04 (Dziennik
Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 10, poz. 175
z 2004r.) w sprawie odpłatności za pobyt dziecka
w przedszkolu.
2 115

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Piotr Szyszko
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UCHWAŁA NR LIV/339/09
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SOLI
z dnia 11 grudnia 2009r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nowa Sól - Miasto
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 - tekst jednolity ze zmianami) i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572
- tekst jednolity ze zmianami) uchwala się, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. Niniejszą uchwałą ustala się wysokość opłat
za świadczenia w przedszkolach prowadzonych
przez Gminę Nowa Sól - Miasto.
§ 2. 1. Występujące w uchwale określenie „podstawa programowa” uşywa się w rozumieniu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia
ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U.
z 2009r. Nr 4, poz. 17).
2. Występujące w uchwale określenia: „rodzina”,
„dochód na osobę w rodzinie”, „kryterium dochodowe na osobę w rodzinie" uşywa się w rozumieniu
ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 - tekst jednolity
z póŝn. zm.).
3. Występujące w uchwale określenie „dziecko”
uşywa się w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada
2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r.
Nr 139, poz. 992 - tekst jednolity z póŝn. zm.).
4. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) dyrektorze - naleşy przez to rozumieć dyrektora
przedszkola prowadzonego przez Gminę Nowa
Sól – Miasto;
2) opłacie miesięcznej - naleşy przez to rozumieć
wysokość opłaty ponoszonej na dziecko za
świadczenia realizowane ponad czas podstawy
programowej wychowania przedszkolnego
ustalanej na podstawie stawki godzinowej oraz
deklarowanej przez rodziców lub prawnych
opiekunów liczby godzin pobytu dziecka
w przedszkolu.
Rozdział 2
Ustalenie opłaty miesięcznej
§ 3. 1. Usługi świadczone przez przedszkola publiczne w Gminie Nowa Sól - Miasto w zakresie
podstawy programowej określonej w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia
2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009r Nr 4,

poz. 17) są realizowane bezpłatnie w wymiarze 7
godzin dziennie w godzinach od 600 do 1300.
2. Za zajęcia świadczone przez przedszkole ponad czas realizacji podstawy programowej w godzinach od 1300 do 1600 a obejmujące następujące zajęcia opiekuńczo - wychowawcze i dydaktyczne:
1) gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój
psychofizyczny, emocjonalny i społeczny dziecka;
2) zabawy aktywizujące oraz badawczo - rozwijające zainteresowania otaczającym światem;
3) zabawy plastyczne, muzyczne, teatralne, twórcze i inne, rozwijające zdolności dzieci oraz zaspakajające ich potrzebę aktywności i zainteresowania;
4) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój
fizyczny dziecka;
ustala się opłatę za 1 godzinę realizacji tych zajęć w wysokości 3,00zł (słownie: trzy złote) i nalicza się ją za kaşdą rozpoczętą godzinę ponad
czas realizacji podstawy programowej.
§ 4. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń ustalana jest na podstawie stawki godzinowej, o której mowa w § 3 oraz deklarowanej
przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka
liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad
czas realizacji podstawy programowej. Za czas nie
wykorzystania przez dzieci świadczeń określonych
w § 3 pobrana opłata podlega zwrotowi.
§ 5. Zakres świadczeń, zasady pobierania opłat
miesięcznych za świadczenia, termin obowiązywania umowy oraz warunki jej wypowiadania, określa
umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy dyrektorem a rodzicami lub prawnymi opiekunami.
Rozdział 3
Ulgi w opłatach miesięcznych za świadczenia realizowane w przedszkolu
§ 6. 1. W opłatach, o których mowa w § 3 ust. 2
mogą zostać udzielone ulgi. Ulga przyznawana jest
wyłącznie na pisemny uzasadniony wniosek, rodzica
(opiekuna prawnego) złoşony do dyrektora przedszkola. Dyrektor przy udzieleniu ulgi bierze pod
uwagę opinię Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców
danego przedszkola.
2. O udzielenie ulgi w opłatach mogą ubiegać się
rodzice (opiekunowie prawni), jeşeli:
1) wykazują dochód mniejszy niş „kryterium dochodowe na osobę w rodzinie” - moşliwość
udzielenia ulgi do 50% opłaty, o której mowa
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w § 3 i 4 - na okres 3 miesięcy, w razie potrzeby
po upływie 3 miesięcy rodzic (opiekun prawny)
moşe wystąpić z ponownym wnioskiem
o udzielenie ulgi, kolejne ewentualne ulgi
obejmują okres 3 miesięcy;
2) pozostają w trudnej sytuacji materialnej i losowej - moşliwość udzielenia ulgi do 50% opłaty,
o której mowa w § 3 na okres nie dłuşszy niş
3 miesiące, w razie potrzeby po upływie 3 miesięcy, rodzic (opiekun prawny) moşe wystąpić
z ponownym wnioskiem o udzielenie ulgi, kolejne ewentualne ulgi obejmują okres 3 miesięcy;
3) do przedszkola uczęszcza więcej niş jedno
dziecko w rodzinie moşliwość udzielenia ulgi
dla drugiego i kolejnych dzieci 50% opłaty,
o której mowa w § 3 - na okres całego roku
szkolnego;

Poz. 2116, 2117
ności, moşliwość udzielenia ulgi w opłacie,
o której mowa w § 3 maksymalne do 50% tej
opłaty.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
moşliwe jest łączne zastosowanie ulg określonych
w ust. 2 i 4.
Rozdział 4
Postanowienia końcowe
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 8. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Piotr Szyszko

4) dziecko posiada orzeczenie o niepełnospraw2 116
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UCHWAŁA NR 219/XXX/2009
RADY POWIATU GORZOWSKIEGO
z dnia 10 listopada 2009r.
w sprawie zmiany uchwały nr 211/XXVIII/2009 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 22 września 2009 roku
w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Gorzowskiego
Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z póŝn. zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr 211/XXVIII/2009 Rady Powiatu
Gorzowskiego z dnia 22 września 2009 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Gorzowskiego
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 28 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Starosta zobowiązany jest do przedłoşenia
wojewodzie uchwał rady powiatu w ciągu 7 dni
od dnia ich podjęcia. Uchwały organów powiatu
w sprawie wydania przepisów porządkowych
podlegają przekazaniu w ciągu dwóch dni od ich
podjęcia.”
2) w § 44 ust. 4 skreśla się zdanie drugie.
3) w § 53:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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„2. W skład zarządu powiatu wchodzą: starosta, jako jego przewodniczący, wicestarosta
i trzech członków zarządu.”
b) ust. 3 skreśla się.
4) w § 77 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Statut powiatu uchwala rada powiatu w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów,
w obecności co najmniej połowy ustawowego
składu rady.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Gorzowskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu Gorzowskiego:
Ryszard Iliaszewicz
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UCHWAŁA NR XXVIII/2/2009
RADY POWIATU ŻAGAŃSKIEGO
z dnia 19 listopada 2009r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych
prowadzonych na terenie powiatu żagańskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich
wykorzystania
Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572 z póŝn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji dla ponadgimnazjalnych szkół niepublicznych
o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieşy
i dorosłych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3
ustawy o systemie oświaty.
2. Dotacji udziela się na wniosek osoby prawnej
lub fizycznej będącej podmiotem prowadzącym
szkołę.
3. Wniosek naleşy złoşyć do Zarządu Powiatu za
pośrednictwem Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury
Fizycznej i Turystyki, nie póŝniej niş do 30 września
roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
§ 2. 1. Wniosek o udzielenie dotacji dla szkoły
powinien zawierać następujące dane:
1) numer i datę zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych;
2) datę rozpoczęcia działalności szkoły;
3) numer i datę decyzji nadającej uprawnienia
szkoły publicznej;
4) planowaną liczbę uczniów w okresie od stycznia do sierpnia oraz od września do grudnia;
5) nazwę i adres banku wraz ze wskazaniem numeru rachunku bankowego, na który ma być
przekazywana dotacja.
2. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 3. 1. Podstawą obliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych jest
kwota przysługująca na kaşdego ucznia w wysokości
50% ustalonych w budşecie wydatków bieşących
ponoszonych w szkołach publicznych tego samego
typu i rodzaju, w przeliczeniu na jednego ucznia.
W przypadku braku na terenie powiatu szkoły publicznej danego typu i rodzaju podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieşące ponoszone
przez najblişszą gminę lub powiat na prowadzenie
szkoły publicznej danego typu lub rodzaju.
2. Dotacje są przekazywane w 12 częściach
w terminie do ostatniego dnia kaşdego miesiąca na
rachunek bankowy szkoły lub placówki, na podstawie zawartej umowy.
§ 4. 1. Szkoła sporządza i przekazuje do Wydziału
Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki nie
póŝniej niş do 15 dnia miesiąca następującego po

miesiącu, w którym nastąpiło przekazanie raty dotacji, rozliczenie z wykorzystanej dotacji za okres od
początku roku kalendarzowego do końca danego
miesiąca z uwzględnieniem raty dotacji za dany
miesiąc.
2. Przekazanie przez szkołę rozliczenia, o którym
mowa w ust. 1, stanowi warunek przekazania szkole
kolejnej raty dotacji za dany miesiąc.
3. Kolejna rata dotacji przekazana zostanie
w wysokości uwzględniającej aktualną liczbę
uczniów podaną przez szkołę w rozliczeniu, o którym
mowa w ust. 1.
§ 5. 1. Dotację udzieloną szkole zawiesza się
w przypadku zaprzestania przez nią działalności.
2. Dotację dla szkoły zawiesza się w przypadku
cofnięcia uprawnień szkoły publicznej.
§ 6. 1. Dotacja udzielona szkole ulega zmniejszeniu w ciągu roku budşetowego w przypadku zmniejszenia się faktycznego stanu liczebnego uczniów
w stosunku do liczby przyjętej do obliczenia wysokości dotacji.
2. Stan uczniów w szkole na 4 dzień kaşdego
miesiąca przyjmuje się do obliczenia wysokości dotacji na dany miesiąc. Powyşszą informację przekazuje się do Starostwa w terminie do 15 dnia danego
miesiąca.
§ 7. 1. Zarząd Powiatu lub osoby przez niego
upowaşnione mają prawo do przeprowadzania kontroli w dotowanych szkołach.
2. Kontrolę przeprowadza się na podstawie zarządzenia wydanego przez Starostę Şagańskiego.
3. Kontrola jest przeprowadzana w siedzibie kontrolowanego, lub kontrolowany dostarcza określone
przez kontrolującego dokumenty do siedziby Starostwa Powiatowego.
4. Kontroli podlega przede wszystkim zgodność
ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazanych
w rozliczeniu oraz zgodności wydatków środków
finansowych, na które została przyznana dotacja.
5. W ramach kontroli upowaşnione osoby mogą
badać dokumenty i inne nośniki informacji, które
maja lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wydatkowania dotacji oraz şądać udzielenia
ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wydatkowanych środków.
6. Dotowany na şądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 143

– 8862 –

i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień
i informacji w terminie określonym przez kontrolującego.
§ 8. Dotacje pobrane nienaleşnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi wraz z odsetkami
jak od zaległości podatkowych. Odsetki nalicza się
od dnia stwierdzenia nieprawidłowego naliczenia
lub nienaleşnego pobrania dotacji.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu.

Poz. 2118

i placówek oświatowych oraz uchwała Nr XXVII/4/09
Rady Powiatu Şagańskiego z dnia 15 września
2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół
publicznych i niepublicznych placówek prowadzonych na terenie Powiatu Şagańskiego oraz trybu
i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
§ 11. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego z mocą od dnia 1 września 2009r.

§ 10. Traci moc uchwała Nr XVII/6/04 Rady Powiatu Şagańskiego z dnia 28 maja 2004r. w sprawie
trybu udzielania dotacji dla niepublicznych szkół

Wiceprzewodniczący Rady
Marian Bagiński

Załącznik
do uchwały Nr XXVIII/2/09
Rady Powiatu Żagańskiego
z dnia 19 listopada 2009r.

oznaczenie organu prowadzącego oraz adres lub siedziba

............................................................... dnia .......................r.
(miejscowość)

Zarząd Powiatu Żagańskiego
ul. Dworcowa 39
68-100 Żagań
Wniosek o udzielenie dotacji na rok .....................

Wnoszę o udzielenie dotacji na rok ................. dla szkoły ........................................................................................
(nazwa i adres szkoły)

......................................................................................................... - ...........................................................................
prowadzonej przez ......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
1. Szkoła jest wpisana do ewidencji szkół niepublicznych - zaświadczenie Nr ......................................................
z dnia .............................................. i posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane przez ..................................
........................................................... decyzją Nr .................................. z dnia ..........................................................
2. Data rozpoczęcia działalności .................................................................................................................................
3. Planowana liczba uczniów od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia ............................................. osób
4. Planowana liczba uczniów od dnia 1 września do dnia 31 grudnia ............................................ osób
5. Dotację proszę przekazywać na rachunek bankowy szkoły:
nazwa i adres szkoły:...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
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nazwa i adres banku: ..................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
numer rachunku bankowego .....................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

.............................................................................
(podpis
i
pieczątka
osoby
upowaşnionej
do reprezentowania organu prowadzącego)

Pouczenie: wniosek o udzielenie dotacji składa się w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok
udzielenia dotacji.
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UCHWAŁA NR 227/2009
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 11 grudnia 2009r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11
ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 paŝdziernika 1992r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz. U.
z 2001r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) oraz art. 91 ust. 1 i 3
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze, po przeprowadzeniu postępowania nadzorczego w przedmiocie zgodności z prawem
uchwały Nr XXVIII/202/09 Rady Gminy w Kolsku
z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych
stwierdza niewaşność § 2 badanej uchwały z powodu jego sprzeczności z art. 7 i 217 ustawy z dnia
2 kwietnia 1997r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) w zw. z art. 18
ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) oraz z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm.).
UZASADNIENIE
Przedmiotowa uchwała wpłynęła do tut. Izby w dniu
26 listopada 2009r.
Oceniając zgodność jej postanowień z przepisami
prawa, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze ustaliło, şe zapis dokonany w § 2
badanej uchwały o treści:
„Zwalnia się z podatku od środków transportowych
1. samochody cięşarowe określone w § 1 pkt 1
związane wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
posiadającego gospodarstwo rolne w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym z dnia
15 listopada 1984r. (Dz. U. z 2006r. Nr 136,

poz. 969),”
- jest sprzeczny z przepisami prawa, mianowicie
z art. 7 i 217 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78,
poz. 483 ze zm.) w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz
z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U.
z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm.).
Zgodnie z powołanym wyşej przepisem art. 7 ustawy Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, organy
władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Wywiedziona z przepisu prawa norma
prawna jest podstawą dla działania upowaşnionego
w tym przepisie organu, więc kaşde działanie władzy
publicznej musi znajdować umocowanie w przepisach prawa upowaşniających do podjęcia danego
aktu prawnego.
Z kolei art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie
gminnym stanowi o tym, şe do wyłącznej właściwości rady gminy naleşy podejmowanie uchwał
w sprawach podatków i opłat, jednakşe organ stanowiący ma to czynić w granicach określonych
w ustawach, przy czym naleşy wskazać, şe do działalności organów w sferze zobowiązań publiczno
– prawnych nie stosuje się zasady „co nie jest zakazane jest dozwolone” lecz „dozwolone jest tylko to,
co prawo wyraŝnie przewiduje”.
Stosownie do brzmienia art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej nakładanie podatków i innych
danin publicznych, określanie podmiotów i przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych,
a takşe zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy. W odniesieniu do zwolnienia
z podatku od środków transportowych z powołaną
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wyşej regulacją ma bezpośredni związek art. 12
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, określający w ust. 1 ustawowy katalog zwolnień, a w ust. 4 dający kompetencję radzie
gminy do wprowadzenia innych zwolnień przedmiotowych niş określone w ust. 1, z wyjątkiem zwolnień
dotyczących pojazdów, o których mowa w art. 8
pkt 2, 4 i 6 cytowanej ustawy.
Zatem z art. 12 ust. 4 tej ustawy wynika wprost, şe
rada gminy moşe wprowadzić inne zwolnienia
przedmiotowe niş wynikające z mocy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, a określone w art. 12
ust. 1. Wprowadzane zwolnienia w podatku od
środków transportowych nie mogą mieć charakteru
ulgi ani teş mieć charakteru przedmiotowopodmiotowego, a jedynie przedmiotowy.
Rada Gminy w Kolsku nie miała więc kompetencji
do wprowadzenia zwolnień podmiotowych w podatku od środków transportowych, poniewaş art. 12
ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
dopuszcza moşliwość wprowadzenia zwolnień
z w/w podatku jedynie o charakterze przedmiotowym, a nie podmiotowo - przedmiotowym. Tym
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samym konstrukcja zwolnień w zakresie podatku od
środków transportowych musi opierać się nie na
właścicielu środka transportowego, lecz na rodzaju
środka transportowego korzystającego ze zwolnienia i jego przedmiotowym przeznaczeniu.
Ustanowienie przez Radę Gminy w Kolsku zwolnień
o charakterze podmiotowym musi być uznane za
istotne naruszenie prawa.
Uwzględniając powyşsze orzeczono jak w sentencji
niniejszej uchwały.
Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze, w zakresie
stwierdzenia niewaşności postanowień badanej
uchwały – słuşy Gminie prawo złoşenia skargi do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., za pośrednictwem tut. Kolegium, w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały.
Przewodniczący Kolegium
Andrzej Skibiński
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UCHWAŁA NR 228/2009
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 11 grudnia 2009r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11
ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 paŝdziernika 1992r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz. U.
z 2001r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) oraz art. 91 ust. 1 i 3
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze, po przeprowadzeniu postępowania nadzorczego w przedmiocie zgodności z prawem
uchwały Nr XXIII/180/09 Rady Gminy w Wymiarkach z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie ustalenia
stawek podatku od nieruchomości w Gminie Wymiarki
stwierdza niewaşność ust. 2 lit. d zawartego § 1 badanej uchwały z powodu jego sprzeczności
z art. 7 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997r. Konstytucja
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze
zm.) w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz z art. 5 ust. 3
i ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006r.
Nr 121, poz. 844 ze zm.).
UZASADNIENIE
Przedmiotowa uchwała wpłynęła do tut. Izby w dniu
18 listopada 2009r.
Oceniając zgodność jej postanowień z przepisami
prawa, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Zielonej Górze ustaliło, şe określenie stawki podatku od nieruchomości w § 1 ust. 2 litera d badanej
uchwały o treści:
„pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poşytku publicznego
przez organizacje poşytku publicznego:
-

za pierwsze 20m. kw. powierzchni uşytkowej – 4,82zł,

-

za dalsze od 21m. kw. powierzchni uşytkowej – 3,40zł”,

- jest sprzeczny z przepisami prawa, mianowicie
z art. 7 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997r. Konstytucja
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze
zm.) w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz z art. 5 ust. 3
i ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006r.
Nr 121, poz. 844 ze zm.).
Zgodnie z powołanym wyşej przepisem art. 7 ustawy Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, organy
władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Wywiedziona z przepisu prawa norma
prawna jest podstawą dla działania upowaşnionego
w tym przepisie organu, więc kaşde działanie władzy
publicznej musi znajdować umocowanie w przepisach prawa upowaşniających do podjęcia danego

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 143

– 8865 –

aktu prawnego.
Z kolei art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie
gminnym stanowi o tym, şe do wyłącznej właściwości rady gminy naleşy podejmowanie uchwał
w sprawach podatków i opłat, jednakşe organ stanowiący ma to czynić w granicach określonych
w ustawach, przy czym naleşy wskazać, şe do działalności organów w sferze zobowiązań publiczno
– prawnych nie stosuje się zasady „co nie jest zakazane jest dozwolone” lecz „dozwolone jest tylko to,
co prawo wyraŝnie przewiduje”.
Z brzmienia art. 5 ust. 3 tej ustawy wynika jednoznacznie, şe rada gminy moşe przy określaniu wysokości stawek, o których mowa w ust. 1 pkt 2 róşnicować ich wysokość dla poszczególnych rodzajów
przedmiotów
opodatkowania,
uwzględniając
w szczególności lokalizację, sposób wykorzystywania, rodzaj zabudowy, stan techniczny oraz wiek
budynków, a takşe ponadto przy określaniu wysokości stawek, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b - e
rada gminy moşe róşnicować wysokość stawek dla
poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, uwzględniając w szczególności rodzaj prowadzonej działalności (art. 5 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych).

Poz. 2120, 2121

Rada Gminy w Wymiarkach nie miała więc kompetencji do róşnicowania stawek podatku od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poşytku publicznego przez organizacje poşytku publicznego - ze względu na wielkość powierzchni
uşytkowej, poniewaş wyşej wskazane przepisy prawa takiej moşliwości nie dopuszczają.
Ustanowienie przez Radę Gminy w Wymiarkach
powyşszej stawki podatku od nieruchomości musi
być uznane za istotne naruszenie prawa.
Uwzględniając powyşsze orzeczono jak w sentencji
niniejszej uchwały.
Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze, w zakresie
stwierdzenia niewaşności postanowień badanej
uchwały – słuşy Gminie prawo złoşenia skargi
do
Wojewódzkiego
Sądu
Administracyjnego
w Gorzowie Wlkp., za pośrednictwem tut. Kolegium,
w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały.
Przewodniczący Kolegium
Andrzej Skibiński

2 120

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

2121
2 12 1

UCHWAŁA NR 231/2009
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 11 grudnia 2009r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11
ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 paŝdziernika 1992r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz. U.
z 2001r. Nr 55, poz. 577 z póŝn. zm.) oraz art. 91
ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z póŝn. zm.), po przeprowadzeniu postępowania
nadzorczego w przedmiocie zgodności z prawem
uchwały Nr XXV/229/09 Rady Gminy Şary z dnia
26 listopada 2009r. w sprawie określenia zasad
udzielania dotacji celowej na dofinansowanie prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków połoşonych na terenie Gminy Şary, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej
Górze stwierdza:
niewaşność § 7 ust. 2 uchwały - z powodu jego
sprzeczności z art. 130 pkt 3, art. 145 w związku

z 189a i art. 190 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104
z póŝn. zm.).
UZASADNIENIE
Uchwała Nr XXV/229/09 Rady Gminy Şary z dnia
26 listopada 2009r. w sprawie określenia zasad
udzielania dotacji celowej na dofinansowanie prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków połoşonych na terenie Gminy Şary, wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej
Górze w dniu 2 grudnia 2009r.
W toku badania przedmiotowej uchwały stwierdzono, şe w § 7 ust. 2 zapisano, şe „Udzielona dotacja
niewykorzystana lub wykorzystana niezgodnie
z przeznaczeniem podlega zwrotowi w terminie
7 dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości”.
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Postanowienie § 7 ust. 2 badanej uchwały jest niezgodne z przepisami art. 145 powołanej wyşej ustawy o finansach publicznych, na podstawie których
- dotacje celowe udzielone z budşetu jednostki samorządu terytorialnego - wykorzystane niezgodnie
z przeznaczeniem a takşe pobrane w nadmiernej
wysokości - podlegają zwrotowi do budşetu j.s.t.
- wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla
zaległości podatkowych, w terminie do dnia 28 lutego roku następującego po roku, w którym udzielono
dotacji.

Poz. 2121, 2122

Mając powyşsze na uwadze - Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze postanowiło
jak w sentencji niniejszej uchwały.
Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze, w zakresie
stwierdzenia niewaşności postanowień badanej
uchwały - słuşy Gminie prawo złoşenia skargi do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem tut. Kolegium, w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały.
Przewodniczący Kolegium
Andrzej Skibiński

W przypadku niewykorzystania części udzielonej
dotacji celowej - termin jej zwrotu, zgodnie z przepisami art. 130 pkt 3 powołanej wyşej ustawy o finansach publicznych - nie moşe być dłuşszy niş 15 dni
od określonego w umowie dnia wykonania zadania.
2 12 1
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UCHWAŁA NR 232/2009
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 11 grudnia 2009r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11
ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 paŝdziernika 1992r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U.
z 2001r. Nr 55, poz. 577 z póŝn. zm.) oraz art. 79
ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z póŝn. zm.) – po przeprowadzeniu postępowania nadzorczego, Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
stwierdza niewaşność uchwały Nr XXVIII/2/09 Rady
Powiatu Şagańskiego z dnia 19 listopada 2009r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie powiatu şagańskiego
oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania w części dotyczącej § 4 ust. 2 jako
sprzecznego z przepisami art. 90 ust. 4 i 3c ustawy
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póŝn. zm.).
UZASADNIENIE
Uchwała Nr XXVIII/2/09 Rady Powiatu Şagańskiego
z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół
o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych
na terenie powiatu şagańskiego oraz trybu i zakresu
kontroli prawidłowości ich wykorzystania wpłynęła
do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w dniu 25 listopada 2009r. i została objęta postępowaniem nadzorczym na podstawie art. 11 ust.
1 pkt 4 ustawy z dnia 7 paŝdziernika 2007r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001r.
Nr 55, poz. 577 z póŝn. zm.).
Oceniając zgodność postanowień przedmiotowej
uchwały z przepisami prawa, Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze ustaliło, co

następuje:
W § 4 ust. 2 uchwały Rada Powiatu Şagańskiego
postanowiła, şe „Przekazanie przez szkołę rozliczenia, o którym mowa w ust. 1, stanowi warunek przekazania szkole kolejnej raty za dany miesiąc.”, czym
naruszyła przepisy art. 90 ust. 4 i 3c ustawy z dnia 7
września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.
Nr 256, poz. 2572 z póŝn. zm.).
Za niedopuszczalne uznać naleşy nakładanie dodatkowych obowiązków, od których spełnienia przez
beneficjenta zaleşy faktyczne otrzymanie dotacji.
Rada Powiatu nie ma moşliwości wstrzymania wypłat naleşnych dotacji. Zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty organ stanowiący jednostki
samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania
i rozliczenia dotacji, o których mowa w ust. 2a - 3b
tej ustawy, z uwzględnieniem następujących elementów: podstawy obliczenia dotacji, zakresu danych jakie mają zostać zawarte we wniosku beneficjenta o udzielenie dotacji oraz rozliczeniu wykorzystania dotacji. Zgodnie z przepisem art. 90 ust. 3c
ustawy o systemie oświaty przedmiotowe dotacje
są przekazywane w 12 częściach w terminie do
ostatniego dnia kaşdego miesiąca na rachunek bankowy szkoły lub placówki. Przepis ten wyraŝnie reguluje sposób i termin przekazywania dotacji, tak
więc organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie ma moşliwości wstrzymania wypłat
naleşnych dotacji. Tym samym w ocenie Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej uzaleşnienie przekazania dotacji od spełnienia warunku, tj. przekazania przez szkołę rozliczenia z wykorzystania dotacji
za okres od początku roku kalendarzowego do końca
danego miesiąca z uwzględnieniem raty dotacji za
dany miesiąc, nie znajduje umocowania prawnego
w kompetencji Rady Powiatu jaka wynika z art. 90
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ust. 4 ustawy o systemie oświaty oraz stanowi naruszenie przepisu art. 90 ust. 3c cytowanej ustawy.
Równieş z orzecznictwa sądów administracyjnych
wynika, şe organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania
dotacji w formie uchwały, której przepisy powinny
być zgodne z regulacją ustawową, dlatego za niedopuszczalne uznaje się nakładanie dodatkowych
obowiązków, od których spełnienia przez beneficjenta zaleşy jej faktyczne otrzymanie - wyroki WSA
w Poznaniu: z dnia 15 lutego 2008r. o sygn.
I SA/Po151/07 oraz z dnia 29 stycznia 2008r. o sygn.
I. SA/Po 155/07.

Poz. 2122, 2123

Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze orzeka jak
w sentencji niniejszej uchwały.
Na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze słuşy prawo wniesienia
skargi za pośrednictwem tut. Kolegium do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie
Wlkp. w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały.
Przewodniczący Kolegium
Andrzej Skibiński

Biorąc powyşsze pod uwagę Kolegium Regionalnej
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DECYZJA NR OSZ-4210-45(13)/2009/334/VIII/BK
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
z dnia 14 grudnia 2009r.

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2
pkt 2 i pkt 3 oraz art. 45 w związku z art. 30 ust. 1
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625, Nr 104,
poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217,
z 2007r. Nr 21, poz.124, Nr 52, poz. 343, Nr 115,
poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008r. Nr 180,
poz. 1112, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009r. Nr 3,
poz. 11, Nr 69, poz. 586 i Nr 165, poz. 1316) oraz na
podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z 2001r. Nr 49, poz. 509,
z 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169,
poz. 1387, z 2003r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170,
poz. 1660, z 2004r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005r.
Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524)
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25 września 2009r.
Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Międzyrzeczu posiadającej:
1) numer w rejestrze przedsiębiorców (KRS):
0000156699,
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP): 596-1002-735
zwanej w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem
energetycznym”:
postanawiam
1) zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez
Przedsiębiorstwo energetyczne, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,
2) ustalić okres obowiązywania taryfy dla ciepła
na okres do 30 kwietnia 2011r.
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania
administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa

energetycznego, posiadającego koncesje z dnia
1 paŝdziernika 1998r. na wytwarzanie ciepła
Nr WCC/145/334/U/1/98/MS (zmienioną kolejno decyzjami: z dnia 14 paŝdziernika 1999r. Nr WCC/145A/
334/W/3/99/AD, z dnia 25 lipca 2000r. Nr WCC/145B/
334/W/3/2000/EG, z dnia 7 lutego 2001r. Nr WCC/
145C/334/W/3/2001/EG, z dnia 6 maja 2002r.
Nr WCC/145D/334/W/5/2002/ZD, z dnia 6 czerwca
2003r. Nr WCC /145E/334/W/ OSZ/2003/EŞ, z dnia
29 grudnia 2004r. Nr WCC/145F/334/OSZ/W/2004/JC,
z dnia 10 sierpnia 2007r. Nr WCC/145–ZTO/
344/W/OSZ/2007/RN, z dnia 5 sierpnia 2008r.
Nr WCC/145-ZTO-A/334/W/OSZ/2008/MB oraz z dnia
20 listopada 2009r. Nr WCC/145–ZTO–B/334/W/OSZ/
2009/BK) oraz z dnia 1 paŝdziernika 1998r. na przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/156/ 334/U/1/98/MS
(zmienioną kolejno decyzjami: z dnia 14 paŝdziernika
1999r. Nr PCC/156A/ 334/W/3/99/AD, z dnia 25 lipca
2000r. Nr PCC/156B/334/W/3/2000/EG, z dnia 6 maja
2002r. Nr PCC/156C/334/W/3/2002/ZD, z dnia
6 czerwca 2003r. Nr PCC/156D/334/W/OSZ/ 2003/EŞ
oraz z dnia 10 sierpnia 2007r. Nr PCC/156–
ZTO/334/W/OSZ/2007/RN), w dniu 29 września
2009r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła,
ustalonej przez Przedsiębiorstwo energetyczne.
W trakcie postępowania administracyjnego Przedsiębiorstwo energetyczne było wzywane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zwanego dalej
„Prezesem URE” do uzupełnienia wniosku, złoşenia
wyjaśnień oraz dokonania poprawek pismami:
z dnia 6 i 23 paŝdziernika 2009r., 6 i 17 listopada
2009r. oraz 4 grudnia 2009r. Odpowiedzi Przedsiębiorstwa energetycznego oraz dodatkowe wyjaśnienia wpłynęły do Oddziału Terenowego URE
w dniach: 21 paŝdziernika 2009r., 12 i 27 listopada
2009r. oraz 7 i 11 grudnia 2009r.
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Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji
ciepła oraz obrotu ciepłem ustalają taryfy dla ciepła,
które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE.
W toku postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, şe
Przedsiębiorstwo energetyczne opracowało taryfę
zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ust. 1 - 5
ustawy – Prawo energetyczne oraz z przepisami
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 paŝdziernika 2006r. w sprawie szczegółowych zasad
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu
zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. Nr 193, poz. 1423),
zwanego w dalszej części decyzji „rozporządzeniem
taryfowym”.
Ceny i stawki opłat skalkulowane zostały przez
Przedsiębiorstwo energetyczne na podstawie uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy. Ocena tych kosztów została dokonana, zgodnie
z § 12 ust. 2 rozporządzenia taryfowego, na podstawie porównania uzasadnionych jednostkowych
kosztów planowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy z uzasadnionymi jednostkowymi kosztami wynikającymi z kosztów poniesionych w roku
kalendarzowym poprzedzającym pierwszy rok stosowania taryfy.
Okres obowiązywania taryfy został ustalony, zgodnie z wnioskiem strony, do dnia 30 kwietnia 2011r.
Ustalony termin umoşliwi obowiązywanie taryfy
przez okres co najmniej 12 miesięcy oraz weryfikację
kosztów stanowiących podstawę ustalenia cen
i stawek opłat po upływie terminu ich stosowania.
W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak w sentencji.
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji Przedsiębiorstwu energetycznemu przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej
doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne oraz
art. 479 46 pkt 1 i art. 479 47 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

Poz. 2123
energetyczne, taryfa zostanie skierowana do
ogłoszenia na koszt Przedsiębiorstwa energetycznego w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo
energetyczne, Przedsiębiorstwo energetyczne
wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej
niş po upływie 14 dni i nie póŝniej niş do 45 dnia
od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Z upowaşnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Północno-Zachodniego Oddziału Terenowego
z siedzibą w Szczecinie
Witold Kępa
Załącznik
do decyzji Prezesa URE
Nr OSZ-4210-45(13)/2009/334/VIII/BK
z dnia 14 grudnia 2009r.
Taryfa dla ciepła
1. Informacje ogólne
1. 1. Taryfa została ustalona przy uwzględnieniu
w szczególności postanowień:
1) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89 poz. 625 z póŝniejszymi zmianami),
2) rozporządzenia Ministra Gospodarki, z dnia
9 paŝdziernika 2006r., w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz
rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U.
z 2006r. Nr 193, poz. 1423), zwanego w dalszej
części taryfy „rozporządzeniem taryfowym”,
3) rozporządzenia Ministra Gospodarki, z dnia
15 stycznia 2007r., w sprawie szczegółowych
warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007r. Nr 16, poz. 92), zwanego w dalszej części taryfy „rozporządzeniem
przyłączeniowym”.
1. 2. Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się dla poszczególnych grup odbiorców, odpowiednio do zakresu świadczonych usług.
1. 3. Objaśnienia pojęć i skrótów:

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość
wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarşonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie
zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie
dowodów, a takşe zawierać wniosek o uchylenie
albo o zmianę decyzji w całości lub w części
(art. 479 49 Kodeksu postępowania cywilnego).

1) sprzedawca – Zakład Energetyki Cieplnej
Sp. z o. o. w Międzyrzeczu przedsiębiorstwo
energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła w eksploatowanych przez to przedsiębiorstwo ŝródłach ciepła, przesyłaniem i dystrybucją oraz sprzedaşą ciepła wytworzonego w tych
ŝródłach lub zakupionego od innego przedsiębiorstwa energetycznego,

Odwołanie naleşy przesłać na adres PółnocnoZachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Szczecinie ul. Şubrów 3, 71 - 617 Szczecin.

2) odbiorca – kaşdego, kto otrzymuje lub pobiera
energię na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym,

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku
z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy – Prawo

3) ŝródło ciepła – połączone ze sobą urządzenia
lub instalacje słuşące do wytwarzania ciepła,
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4) lokalne ŝródło ciepła – zlokalizowane w obiekcie ŝródło ciepła bezpośrednio zasilające instalacje odbiorcze wyłącznie w tym obiekcie,

a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza
w pomieszczeniach,

5) sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, słuşące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze ŝródeł ciepła do węzłów
cieplnych,

b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej
wody w punktach czerpalnych,

6) przyłącze – odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła
cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji
odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym
lub ŝródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach,
7) węzeł cieplny – połączone ze sobą urządzenia
lub instalacje słuşące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego
do instalacji odbiorczych,
8) grupowy węzeł cieplny – węzeł cieplny obsługujący więcej niş jeden obiekt,
9) instalacja odbiorcza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, słuşące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych
lub ŝródeł ciepła do odbiorników ciepła lub
punktów poboru ciepłej wody w obiekcie,
10) zewnętrzna instalacja odbiorcza - odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub ŝródło ciepła z instalacjami odbiorczymi
w obiektach, w tym w obiektach, w których zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny lub
ŝródło ciepła,
11) obiekt – budowlę lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,
12) układ pomiarowo-rozliczeniowy – dopuszczony
do stosowania, zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń słuşących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia naleşności z tytułu dostarczania ciepła,
13) grupa taryfowa – grupę odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem
w ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone
na podstawie tych samych cen i stawek opłat
oraz warunków ich stosowania,
14) moc cieplna – ilość ciepła wytworzonego lub
dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła albo ilość ciepła odebranego z tego
nośnika w jednostce czasu,
15) zamówiona moc cieplna – ustaloną przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największą moc
cieplną, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami
technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:

c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji,
16) przyłączeniowa moc cieplna – moc cieplną
ustaloną przez przedsiębiorstwo energetyczne
dla danej sieci ciepłowniczej na podstawie zamówionej mocy cieplnej przez odbiorców przyłączonych do tej sieci, po uwzględnieniu strat
mocy cieplnej podczas przesyłania ciepła tą
siecią oraz niejednoczesności występowania
szczytowego poboru mocy cieplnej u odbiorców,
17) warunki obliczeniowe:
a) obliczeniową temperaturę powietrza atmosferycznego określoną dla strefy klimatycznej,
w której zlokalizowane są obiekty, do których
jest dostarczane ciepło,
b) normatywną temperaturę ciepłej wody,
18) sezon grzewczy – okres, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego
dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów.
2. Zakres działalności gospodarczej
Taryfa zawiera ceny i stawki opłat za ciepło dostarczane odbiorcom przez Zakład Energetyki Cieplnej
Sp. z o.o. w Międzyrzeczu działający na podstawie
koncesji udzielonych decyzjami Prezesa URE w dniu
1 paŝdziernika 1998r. na:
a) wytwarzanie ciepła Nr WCC/ 145/334/U/1/
98/MS zmienioną decyzjami Prezesa URE
Nr WCC/145A/334/W/3/99/AD z dnia 14 paŝdziernika 1999r.,
Nr WCC/145B/334/W/3/2000/EG z dnia 25 lipca 2000r.,
Nr WCC/145C/334/W/3/2001/EG z dnia 7 lutego 2001r.,
Nr WCC/145D/334/W/5/2002/ZD z dnia 6 maja
2002r.,
Nr WCC/145E/334/W/OSZ/2003/EŞ
6 czerwca 2003r.,

z

dnia

Nr WCC/145F/334/OSZ/W/2004/JC
29 grudnia 2004r.,

z

dnia

Nr WCC/145-ZTO/334/W/OSZ/2007/RN z dnia
10 sierpnia 2007r.
b) przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/
156/334/U/1/98/MS zmienioną decyzjami Prezesa URE
Nr PCC/156A/334/W/3/99/AD z dnia 14 paŝdziernika 1999r.,
Nr PCC/156B/334/W/3/2000/EG z dnia 25 lipca
2000r.,
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Nr PCC/156C/334/W/3/2002/ZD z dnia 6 maja
2002r.,
Nr PCC/156D/334/W/OSZ/2003/EŞ
6 czerwca 2003r.,

z

dnia

Nr PCC/156-ZTO/334/W/OSZ/2007/RN z dnia
10 sierpnia 2007r.
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3. Podział odbiorców na grupy taryfowe
Uwzględniając kryterium ŝródła ciepła, sieci ciepłowniczych oraz miejsce dostarczania ciepła do
odbiorców, podział odbiorców na grupy przedstawia
się następująco:

Grupy odbiorców ZEC Sp. z o.o. w Międzyrzeczu

1.

Grupa taryfowa
A1

2.

A2

3.

A3

4.

B1

5.

B2

6.

C

7.

D

8.

E

9.

F

10.

G

L.p.

Charakterystyka odbiorców
Odbiorcy zasilani z ciepłowni rejonowej opalanej węglem kamiennym i brunatnym przy ul. Fabrycznej 3 w Międzyrzeczu poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą
własność sprzedawcy i eksploatowaną przez sprzedawcę. Miejscem dostarczania
ciepła są węzły cieplne obsługujące jeden obiekt, stanowiące własność odbiorcy
i eksploatowane przez odbiorcę.
Odbiorcy zasilani z ciepłowni rejonowej opalanej węglem kamiennym i brunatnym przy ul. Fabrycznej 3 w Międzyrzeczu poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą
własność sprzedawcy i eksploatowaną przez sprzedawcę. Miejscem dostarczania
ciepła są węzły cieplne obsługujące jeden obiekt, stanowiące własność sprzedawcy i eksploatowane przez sprzedawcę .
Odbiorcy zasilani z ciepłowni rejonowej opalanej węglem kamiennym i brunatnym przy ul. Fabrycznej 3 w Międzyrzeczu poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą
własność sprzedawcy i eksploatowaną przez sprzedawcę. Miejscem dostarczania
ciepła są grupowe węzły cieplne obsługujące więcej niş jeden obiekt, stanowiące
własność sprzedawcy i eksploatowane przez sprzedawcę. Zewnętrzna instalacja
odbiorcza naleşy do odbiorcy.
Odbiorcy zasilani z ciepłowni rejonowej opalanej gazem ziemnym GZ-50 przy
ul. Poznańskiej 55 w Międzyrzeczu poprzez wodną sieć ciepłowniczą stanowiącą
własność sprzedawcy i eksploatowaną przez sprzedawcę. Miejscem dostarczania
ciepła są grupowe węzły cieplne obsługujące więcej niş jeden obiekt, stanowiące
własność sprzedawcy i eksploatowane przez sprzedawcę. Zewnętrzna instalacja
odbiorcza naleşy do sprzedawcy
Odbiorcy zasilani z ciepłowni rejonowej opalanej gazem ziemnym GZ-50 przy
ul. Poznańskiej 55 w Międzyrzeczu poprzez parową sieć ciepłowniczą stanowiącą
własność sprzedawcy i eksploatowaną przez sprzedawcę. Miejscem dostarczania
ciepła są grupowe węzły cieplne obsługujące więcej niş jeden obiekt, stanowiące
własność sprzedawcy i eksploatowane przez sprzedawcę. Zewnętrzna instalacja
odbiorcza naleşy do sprzedawcy.
Odbiorcy zasilani z kotłowni osiedlowej opalanej gazem ziemnym GZ-50 przy
ul. Piastowskiej 40. Rozliczani wg stawek opłat o których mowa w § 7 ust. 7 rozporządzenia taryfowego
Odbiorcy zasilani bezpośrednio z kotłowni lokalnych przy ul. Piastowskiej 4
w Międzyrzeczu, w m. Kęszyca Leśna 31, w m. Kęszyca Leśna 73 i w m. Kaława
opalanych gazem ziemnym GZ-50 i olejem opałowym. Rozliczani wg stawek
opłat o których mowa w § 7 ust. 7 rozporządzenia taryfowego.
Odbiorcy zasilani bezpośrednio z kotłowni przy ul. Poznańskiej 14 w Międzyrzeczu, opalanej olejem opałowym. Odbiorcy rozliczani wg stawek opłat, o których
mowa w § 7 ust. 7 rozporządzenia taryfowego.
Odbiorcy zasilani bezpośrednio z kotłowni lokalnych w m. Pniewo 90, w m. Bobowicko, w m. Gorzyca 17, w m. Kęszyca Wieś 16, w m. Kuŝnik, przy ul. Spacerowej 1, przy ul. Podbielskiego 1, przy ul. Waszkiewicza 52, przy ul. Rynek 1, przy
ul. Łąkowej 18, przy ul. Staszica 9, przy ul. Staszica 22, przy ul. Reymonta 5, przy
ul. Wojska Polskiego 1, przy ul. Kołłątaja 7 i w m. Kęszyca Leśna 56, opalanych
gazem ziemnym. Rozliczani wg stawek opłat o których mowa w § 7 ust. 7 rozporządzenia taryfowego.
Odbiorcy zasilani bezpośrednio z kotłowni lokalnych w Międzyrzeczu przy:
ul. Szkolnej 2 i ul. Winnica 30 opalanych węglem. Odbiorcy rozliczani wg stawek
opłat, o których mowa w § 7 ust. 7 rozporządzenia taryfowego.
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Odbiorcy zasilani bezpośrednio z kotłowni w Międzyrzeczu naleşących do odbiorców i eksploatowanych przez sprzedawcę przy: ul. 30-go Stycznia 57, ul. Libelta 5,
ul. Mickiewicza 1 i ul. Pamiątkowej 1, opalanych gazem ziemnym GZ-50. Odbiorcy
rozliczani wg stawek opłat, o których mowa w § 7 ust. 7 rozporządzenia taryfowego.
Odbiorcy zasilani bezpośrednio z kotłowni w Międzyrzeczu naleşących do odbiorców i eksploatowanych przez sprzedawcę przy: ul. Libelta 4 i ul. 30-go Stycznia 7
B opalanych węglem. Odbiorcy rozliczani wg stawek opłat, o których mowa w § 7
ust. 7 rozporządzenia taryfowego.
Odbiorcy zasilani bezpośrednio z kotłowni lokalnej w m. Bukowiec 122 opalanej
węglem brunatnym i olejem opałowym. Odbiorcy rozliczani wg stawek opłat,
o których mowa w § 7 ust. 7 rozporządzenia taryfowego

4. Rodzaje oraz wysokości cen i stawek opłat
Ceny i stawki opłat dla poszczególnych grup odbiorców
Grupa taryfowa A1
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Wyszczególnienie
Cena za zamówioną moc cieplną
Cena ciepła
Cena nośnika ciepła
Stała stawka opłaty za usługi przesyłowe
Zmienna stawka opłaty za usługi
przesyłowe

Jedn. miary
zł/MW/rok
rata - zł/MW/m-c
zł/GJ
zł/ m3
zł/MW/rok
rata - zł/MW/m-c
zł/GJ

Tabela 4.1
Ceny i stawki opłat
netto
brutto*
91 959,75
112 190,90
7 663,31
9 349,24
24,90
30,38
22,89
27,93
12 827,76
15 649,87
1 068,98
1 304,16
2,25

2,75

*ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22%

Grupa taryfowa A 2
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Wyszczególnienie
Cena za zamówioną moc cieplną
Cena ciepła
Cena nośnika ciepła
Stała stawka opłaty za usługi przesyłowe
Zmienna stawka opłaty za usługi
przesyłowe

Jedn. miary
zł/MW/rok
rata - zł/MW/m-c
zł/GJ
zł/ m3
zł/MW/rok
rata - zł/MW/m-c
zł/GJ

Tabela 4.2
Ceny i stawki opłat
netto
brutto*
91 959,75
112 190,90
7 663,31
9 349,24
24,90
30,38
22,89
27,93
19 693,85
24 026,50
1 641,15
2 002,20
6,38

7,78

*ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22%.

Grupa taryfowa A3
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Wyszczególnienie
Cena za zamówioną moc cieplną
Cena ciepła
Cena nośnika ciepła
Stała stawka opłaty za usługi przesyłowe
Zmienna stawka opłaty za usługi
przesyłowe

Jedn. miary
zł/MW/rok
rata - zł/MW/m-c
zł/GJ
zł/ m3
zł/MW/rok
rata - zł/MW/m-c
zł/GJ

*ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22%.

Tabela 4.3
Ceny i stawki opłat
Netto
brutto*
91 959,75
112 190,90
7 663,31
9 349,24
24,90
30,38
22,89
27,93
20 335,70
24 809,55
1 694,64
2 067,46
5,59

6,82
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Grupa taryfowa B1
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Wyszczególnienie
Cena za zamówioną moc cieplną
Cena ciepła
Cena nośnika ciepła
Stała stawka opłaty za usługi przesyłowe
Zmienna stawka opłaty za usługi
przesyłowe

Jedn. miary
zł/MW/rok
rata - zł/MW/m-c
zł/GJ
zł/ m3
zł/MW/rok
rata - zł/MW/m-c
zł/GJ

Tabela 4.4
Ceny i stawki opłat
netto
brutto*
164 538,71
200 737,23
13 711,56
16 728,10
48,98
59,76
14,37
17,53
7 791,98
9 506,22
649,33
792,18
2,68

3,27

* ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22 %

Grupa taryfowa B2
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Wyszczególnienie
Cena za zamówioną moc cieplną
Cena ciepła
Cena nośnika ciepła
Stała stawka opłaty za usługi przesyłowe
Zmienna stawka opłaty za usługi
przesyłowe

Jedn. miary
zł/MW/rok
rata - zł/MW/m-c
zł/GJ
zł/ m3
zł/MW/rok
rata - zł/MW/m-c
zł/GJ

Tabela 4.5
Ceny i stawki opłat
netto
brutto*
164 538,71
200 737,23
13 711,56
16 728,10
48,98
59,76
14,37
17,53
20 328,35
24 800,59
1 694,03
2 066,72
4,02

4,90

* ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22%

Grupa taryfowa C
Lp.
1.
2.

Wyszczególnienie

Jedn. miary

Stawka opłaty miesięcznej za
zamówioną moc cieplną
Stawka opłaty za ciepło

zł/MW
zł/GJ

Tabela 4.6
Stawki opłat
netto
brutto*
12 286,10
53,08

14 989,04
64,76

* stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22%

Grupa taryfowa D
Lp.
1.
2.

Wyszczególnienie

Jedn. miary

Stawka opłaty miesięcznej za
zamówioną moc cieplną
Stawka opłaty za ciepło

zł/MW
zł/GJ

Tabela 4.7
Stawki opłat
netto
brutto*
9 008,07
59,32

10 989,84
72,37

* stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22%

Grupa taryfowa E
Lp.
1.
2.

Wyszczególnienie

Jedn. miary

Stawka opłaty miesięcznej za
zamówioną moc cieplną
Stawka opłaty za ciepło

zł/MW
zł/GJ

Tabela 4.8
Stawki opłat
netto
brutto*
15 768,93
59,11

19 238,09
72,11

* stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22%.

Grupa taryfowa F
Lp.
1.
2.

Wyszczególnienie

Jedn. miary

Stawka opłaty miesięcznej za
zamówioną moc cieplną
Stawka opłaty za ciepło

* stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22%.

zł/MW
zł/GJ

Tabela 4.9
Stawki opłat
netto
brutto*
7 729,15
59,91

9 429,56
73,09
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Grupa taryfowa G
Lp.
1.
2.

Wyszczególnienie

Jedn. miary

Stawka opłaty miesięcznej za
zamówioną moc cieplną
Stawka opłaty za ciepło

zł/MW
zł/GJ

Tabela 4.10
Stawki opłat
netto
brutto*
11 238,41
45,26

13 710,86
55,22

* stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22%.

Grupa taryfowa H
Lp.
1.
2.

Wyszczególnienie

Jedn. miary

Stawka opłaty miesięcznej za
zamówioną moc cieplną
Stawka opłaty za ciepło

zł/MW
zł/GJ

Tabela 4.11
Stawki opłat
netto
brutto*
5 362,18
61,73

6 541,86
75,31

* stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22%.

Grupa taryfowa I
Lp.
1.
2.

Wyszczególnienie

Jedn. miary

Stawka opłaty miesięcznej za
zamówioną moc cieplną
Stawka opłaty za ciepło

zł/MW
zł/GJ

Tabela 4.12
Stawki opłat
netto
brutto*
10 681,38
43,20

13 031,28
52,70

* stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22%.

Grupa taryfowa J
Lp.
1.
2.

Wyszczególnienie

Jedn. miary

Stawka opłaty miesięcznej za
zamówioną moc cieplną
Stawka opłaty za ciepło

Tabela 4.13
Stawki opłat
netto
brutto*

zł/MW

9 304,25

11 351,18

zł/GJ

35,92

43,82

* stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22%.

5. Zasady obliczania opłat
Zasady rozliczeń z odbiorcami ciepła, rodzaje pobieranych opłat oraz sposób ich obliczania przez sprzedawcę są określone w rozdziale 4 rozporządzenia
taryfowego.
6. Warunki stosowania cen i stawek opłat
6.1.

Standardy jakościowe obsługi odbiorców

Zawarte w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat
są stosowane przy zachowaniu standardów
jakościowych obsługi odbiorców, które zostały
określone
w
rozdziale
6
rozporządzenia
przyłączeniowego.
6.2.

W przypadkach:
uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo - rozliczeniowego,

2 12 3

niedotrzymania przez strony
umowy sprzedaşy ciepła,

warunków

udzielania bonifikat przysługujących odbiorcy,
nielegalnego poboru ciepła
stosuje się odpowiednio postanowienia określone
w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.
7. Zasady wprowadzania zmian cen i stawek opłat
7.1. O kaşdej zmianie cen i stawek opłat sprzedawca powiadomi odbiorcę pisemnie, co najmniej
na 14 dni przed wprowadzeniem nowych cen i stawek opłat.
7.2. Sprzedawca wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niş po upływie 14 dni i nie póŝniej
niş do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
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DECYZJA NR OSZ-4210-44(11)/2009/620/VIII/RN
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
z dnia 16 grudnia 2009r.
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2
pkt 2 i pkt 3 oraz art. 45 w związku z art. 30 ust. 1
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625, Nr 104,
poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217,
z 2007r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115,
poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008r. Nr 180,
poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009r. Nr 3,
poz. 11 i Nr 69, poz. 586 i Nr 165, poz. 1316) oraz na
podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z 2001r. Nr 49, poz. 509,
z 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169,
poz. 1387, z 2003r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170,
poz. 1660, z 2004r. Nr 162, poz. 1692, z 2005r. Nr 64,
poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524 oraz
z 2008r. Nr 229, poz. 1539) po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 21 września 2009r. Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skwierzynie posiadającej:
1) numer w rejestrze przedsiębiorców (KRS):
0000012103,
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP): 596-1003-108
zwanej w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem
energetycznym”:
postanawiam
1) zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez
Przedsiębiorstwo energetyczne, stanowiącą
załącznik do niniejszej decyzji,
2) ustalić okres obowiązywania taryfy dla ciepła
na okres do 31 grudnia 2010r.
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania
administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa
energetycznego, posiadającego koncesje z dnia
1 paŝdziernika 1998r. na wytwarzanie ciepła
Nr WCC/154/620/U/1/98/JK (zmienioną decyzjami
z dnia 16 listopada 1999r. Nr WCC/154A/620/
W/3/99/BP, z dnia 4 maja 2000r. Nr WCC/154B/
620/W/3/2000/BP, z dnia 22 stycznia 2002r.
Nr WCC/154C/620/W/3/2002/BP, z dnia 16 paŝdziernika 2002r. Nr WCC/154D/620/OSZ/W/2002/RN, z dnia
30 paŝdziernika 2002r. Nr WCC/154E/620/OSZ/W/
2002/JC, z dnia 8 września 2003r. Nr WCC/154F/
620/OSZ/W/2003/RN, z dnia 9 lutego 2004r.
Nr WCC/154G/620/OSZ/W/2004/BSt, z dnia 26 stycznia 2006r. Nr WCC/154H/620/OSZ/W/2006/RN oraz
z dnia 6 września Nr WCC/154-ZTO/620/W/
OSZ/2007/EŞ) oraz z dnia 1 paŝdziernika 1998r. na
przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/163/
620/U/1/98/JK (zmienioną decyzjami z dnia 26 kwietnia 1999r. Nr PCC/163A/620/U/1/99, z dnia 16 listopada 1999r. Nr PCC/163B/620/W/3/99/BP, z dnia

22 lutego 2000r. Nr PCC/163C/620/W/3/2000/BP,
z dnia 22 stycznia 2002r. Nr PCC/163D/
620/W/3/2002/BP, z dnia 16 paŝdziernika 2002r.
Nr PCC/163E/620/OSZ/W/2002/RN, z dnia 8 września
2003r. Nr PCC/163F/620/OSZ/W/2003/RN oraz z dnia
6 września 2007r. Nr PCC/163-ZTO/620/W/OSZ/
2007/EŞ), w dniu 24 września 2009r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo energetyczne.
W trakcie postępowania administracyjnego Przedsiębiorstwo energetyczne było wzywane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zwanego dalej
„Prezesem URE” do uzupełnienia wniosku, złoşenia
wyjaśnień oraz dokonania poprawek pismami:
z dnia 7 paŝdziernika 2009r., 2 i 27 listopada 2009r.
i 8 grudnia 2009r. Odpowiedzi Przedsiębiorstwa
energetycznego oraz dodatkowe wyjaśnienia wpłynęły do Oddziału Terenowego URE w dniach:
21 paŝdziernika 2009r., 2 listopada 2009r., 23 listopada 2009r., 3 i 9 grudnia 2009r.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji
ciepła oraz obrotu ciepłem ustalają taryfy dla ciepła,
które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE.
W toku postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, şe
Przedsiębiorstwo energetyczne opracowało taryfę
zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ust. 1 - 5
ustawy – Prawo energetyczne oraz z przepisami
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 paŝdziernika 2006r. w sprawie szczegółowych zasad
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu
zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. Nr 193, poz. 1423),
zwanego w dalszej części decyzji „rozporządzeniem
taryfowym”.
Stawki opłat skalkulowane zostały przez Przedsiębiorstwo energetyczne na podstawie uzasadnionych
kosztów prowadzenia działalności, zaplanowanych
dla pierwszego roku stosowania taryfy. Ocena tych
kosztów została dokonana, zgodnie z § 12 ust. 2 rozporządzenia taryfowego, na podstawie porównania
uzasadnionych jednostkowych kosztów planowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy z uzasadnionymi jednostkowymi kosztami wynikającymi
z kosztów poniesionych w roku kalendarzowym poprzedzającym pierwszy rok stosowania taryfy.
Okres obowiązywania taryfy został ustalony, zgodnie z wnioskiem strony, do dnia 31 grudnia 2010r.
Ustalony termin umoşliwi obowiązywanie taryfy
przez okres co najmniej 12 miesięcy oraz weryfikację
kosztów stanowiących podstawę ustalenia cen
i stawek opłat po upływie terminu ich stosowania.
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W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak w sentencji.

z dnia 16.11.1999r. Nr WCC/154A/620/W/3/99/BP,
z dnia 4.05.2000r.
3/2000/BP,

Nr

WCC/154B/620/W/

1. Od
niniejszej
decyzji
Przedsiębiorstwu
energetycznemu przysługuje odwołanie do
Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu
Ochrony
Konkurencji
i
Konsumentów
- za moim pośrednictwem, w terminie
dwutygodniowym od dnia jej doręczenia
(art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997r. – Prawo energetyczne oraz art. 479 46
pkt 1 i art. 479 47 § 1 Kodeksu postępowania
cywilnego).

z dnia 22.01.2002r.
3/2002/BP,

Nr

WCC/154C/620/W/

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość
wymaganiom
przepisanym
dla
pisma
procesowego
oraz
zawierać
oznaczenie
zaskarşonej decyzji i wartości przedmiotu
sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich
uzasadnienie, wskazanie dowodów, a takşe
zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę
decyzji w całości lub w części (art. 479 49
Kodeksu postępowania cywilnego).

z dnia 09.02.2004r. Nr WCC/154G/620/OSZ/W/
2004/BSt,

POUCZENIE

Odwołanie naleşy przesłać na adres PółnocnoZachodniego Oddziału Terenowego Urzędu
Regulacji Energetyki z siedzibą w Szczecinie
ul. Şubrów 3, 71 - 617 Szczecin.
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku
z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy – Prawo
energetyczne, taryfa zostanie skierowana do
ogłoszenia
na
koszt
Przedsiębiorstwa
energetycznego w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo
energetyczne, Przedsiębiorstwo energetyczne
wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej
niş po upływie 14 dni i nie póŝniej niş do
45 dnia od dnia jej publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Z upowaşnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Północno-Zachodniego Oddziału Terenowego
z siedzibą w Szczecinie
Witold Kępa
Załącznik
do decyzji Prezesa URE
Nr OSZ-4210-44(11)/2009/620/VIII/RN
z dnia 16 grudnia 2009r.
Taryfa dla ciepła
I.
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Informacje ogólne

1. Taryfa zawiera stawki opłat za ciepło
dostarczone odbiorcom przez Zakład Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Skwierzynie
działającą na podstawie koncesji udzielonych
decyzjami Prezesa URE z dnia 1 paŝdziernika 1998r.:
na wytwarzanie Nr
zmienioną decyzjami:

WCC/154/620/U/1/98/JK

z dnia 16.10.2002r. Nr WCC/154D/620/OSZ/W
/2002/RN,
z dnia 30.10.2002r. Nr WCC/154E/620/OSZ/W/
2002/JC,
z dnia 08.09.2003r. Nr WCC/154F/620/OSZ/W/
2003/RN.

z dnia 26.01.2006r. Nr WCC/154H/620/OSZ/W/
2006/RN,
oraz z dnia 06.09.2007r. Nr WCC/154-ZTO/
620/W/OSZ/2007/EŞ
na przesyłanie i dystrybucję ciepła - Nr PCC/
163/620/U/1/98/JK zmienioną decyzjami
z dnia 26.04.1999 r. Nr PCC/163A/620/U/1/99,
z dnia 16.11.1999 r. Nr PCC/163A/620/W/3/99/BP,
z
dnia
22.02.2000r.
/3/2002/BP,

Nr

PCC/163C/620/W

z dnia 22.01.2002r.
3/2002/BP,

Nr

PCC/163D/620/W/

z dnia 16.10.2002r. Nr PCC/163E/620/OSZ/W/
2002/RN,
z dnia 08.09.2003r. Nr PCC/163F/620/OSZ/W/
2003/RN,
oraz z dnia 06.09.2007r. Nr PCC/163-ZTO/620/W/
OSZ/2007/EŞ
2. Taryfa została ustalona przy uwzględnieniu
w szczególności postanowień:
1) Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z póŝn.
zm.),
2) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia
9 paŝdziernika 2006r., w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz
rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. z 2006r.
Nr 193, poz. 1423), zwanego w dalszej części taryfy „rozporządzeniem taryfowym”,
3) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia
15 stycznia 2007r., w sprawie szczegółowych
warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007r. Nr 16, poz. 92), zwanego w dalszej części taryfy „rozporządzeniem
przyłączeniowym”.
3. Określone w taryfie stawki opłat stosuje się
dla poszczególnych grup odbiorców, odpowiednio
do zakresu świadczonych usług.
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Objaśnienia pojęć używanych w taryfie

Uşyte w taryfie określenia oznaczają:
1) odbiorca – kaşdego, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym (sprzedawcą),
2) sprzedawca – Zakład Energetyki Cieplnej
Sp. z o.o. w Skwierzynie – przedsiębiorstwo
energetyczne zajmujące się wytwarzaniem
ciepła, w eksoploatowanych przez to przedsiębiorstwo ŝródłach ciepła, przesyłaniem
i dystrybucją oraz sprzedaşą ciepła wytworzonego w tych ŝródłach,
3) ŝródło ciepła – połączone ze sobą urządzenia
lub instalacje słuşące do wytwarzania ciepła,
4) lokalne ŝródło ciepła – zlokalizowane
w obiekcie ŝródło ciepła bezpośrednio zasilające instalacje odbiorcze wyłącznie w tym
obiekcie,
5) instalacja odbiorcza – połączone ze sobą
urządzenia lub instalacje słuşące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów
cieplnych lub ŝródeł ciepła do odbiorników
ciepła lub punktów poboru ciepłej wody
w obiekcie,

Poz. 2124
obliczeniowych, która zgodnie z określonymi
w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymogami technologicznymi
dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania
normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji,
12) sezon grzewczy – okres, w którym warunki
atmosferyczne powodują konieczność ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzewania
obiektów.

III. Podział odbiorców na grupy taryfowe
Podział odbiorców na grupy taryfowe dokonany
został z uwzględnieniem następujących kryteriów:
- ŝródeł ciepła,
- miejsca dostarczania ciepła.
Ŝródła ciepła z oznaczeniem symboli:

6) zewnętrzna instalacja odbiorcza – odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł
cieplny lub ŝródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym w obiektach,
w których zainstalowany jest grupowy węzeł
cieplny lub ŝródło ciepła

K 1 - kotłownia lokalna ul. Jagiełły 35 w Skwierzynie,

7) grupa taryfowa – grupę odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem
w ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie tych samych cen i stawek
opłat oraz warunków ich stosowania,

K 5 - kotłownia
w Skwierzynie,

8) obiekt – budowlę lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,
9) układ pomiarowo-rozliczeniowy – dopuszczony do stosowania, zgodnie z odrebnymi
przepisami, zespół urządzeń słuşących do
pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła,
których wskazania stanowią podstawę do obliczenia naleşności z tytułu dostarczania ciepła,
10) moc cieplna – ilość ciepła wytworzonego lub
dostarczonego do podgrzania określonego
nośnika ciepła albo ilość ciepła odebranego
z tego nośnika w jednostce czasu,
11) zamówiona moc cieplna – ustaloną przez
odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci największą moc cieplną, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach

K 2 - kotłownia lokalna ul. Mickiewicza 1 w Skwierzynie,
K 4 - kotłownia lokalna ul. Mostowa 1 w Skwierzynie,
osiedlowa

ul.

Waszkiewicza

K 6 - kotłownia lokalna ul. Gimnazjalna 3 w Skwierzynie,
K 7 - kotłownia lokalna ul. Şeromskiego 1 w Skwierzynie,
K 9 - kotłownia lokalna ul. Konopnickiej 18 w Skwierzynie,
K 10 - kotłownia lokalna ul. Sobieskiego 12 w Skwierzynie,
K 11 - kotłownia lokalna ul. Międzychodzka 16
w Skwierzynie,
K 12 - kotłownia lokalna w Zemsku nr 49,
K 13 - kotłownia lokalna ul. Arciszewskiego 5
w Skwierzynie,
K 15 - kotłownia lokalna ul. Sobieskiego 1 w Skwierzynie,
K 17 - kotłownia lokalna ul. Poznańska 4 w Skwierzynie.
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Grupy odbiorców
Grupa
taryfowa

Lp.
1.

Odbiorcy zasilani z kotłowni opalanej biomasą K-5 za pośrednictwem zewnętrznych instalacji odbiorczych, rozliczani wg stawek opłat, o których
mowa w § 7 ust. 7 rozporządzenia taryfowego. Miejscem dostarczania
ciepła są rozdzielacze w obiektach odbiorców.
Odbiorcy zasilani z kotłowni opalanych gazem K1, K9, K10, K17– rozliczani
wg stawek opłat, o których mowa w § 7 ust. 7 rozporządzenia taryfowego.
Odbiorcy zasilani z kotłowni opalanej biomasą i węglem kamiennym
K-4 – rozliczani wg stawek opłat, o których mowa w § 7 ust. 7 rozporządzenia taryfowego.
Odbiorcy zasilani z kotłowni opalanych węglem kamiennym K2, K-7,
– rozliczani wg stawek opłat, o których mowa w § 7 ust. 7 rozporządzenia
taryfowego.
Odbiorcy zasilani z kotłowni opalanych węglem kamiennym K13, K15
– rozliczani wg stawek opłat, o których mowa w § 7 ust. 7 rozporządzenia
taryfowego.
Odbiorcy zasilani z kotłowni opalanej biomasą K-11 – rozliczani wg stawek
opłat, o których mowa w § 7 ust. 7 rozporządzenia taryfowego.
Odbiorcy zasilani z kotłowni opalanej węglem kamiennym K-12
– rozliczani wg stawek opłat, o których mowa w § 7 ust. 7 rozporządzenia
taryfowego.
Odbiorcy zasilani z kotłowni opalanej gazem K-6 – rozliczani wg stawek
opłat, o których mowa w § 7 ust. 7 rozporządzenia taryfowego.

A
2.

B

3.
C
4.
D
5.
E
6.

F

7.
G
8.

Charakterystyka odbiorców

H

IV. Rodzaje oraz wysokości stawek opłat
Stawki opłat.
4.1. Grupa taryfowa A
Lp.
1.
2.

Wyszczególnienie

Jedn. miary

Stawka opłaty miesięcznej za
zamówioną moc cieplną
Stawka opłaty za ciepło

zł/MW
zł/GJ

Stawki opłat
netto
brutto*
16 108,20
37,04

19 652,00
45,19

*stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22%

4.2. Grupa taryfowa B
Lp.
1.
2.

Wyszczególnienie

Jedn. miary

Stawka opłaty miesięcznej za
zamówioną moc cieplną
Stawka opłaty za ciepło

zł/MW
zł/GJ

Stawki opłat
netto
brutto*
9 196,35
54,07

11 219,55
65,97

*stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22%

4.3. Grupa taryfowa C
Lp.
1.
2.

Wyszczególnienie

Jedn. miary

Stawka opłaty miesięcznej za
zamówioną moc cieplną
Stawka opłaty za ciepło

* stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22 %

zł/MW
zł/GJ

Stawki opłat
netto
brutto*
13 814,18
37,18

16 853,30
45,36
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4.4. Grupa taryfowa D
Lp.
1.
2.

Wyszczególnienie

Jedn. miary

Stawka opłaty miesięcznej za
zamówioną moc cieplną
Stawka opłaty za ciepło

zł/MW
zł/GJ

Stawki opłat
netto
brutto*
12 948,70
42,67

15 797,41
52,06

* stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22 %

4.5. Grupa taryfowa E
Lp.
1.
2.

Wyszczególnienie

Jedn. miary

Stawka opłaty miesięcznej za
zamówioną moc cieplną
Stawka opłaty za ciepło

zł/MW
zł/GJ

Stawki opłat
netto
brutto*
14 418,42
48,04

17 590,47
58,61

* stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22 %

4.6. Grupa taryfowa F
Lp.
1.
2.

Wyszczególnienie

Jedn. miary

Stawka opłaty miesięcznej za
zamówioną moc cieplną
Stawka opłaty za ciepło

zł/MW
zł/GJ

Stawki opłat
netto
brutto*
15 076,96
33,64

18 393,89
41,04

* stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22 %

4.7. Grupa taryfowa G
Lp.
1.
2.

Wyszczególnienie

Jedn. miary

Stawka opłaty miesięcznej za
zamówioną moc cieplną
Stawka opłaty za ciepło

zł/MW
zł/GJ

Stawki opłat
netto
brutto*
19 149,15
40,50

23 361,96
49,41

* stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22 %

4.8. Grupa taryfowa H
Lp.
1.
2.

Wyszczególnienie

Jedn. miary

Stawka opłaty miesięcznej za
zamówioną moc cieplną
Stawka opłaty za ciepło

zł/MW
zł/GJ

Stawki opłat
netto
brutto*
8 737,77
56,46

10 660,08
68,88

* stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22 %

V. Zasady rozliczeń opłat
Zasady rozliczeń z odbiorcami ciepła, rodzaje
pobieranych opłat oraz sposoby ich rozliczania przez
przedsiębiorstwo
energetyczne
są
określone
w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.
VI. Warunki stosowania stawek opłat
6.1. Standardy jakościowe obsługi odbiorców.
Ustalone w niniejszej taryfie stawki opłat, są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych
obsługi odbiorców, które zostały określone w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.
6.2. W przypadkach:
uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo - rozliczeniowego,

niedotrzymania przez strony
umowy sprzedaşy ciepła,

warunków

udzielania bonifikat i naliczania upustów
przysługujących odbiorcy,
nielegalnego poboru ciepła
stosuje się odpowiednio postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.
VII. Zasady wprowadzania zmian stawek opłat
7.1. O kaşdej zmianie stawek opłat sprzedawca
powiadomi odbiorcę pisemnie, co najmniej na
14 dni przed wprowadzeniem nowych stawek opłat.
7.2. Sprzedawca wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niş po upływie 14 dni i nie póŝniej
niş do 45 dnia, od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK.I.AZIE.0911-2-32(2)/09
WOJEWODY LUBUSKIEGO
z dnia 17 grudnia 2009r.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) stwierdzam'
niewaşność doręczonej w dniu 20 listopada 2009r.
uchwały Nr XLIX/167/09 Rady Miasta Şagań z dnia
12 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu porządkowego korzystania z boisk sportowych
w części: § 4, § 5, § 9 i § 13.
Uzasadnienie
W dniu 12 listopada 2009r. Rada Miasta Şagań podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu porządkowego korzystania z boisk sportowych.
Po dokonaniu analizy prawnej organ nadzoru
stwierdza, iş uchwała w części: § 4, § 5, § 9 i § 13
istotnie narusza art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz
§ 137 w związku z § 143 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002r. w sprawie
zasad techniki prawodawczej (Dz. U. Nr 100,
poz. 908).
Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym na podstawie upowaşnień ustawowych gminie
przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy. Natomiast na podstawie ust. 2 pkt 4 tego przepisu organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie zasad i trybu korzystania z gminnych
obiektów i urządzeń uşyteczności publicznej. Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy o samorządzie
gminnym akty prawa miejscowego ustanawia rada
gminy w formie uchwały.
Z brzmienia powyşszych przepisów ustawy wynika,
iş upowaşnienie do określenia zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń uşyteczności
publicznej posiada rada gminy. Akty prawa miejscowego, o których mowa w art. 40 ust. 1 i 2 ustawy
o samorządzie gminnym są wydawane na podstawie upowaşnienia szczególnego - określa ono zarówno materię, która moşe być regulowana, jak
i organ, który moşe takiej regulacji dokonywać.
W akcie upowaşniającym określona problematyka
jest uregulowana ogólnie albo w całości, albo tylko
w części. W tym wypadku przepisy gminne, zgodnie
z celami aktu upowaşniającego i w granicach przezeń zakreślonych, mają charakter uzupełniający.
Upowaşnienie zawarte w art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy
o samorządzie gminnym sformułowane jest w sposób ogólny. Tym samym rada gminy została wyposaşona w duşą swobodę co do regulacji wskazanej
kwestii. Jednakşe nie daje to organowi stanowiącemu gminy pełnej dowolności i nie moşe wykluczać
lub znosić całkowicie, albo w istotnej części zmie-

niać prawa ustawodawcy. Zasady ustanowione
przez radę gminy nie mogą wykraczać poza istotę
korzystania z tych obiektów i urządzeń, zwłaszcza
wtedy, gdy cechy prawne i granice owego korzystania zostało zdefiniowane w przepisach wyşszego
rzędu.
Naruszeniem przyznanych radzie kompetencji jest
wprowadzenie zapisów § 9 i § 13 przedmiotowej
chwały określających zasady odpowiedzialności
materialnej za szkody powstałe w trakcie korzystania
z obiektu sportowego oraz za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu, gdyş w jej granicach nie mieści się uprawnienie do określania
zasad odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie korzystania z obiektu sportowego. Kwestie te są
regulowane przez przepisy Kodeksu cywilnego
i tylko one mogą stanowić podstawę do określenia
odpowiedzialności odszkodowawczej w przedmiotowym zakresie. Za niedopuszczalne naleşy uznać
określenie w sposób wiąşący, w drodze aktu prawa
miejscowego, przez organ stanowiący jednostki
samorządu terytorialnego odpowiedzialności za
szkodę uczynioną podczas korzystania z obiektów.
Wynika to zarówno z braku odpowiedniego upowaşnienia rady, jak i objęcia zakresem unormowania materii juş uregulowanej przez prawodawcę
w drodze ustawy. Naleşy zatem stwierdzić, iş rada
miasta jest upowaşniona do stanowienia o prawach
i obowiązkach oraz nakazach i zakazach określonego
zachowania w korzystaniu z gminnych obiektów
uşyteczności publicznej, jednakşe nie jest upowaşnioną do stanowienia o kwestiach ponoszenia odpowiedzialności za szkody, bowiem są one juş uregulowane w aktach rangi ustawowej (Kodeks cywilny), a więc w aktach prawnych wyşszej rangi w hierarchii ŝródeł prawa niş akt prawa miejscowego.
Jednocześnie zapisy kwestionowanych §§ uchwały
naruszają przepisy prawa materialnego tj. § 137
w związku z § 143 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002r. w sprawie zasad
techniki prawodawczej (Dz. U. Nr 100, poz. 908),
który stanowi, şe w uchwale nie powtarza się przepisów ustaw. Rada miasta tym samym obowiązana
jest przestrzegać zakresu upowaşnienia udzielonego
jej przez ustawę w zakresie tworzenia aktów prawa
miejscowego i nie moşe regulować jeszcze raz tego,
co jest juş zawarte w obowiązującej ustawie. „Dodatkowo podnieść naleşy, iş narusza powszechnie
obowiązujący porządek prawny w stopniu istotnym
nie tylko regulowanie (...) raz jeszcze tego co zostało
juş pomieszczone w ŝródle powszechnie obowiązującego prawa lecz takşe modyfikowanie przepisu
ustawowego przez akt wykonawczy nişszego rzędu,
co moşliwe jest tylko w granicach wyraŝnie przewidzianego upowaşnienia ustawowego”. Pogląd taki
został ugruntowany w orzecznictwie sądowoadmi-
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nistracyjnym np. wyrok NSA Ośrodek Zamiejscowy
we Wrocławiu z dnia 25 marca 2003r. sygn. akt II
SA/WR 2572/02.
Równieş zapisy § 4 i § 5 kwestionowanej uchwały
wykraczają poza delegację zawartą w art. 40 ust. 2
pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym, gdyş nie regulują ani zasad ani trybu korzystania z obiektów
sportowych. Formułują one w rzeczywistości regulacje dotyczące wewnętrznej organizacji funkcjonowania boisk sportowych. W ocenie organu nadzoru
tak szczegółowe uregulowania dotyczące odpowiedniego obuwia i stroju sportowego, czy teş określenia czasu zakończenia gry umoşliwiającego przygotowanie obiektu dla kolejnych graczy winni określić zarządcy boisk sportowych odpowiednio do
charakterystyki danego obiektu i rodzaju prowadzonych na nim zajęć. Uchwalone na podstawie art. 40
ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym zasady
i tryb korzystania z obiektów sportowych, są regulacją powszechnie obowiązującą i w związku z tym
powinny być sformułowane w sposób generalny
i abstrakcyjny. Dokonywanie przez radę wykładni
rozszerzającej przepisu kompetencyjnego w przypadku uchwalania aktu prawa miejscowego stanowi
istotne naruszenie obowiązującego prawa, co potwierdza zarówno doktryna jak i orzecznictwo.

Poz. 2125, 2126

zawierać załączniki; odesłania do załączników zamieszcza się w przepisach merytorycznych uchwały.
W załącznikach do uchwały zamieszcza się w szczególności wykazy, wykresy, wzory, tabele i opisy
o charakterze specjalistycznym. Zatem naleşy
stwierdzić, iş w załączniku do aktu prawa miejscowego nie powinno zamieszczać się treści merytorycznych, podstawowych. Mając powyşsze na uwadze organ nadzoru wskazuje, şe uchwała w sprawie
uchwalenia regulaminu porządkowego korzystania
z boisk sportowych, będąca aktem prawa miejscowego podjęta została przez Radę Miasta w Şaganiu
w niewłaściwej formie (zamieszczenie przepisów
prawa materialnego w załączniku do uchwały, a nie
w samej uchwale) nie spełniającej warunków wymaganych dla aktów prawa miejscowego.
Z powyşszych względów naleşało orzec jak na wstępie.
Od niniejszego rozstrzygnięcia słuşy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. w terminie 30 dni od doręczenia rozstrzygnięcia za pośrednictwem Wojewody
Lubuskiego.
Z up. Wojewody Lubuskiego
Dyrektor Generalny
Jarosław Barańczak

Ponadto organ nadzoru wskazuje, şe zgodnie z § 29
w związku z § 143 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad techniki prawodawczej
uchwała będąca aktem prawa miejscowego moşe
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK.I.AZIE.0911-2-33(2)/09
WOJEWODY LUBUSKIEGO
z dnia 17 grudnia 2009r.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) stwierdzam
niewaşność doręczonej w dniu 20 listopada 2009r.
uchwały Nr XLIX/173/09 Rady Miasta Şagań z dnia
12 listopada 2009r. w sprawie zasad korzystania
z parków i zieleńców połoşonych na terenie Miasta
Şagań w części: § 3 pkt 1, 2, 4, 10, 11 i 14 oraz § 4.
Uzasadnienie
W dniu 12 listopada 2009r. Rada Miasta Şagań podjęła uchwałę w sprawie zasad korzystania z parków
i zieleńców połoşonych na terenie Miasta Şagań.
Po dokonaniu analizy prawnej organ nadzoru
stwierdza, iş uchwała w części: § 3 pkt 1, 2, 4, 10, 11
i 14 oraz § 4 istotnie narusza art. 40 ust. 2 pkt 4
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.
1591 ze zm.) oraz § 137 w związku z § 143 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca
2002r. w sprawie zasad techniki prawodawczej
(Dz. U. Nr 100, poz. 908).
Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gmin-

nym na podstawie upowaşnień ustawowych gminie
przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązującego na obszarze gminy.
Z kolei w myśl art. 40 ust. 2 przywołanej ustawy
bezpośrednio na jej podstawie organy gminy mogą
wydawać akty prawa miejscowego w zakresie:
1) wewnętrznego ustroju gminy oraz jednostek
pomocniczych;
2) organizacji urzędów i instytucji gminnych;
3) zasad zarządu mieniem gminy;
4) zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów
i urządzeń uşyteczności publicznej.
Szczególną, odrębną w stosunku do wyliczonych
w art. 40 ust 2 pkt 1 - 4 ustawy aktów prawa miejscowego kategorię stanowią przepisy porządkowe,
które stosownie do art. 40 ust. 3 rada gminy takşe
moşe wydawać jednak jedynie wówczas, gdy jest to
niezbędne dla ochrony şycia lub zdrowia obywateli
oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, a nadto jedynie w zakresie
nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących.
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Z mocy zaś ust. 4 cytowanego artykułu przepisy
porządkowe, mogą przewidywać za ich naruszanie
karę grzywny wymierzaną w trybie i na zasadach
określonych w prawie o wykroczeniach.
W podstawie prawnej przedmiotowej uchwały Rada
Miasta powołała art. 40 ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym. Z brzmienia powyşszego przepisu
ustawy wynika zatem upowaşnienie dla rady do
określenia zasad i trybu korzystania z gminnych
obiektów i urządzeń uşyteczności publicznej. Wydany na tej podstawie akt prawa miejscowego ma
zatem charakter uzupełniający w stosunku do aktu
upowaşniającego i winien być wydany zgodnie
z celami aktu upowaşniającego oraz w granicach
przezeń zakreślonych. Wydana na podstawie art. 40
ust. 2 pkt 4 uchwała stosownie do przywołanej wyşej treści norm nie moşe natomiast zawierać przepisów porządkowych (ich wydanie wymagałoby bowiem przyjęcia innej podstawy prawnej), nie moşe
takşe przewidywać kar albowiem uprawnienie do
ich wprowadzenia ograniczone zostało przez ustawodawcę wyłącznie do trybu wydawania przez radę
gminy przepisów porządkowych. Natomiast w § 4
uchwały Rada Miasta stwierdziła, iş osoby winne
naruszeń zakazów podlegać będą odpowiedzialności
w trybie i na zasadach przewidzianych w przepisach
ustawy Kodeks wykroczeń. W konsekwencji stwierdzić naleşy, iş Rada Miasta podejmując uchwałę na
podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy, w istocie zamieściła przepisy dotyczące odpowiedzialności karnej, do których wydania na tej podstawie prawnej
nie była upowaşniona, a tym samym podjęta przez
nią uchwała w zakresie § 4 jest sprzeczna z prawem.
W powyşszym przypadku na uwagę zasługuje wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 16 lipca 2009r. sygn. akt II SA/Gl 252/09.
Naruszeniem przyznanych radzie kompetencji jest
wprowadzenie przepisów § 3 pkt 1 i 14 uchwały,
w których rada określiła zakazy dotyczące zachowań
zagraşających spokojowi i bezpieczeństwu osób
korzystających z parku. Wskazać naleşy, iş zakres
powyşszej
regulacji
ustawodawca
zamieścił
w art. 51 ustawy z dnia 20 maja 1970r. Kodeks wykroczeń (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 109, poz. 756 ze zm.).
Równieş przepis § 3 pkt 2 uchwały, na mocy którego
rada wprowadziła zakaz niszczenia ławek i koszów
na odpadki ustawodawca przewidział w art. 143
ustawy Kodeks wykroczeń. Zakaz deptania i niszcze2 12 6
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nia roślinności określony w § 3 pkt 4 uchwały stanowi powtórzenie regulacji ustawowej zawartej
w art. 144 Kodeksu wykroczeń. Kolejną regulacją
stanowiącą powtórzenie zapisów ustawy jest norma
zawarta w § 3 pkt 11, która stanowi modyfikację
art. 140 Kodeksu wykroczeń. Natomiast zakaz spoşywania napojów alkoholowych, za wyjątkiem
miejsc prowadzenia ich sprzedaşy w celu spoşywania na miejscu został sformułowany w art. 14 ust. 2a
ustawy z dnia 26 paŝdziernika 1982r. o wychowaniu
w trzeŝwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(j.t. Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 ze zm.).
Z istoty aktu prawa miejscowego wynika niedopuszczalność działania organu realizującego delegację
ustawową, polegającego na powtarzaniu bądŝ modyfikacji wiąşących go norm o charakterze powszechnie obowiązującym. Tymczasem Rada Miasta w kwestionowanej uchwale zamieściła zakazy
wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawą, a w tym zwłaszcza z przepisów, które
ustanawiają owe zakazy pod groŝbą kary. W orzecznictwie sądowoadministracyjnym ugruntowany jest
pogląd o niedopuszczalności dokonywania powtórzeń unormowań zawartych w innych aktach normatywnych. Tego typu inkorporowanie przepisów
ustawowych do aktów prawa miejscowego uznać
naleşy z punktu widzenia techniki prawodawczej za
bezwzględnie niedopuszczalne. Powtórzenie regulacji ustawowych powoduje bowiem ponowne nadanie normie ustawowej mocy obowiązującej, podczas
gdy w istocie obowiązuje ona juş od daty określonej
w ustawie (np. wyrok NSA z dnia 28 lutego 2003r.,
I SA/Lu 882/02, Fin. Kom. 2003, Nr 4, poz. 53; wyrok
NSA z dnia 25 marca 2003r., II SA/Wr 2572/02,
Dz. Urz. Opols. 2003, Nr 78, poz. 1520).
Z powyşszych względów naleşało orzec jak na wstępie.
Od niniejszego rozstrzygnięcia słuşy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. w terminie 30 dni od doręczenia rozstrzygnięcia za pośrednictwem Wojewody
Lubuskiego.
Z up. Wojewody Lubuskiego
Dyrektor Generalny
Jarosław Barańczak
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Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Egzemplarze bieşące i z lat ubiegłych, w miarę posiadanych rezerw, moşna nabywać: - na podstawie nadesłanego zamówienia: w Zakładzie Obsługi Administracji Lubuskiego Urzędu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. (0-95) 7115-210 - w punkcie sprzedaşy
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul Jagiellończyka 8, codziennie w godz. 730 - 1530, Dzienniki Urzędowe wraz ze skorowidzami
wyłoşone są do powszechnego wglądu redakcji Dziennika Urzędowego, w bibliotece Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. oraz Delegaturze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze – codziennie w godzinach pracy urzędu.

Wydawca: Wojewoda Lubuski
Redakcja: Naczelny Redaktor: Anna Zacharia Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (0-95) 7115-585, e-mail – anna.zacharia@uwoj.gorzow.pl; justyna.strelau@uwoj.gorzow.pl
Skład druk i rozpowszechnianie: Skład, druk i kolportaş: Zakład Obsługi Administracji przy Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim ul. Jagiellończyka 8, 66-400
Gorzów Wlkp. tel. (0-95) 7115-210, e-mail – zoa@uwoj.gorzow.pl

Rozpowszechnianie – Administracja i stały punkt sprzedaşy: Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, tel. (0-95) 7115-210 Tłoczono z polecenia Wojewody Lubuskiego w Zakładzie Obsługi Administracji przy Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.

Nakład 80 egz.

ISSN

Cena 0,00 zł (w tym 7 % VAT)

