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Uchwała Rady Gminy Przytoczna Nr XXVI/152/08 z dnia 16 grudnia
2008r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania obszaru złóż kruszywa Dębowiec II (część) i Dębowiec III pole E w obrębach
Dębówko i Gaj
Uchwała Rady Miasta Szprotawa Nr XXXIV/304/09 z dnia 21 stycznia
2009r. w sprawie likwidacji Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szprotawie
Uchwała Rady Miejskiej w Iłowej Nr 224/5/XXIII/09 z dnia 22 stycznia
2009r. w sprawie regulaminów przyznawania dodatków do wynagrodzenia i dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Iłowa
Uchwała Rady Miasta Lubniewice Nr XVIII/159/09 z dnia 28 stycznia
2009r. w sprawie zmiany statutu Miasta i Gminy Lubniewice
Uchwała Rady Miasta Strzelce Krajeńskie Nr XXXV/245/09 z dnia
29 stycznia 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości oraz określenia wzorów formularzy
Uchwała Rady Miasta Strzelce Krajeńskie Nr XXXV/246/09 z dnia
29 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty
adiacenckiej
Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie Nr XXXIII/270/09 z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla strefy aktywności gospodarczej we Wschowie
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UCHWAŁA NR XXVI/152/08
RADY GMINY PRZYTOCZNA
z dnia 16 grudnia 2008r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania obszaru złóż kruszywa Dębowiec II (część) i Dębowiec
III pole E w obrębach Dębówko i Gaj
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przetrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru złóż kruszyw Dębowiec II (część) i Dębowiec III pole E w obrębach
Dębówko i Gaj zwany dalej planem:
1) w obszarze wyznaczonym uchwałą Nr IX/50/07
Rady Gminy Przytoczna z dnia 29 czerwca
2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzania
planu, według granic określonych na załączniku
Nr 1, ze zmianą wg uchwały Nr XXIII/127/08
z dnia 26 sierpnia 2008r.;
2) w zakresie ustaleń tekstu planu zawartych
w treści niniejszej uchwały oraz na załączniku
Nr 1, stanowiącym rysunek planu, stwierdzając
jednocześnie jego zgodność ze zmianą Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Przytoczna, zatwierdzonym uchwałą Nr XLIV/249/06 z dnia 12 października 2006r.
2. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są:
1) załącznik Nr 1, stanowiący rysunek planu w skali 1:1000;

3) teren tymczasowej zastępczej drogi gminnej
w terenie do eksploatacji kruszyw o symbolu
KD/PG;
4) teren do zalesienia o symbolu ZL.
2. Poszczególne tereny o różnym użytkowaniu
wydziela się liniami rozgraniczenia na rysunku planu, który stanowi załącznik Nr 1.
3. W poszczególnych terenach wyznaczonych na
załączniku Nr 1 i w ustaleniach rozdziału 2, obowiązują przepisy ogólne rozdziału 1.
§ 3. W obszarze planu obowiązują:
1) ustalenia dotyczące kształtowania ładu przestrzennego w zakresie:
a)

dostępu do dróg publicznych, gminnych
z powiązaniami w terenach przyległych poza
granicami planu o symbolu KD, według ustaleń § 3 pkt 4,

b)

zakazu zabudowy,

c)

przebudowy elementów systemu elektroenergetycznego kolidujących z eksploatacją,
według ustaleń § 3 pkt 5 i zasad określonych
na załączniku Nr 1,

d)

obsługa działalności eksploatacyjnej przez
obiekty budowlane zakładu górniczego Dębowiec I,

e)

rekultywacja:

2) załącznik Nr 2 w sprawie rozpatrzenia uwag do
projektu planu;
3) załącznik Nr 3 dotyczący rozstrzygnięcia sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą
do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach
publicznych.
§ 2. 1. Ustala się przeznaczenie terenów w tekście
planu i na rysunkach planu, oznaczając je kolejnymi
numerami i symbolami określającymi użytkowanie
poszczególnych terenów, w tym:
1) tereny przeznaczone dla powierzchniowej eksploatacji kruszyw o symbolu PG z dopuszczeniem robót górniczych;
2) tereny wód powierzchniowych istniejących
zbiorników powyrobiskowych o symbolu WS;

-

wyrobisk górniczych zalanych wodą –
w kierunku wielofunkcyjnych zbiorników
wodnych o funkcji turystycznej i rybackiej,
mogących stanowić jeden akwen w obszarze złóż Dębowiec II i Dębowiec III pole E,

-

wyrobisk górniczych oraz pozostałych terenów pokopalnianych poza zbiornikiem
wodnym w kierunku leśnym, rolnym
w tym zadrzewieniowo - zakrzewieniowym
lub użytków zielonych oraz dla potrzeb
użytkowania turystycznego;

2) ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego w zakresie:
a)

zakaz odprowadzenia ścieków bytowych
i technologicznych do wód bytowych i gruntu,
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b)

dopuszcza się czasowe przeznaczenie gruntów organicznych oraz lasów na gruntach
prywatnych na cele nierolnicze i nieleśne, na
podstawie zgody Marszałka Województwa
Lubuskiego, pismo Nr DN.I.6012-68-1/08
z dnia 23 września 2008r. oraz pismo
Nr DN.I.6012-68-2/08 z dnia 23 września
2008r. z ich rekultywacją o kierunku rolniczym i leśnym po zakończeniu eksploatacji,

c)

ukształtowanie czaszy zbiornika:
-

z łagodnymi skłonami od strony południowo-zachodniej umożliwiając wykorzystanie dla celów kąpieliskowych,

-

w północnej części zbiornika skłony przystosowane dla tarlisk ryb,

-

pozostałe skłony ukształtować w sposób
zapobiegający osuwiskom,

d)

zachowania pasów ochronnych dla terenów
przyległych i terenów w obszarze do eksploatacji pozostających przejściowo w użytkowaniu rolniczym i leśnym, wg planu zagospodarowania złoża,

e)

skarpy nadwodne zbiornika powyrobiskowego należy ukształtować w sposób zapobiegający erozji,

f)

humus i grunty o znacznej zawartości substancji organicznej należy wykorzystać dla
potrzeb rolnictwa w zakresie rekultywacji;

3) ustalenia dotyczące zasad ochrony zabytków:
a)

b)

w strefach ochrony archeologicznej wg załącznika Nr 1, obowiązuje przeprowadzenie
badań ratowniczych, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 23 lipca 2000r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162,
poz. 1568 z późń. zm.),
na pozostałym obszarze objętym planem,
obowiązuje ochrona znalezisk stanowiących
przedmioty ruchome i warstwy kulturowe
o wartościach historycznych według ustawy
z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162,
poz. 1568 z późn. zm.), w zakresie zabezpieczenia znaleziska i wstrzymania wszelkich
robót, które mogą go uszkodzić lub zniszczyć
oraz niezwłoczne zawiadamianie Lubuskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub
Wójta Gminy Przytoczna;

4) ustalenia dotyczące zasad komunikacji w zakresie obsługi terenów i powiązań z układem drogowym:
a)

obsługa terenów wg załącznika Nr 1 drogami
gminnymi o symbolu KD oraz drogami znajdującymi się poza obszarem planu o symbolu KD,
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b)

powiązania z drogą powiatową relacji Dębówko - Przytoczna (dz. Nr 132/1) w obrębie
Dębówko poprzez tymczasowe drogi gminne
(działki Nr: 30/3, 28/3, 143/2)i drogę gminną
(dz. Nr 136) w obrębie Dębówko po rekultywacji wyrobisk poza granicami planu odtworzonymi drogami gminnymi (dz. Nr: 143/3 –
część, 143/1 – część) poprzez drogę gminną
(dz. Nr 136);

5) ustalenia dotyczące zasad kształtowania infrastruktury technicznej ograniczone są do przebudowy systemu elektroenergetycznego obsługującego tereny przyległe, w zakresie wynikającym
z występujących kolizji z wymogami eksploatacji
kruszyw, wg załącznika Nr 1, w tym:
a)

likwidacja odcinków linii napowietrznych
15 i 0,4kV wraz ze zmianą lokalizacji słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV,

b)

zapewnienie powiązań planowanej stacji
transformatorowej w zakresie sieci kablowej
doziemnej 15kV oraz powiązania z odbiorcami, siecią kablową 0,4kV z dopuszczeniem
utrzymania odcinka linii napowietrznej 0,4kV
w terenie działek Nr 38/2 i 37/4 bez przebudowy na kablową ułożoną w drodze gminnej
o symbolu KD (dz. Nr: 146 i 145).
Rozdział 2
Ustalenia dla poszczególnych terenów

§ 4. W terenie o oznaczeniu 1KD/ 2PG wg załącznika Nr 1, przeznaczonym dla drogi gminnej zastępującej tymczasowo odcinek drogi gminnej poza granicami planu (dz. Nr 143/1) do czasu jej odtworzenia
w ramach rekultywacji wyrobisk górniczych, ustala
się:
1) szerokość w liniach rozgraniczenia 12,0m;
2) nawierzchnia dostosowana do potrzeb koncesjonariusza związanych z eksploatacją kruszyw;
3) po odtworzeniu drogi gminnej (dz. Nr 143/1)
docelowo teren drogi przeznacza się do eksploatacji kruszywa.
§ 5. W terenie o oznaczeniu 2PG przeznaczonym
do eksploatacji kruszyw ustala się:
1) powierzchniową eksploatację kruszyw zgodnie
z przepisami odrębnymi Prawa górniczego
i geologicznego;
2) utrzymanie linii napowietrznych 0,4kV w terenie
działek Nr 38/2, 37/4, 144 z dopuszczeniem
przebudowy na linię kablową doziemną, z jej
usytuowaniem w terenie działek Nr: 144 i 145
w obrębie Dębówko;
3) likwidację linii napowietrznej 15kV oraz pozostałych linii napowietrznych 0.4kV nie wymienionych w § 5 pkt 2;
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4) nakład, kopalina płonna oraz odpady przeróbcze
w postaci piasków różnoziarnistych i glin, które
nie są zbywane, podlegają:
a)

usuwaniu i przemieszczaniu
z prowadzeniem wydobycia,

w

związku

b)

tymczasowemu gromadzeniu na hałdach,

c)

wykorzystaniu do rekultywacji terenów pokopalnianych przez wypełnianie, wypłycanie
i wyrównywanie zagłębień w kształtowaniu
powierzchni oraz pokrywania stoków i wierzchowin,

według uściśleń określonych w projekcie zagospodarowania złoża.
§ 6. W terenie o oznaczeniu 3PG przeznaczonym
do eksploatacji kruszyw ustala się:
1) powierzchniową eksploatację kruszyw zgodnie
z przepisami odrębnymi Prawa górniczego
i geologicznego;
2) nakład, kopalina płonna oraz odpady przeróbcze
w postaci piasków różnoziarnistych i glin, które
nie są zbywane, podlegają:
a)

usuwaniu i przemieszczaniu
z prowadzeniem wydobycia,

w

związku

b)

tymczasowemu gromadzeniu na hałdach,

c)

wykorzystaniu do rekultywacji terenów pokopalnianych przez wypełnianie, wypłycanie
i wyrównywanie zagłębień w kształtowaniu
powierzchni oraz pokrywania stoków i wierzchowin,
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według uściśleń określonych w projekcie zagospodarowania złoża.
§ 7. W terenach o oznaczeniu:
1) 4WS stanowiących wody powierzchniowe
zbiornika powyrobiskowego złoża Dębowiec II
dopuszcza się zmianę linii brzegowej w dostosowaniu do eksploatacji kruszyw w terenach
PG;
2) 5WS stanowiących wody powierzchniowe
zbiornika powyrobiskowego złoża Dębowiec I
dopuszcza się zmianę linii brzegowej w dostosowaniu do prowadzonych robót górniczych
i rekultywacji terenu.
Rozdział 3
Skutki prawne uchwalenia planu i przepisy końcowe
§ 8. Grunty rolne do czasu realizacji zagospodarowania pozostają w dotychczasowym użytkowaniu.
§ 9. Ustala się jednorazowa opłatę od wzrostu
wartości nieruchomości w wysokości 30%.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Przytoczna.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia z mocą obowiązująca po upływie 30 dni od
daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jerzy Barski
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVI/152/08
Rady Gminy Przytoczna
z dnia 16 grudnia 2008r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVI/152/08
Rady Gminy Przytoczna
z dnia 16 grudnia 2008r

Rozstrzygnięcie
w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
W ustalonym terminie, według art. 17 pkt 11 ustawy
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze
zmianami), nie wpłynęły żadne uwagi do projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru złóż kruszywa Dębowiec II (część)
i Dębowiec II Pole E.
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXVI/152/08
Rady Gminy Przytoczna
z dnia 16 grudnia 2008r.
Rozstrzygnięcie
o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą
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do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu (Dz. U.
z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Rada Gminy
Przytoczna ustala:
§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, służące 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. 591) zadania własne gminy.
2. Uchwalenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru złóż kruszywa Dębowiec II (część) i Dębowiec III Pole E nie
spowoduje skutków finansowych odnośnie angażowania środków na realizację zadań własnych gminy
w zakresie infrastruktury technicznej. Przebudowa
systemu zaopatrzenia w energię elektryczną w zakresie lokalizacji stacji transformatorowej słupowej
15/04kV i powiązań w zakresie sieci 15kV oraz sieci
0,4kV stanowią zadanie własne Koncesjonariusza,
który podejmie eksploatację.
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UCHWAŁA NR XXXIV/304/09
RADY MIASTA SZPROTAWA
z dnia 21 stycznia 2009r.
w sprawie likwidacji Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szprotawie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.), art. 36 i 43
ust. 1, art. 53a ust. 2 i art. 60 ust. 4b ustawy z dnia
30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej
(t. j. Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 z poźn. zm.) po
zasięgnięciu opinii Wojewody oraz właściwych organów uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Postanawia się zlikwidować Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szprotawie, zwany dalej „Zakładem”.

d)

2) w zakresie ambulatoryjnej specjalistycznej
opieki zdrowotnej w poradniach ginekologiczno
– położniczej, chirurgii ogólnej, urazowo - ortopedycznej, reumatologicznej i urologicznej
przez:
a)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żaganiu ul. Żelazna 1,

b)

Poradnie Specjalistyczne Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
ul. Chałubińskiego 7,

c)

105 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ
w Żarach ul. Domańskiego 2;

2. Otwarcie likwidacji następuje z dniem wejścia
w życie niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Osobom korzystającym dotychczas
ze świadczeń zdrowotnych likwidowanego zakładu
zapewnia się ciągłość udzielania tych świadczeń
w pełnym zakresie usług objętych statutem zakładu,
w tym także w zakresie świadczeń wymienionych
w ust. 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych jest
zapewnione nieprzerwanie i bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków ich udzielania
i jakości przez Nowy Szpital 5 spółka z ograniczoną
odpowiedzialności z siedzibą w Szczecinie prowadzącą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nowy
Szpital w Szprotawie, który na bazie majątku likwidowanego zakładu, o którym mowa w § 1, rozpocznie udzielanie świadczeń zdrowotnych z dniem zakończenia działalności medycznej zakładu, po
uprzednim zarejestrowaniu tego zakładu opieki
zdrowotnej w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej
prowadzonym przez Wojewodę Lubuskiego.
2. Dodatkowo osobom korzystającym dotychczas
ze świadczeń zdrowotnych likwidowanego zakładu
zapewnia się ciągłość udzielania tych świadczeń
w pełnym zakresie usług objętych statutem zakładu,
nieprzerwanie i bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków ich udzielania i jakości przez
niżej wymienione podmioty udzielające tych świadczeń:
1) w zakresie stacjonarnej opieki szpitalnej w oddziałach chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej i pediatrycznym przez:
a)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żaganiu ul. Żelazna 1,

b)

Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli ul. Chałubińskiego 7,

c)

105 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ
w Żarach ul. Domańskiego 2,

Szpital Powiatowy w Bolesławcu ul. Jeleniogórska 4;

3) w zakresie działalności diagnostycznej obejmującej rentgenodiagnostykę, elektrokardiografię,
ultrasonografię, endoskopię, urografię i Doppler
przez:
a)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żaganiu ul. Żelazna 1,

b)

Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli ul. Chałubińskiego 7,

c)

105 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ
w Żarach ul. Domańskiego 2;

4) w zakresie działalności diagnostyki laboratoryjnej przez:
a)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żaganiu ul. Żelazna 1,

b)

Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli ul. Chałubińskiego 7;

5) w zakresie opieki długoterminowej przez:
a)

Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli ul. Chałubińskiego 7,

b)

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Lubsku
ul. Poznańska 2,

c)

NZOZ Nowy Szpital we Wschowie ul. Ks.
Andrzeja Kostki 33;

6) w zakresie izba przyjęć szpitala z nocną i świąteczną ambulatoryjną i wyjazdową opieką lekarską i pielęgniarską oraz transportem sanitarnym
przez:

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 15
a)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żaganiu ul. Żelazna 1,

b)

Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli ul. Chałubińskiego 7;

7) w zakresie medycyny szkolnej przez:
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ciu likwidacji;
3) zawiadomienie banków obsługujących zakład
o otwarciu likwidacji;
4) przeprowadzenie inwentaryzacji majątku zakładu i protokolarne przekazanie mienia, o którym
mowa w § 4;

a)

Indywidualną Praktykę Pielęgniarską - Janczys Halina w Szprotawie ul. Koszarowa 10,

5) sporządzenie bilansu na dzień otwarcia likwidacji i dzień jej zakończenia;

b)

Indywidualną Praktykę Pielęgniarską - Mikuś
Magdalena w Bożnowie 145/3 gm. Żagań,

c)

Indywidualną Praktykę Pielęgniarską - Bendkowska Ewa w Małomicach Plac XXX-lecia 3,

6) dokonanie czynności prawnych wynikających
z kodeksu pracy wobec pracowników likwidowanego zakładu;

d)

Indywidualną Praktykę Pielęgniarską – Zielińska Urszula w Nowym Miasteczku Plac
Strzelecki 1,

e)

Poradnię Pielęgniarek Środowiskowo Szkolnych „JADMED” s.c. w Lubsku ul. Moniuszki 36;

8) w zakresie rehabilitacji ambulatoryjnej przez:

7) zaspokojenie wierzycieli;
8) zawieranie umów w zakresie niezbędnym dla
likwidacji;
9) dokonanie czynności związanych z wykreśleniem zakładu z właściwych rejestrów;
10) wykonywanie innych czynności wynikających
z przepisów prawa.

a)

NZOZ Nowy Szpital we Wschowie ul. Ks.
Andrzeja Kostki 33,

3. Likwidator nie może bez zgody Gminy Szprotawy zaciągać w imieniu zakładu nowych zobowiązań.

b)

Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli ul. Chałubińskiego 7;

4. Likwidator wykonuje prawa i obowiązki dyrektora zakładu w zakresie niezbędnym do zakończenia
działalności zakładu.

9) w zakresie ratownictwa medycznego:
a)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żaganiu ul. Żelazna 1,

b)

Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli ul. Chałubińskiego 7.

§ 3. Zobowiązania i należności zakładu po jego likwidacji stają się zobowiązaniami i należnościami
Gminy Szprotawy.
§ 4. Mienie stanowiące własność zakładu i mienie gminy użytkowane przez zakład zostanie przekazane w formie dzierżawy podmiotowi, który będzie
świadczył usługi medyczne na terenie Szprotawy.
§ 5. 1. Czynności likwidacyjne wynikające z niniejszej uchwały będą wykonywane przez likwidatora zakładu powołanego przez Burmistrza Szprotawy.
2. Do zadań likwidatora zakładu należy w szczególności:
1) opracowanie harmonogramu likwidacji zakładu;
2) zawiadomienie kontrahentów zakładu o otwar-

§ 6. 1. Termin zakończenia działalności medycznej MSP ZOZ w Szprotawie wyznacza się na dzień
31 maja 2009r.
2. Termin zakończenia czynności likwidacyjnych
ustala się nie później niż do dnia 31 grudnia 2010r.
§ 7. Pracownicy zakładu wykonujący pracę na
podstawie umów o pracę, zawartych na czas nieokreślony, z wyjątkiem pracowników, którzy do dnia
zakończenia likwidacji zakładu złożyli wnioski o rozwiązanie stosunku pracy w związku z przejściem na
emeryturę lub rentę albo z innych przyczyn, stają się
pracownikami nowopowstałego podmiotu w trybie
art. 231 kodeksu pracy.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szprotawy.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jan Chmielewski

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 15
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2 8 6
UCHWAŁA NR 224/5/XXIII/09
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ
z dnia 22 stycznia 2009r.
w sprawie regulaminów przyznawania dodatków do wynagrodzenia i dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli
w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Iłowa
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.
U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) oraz art.
30 ust. 6, art. 54 ust. 7 w związku z art. 91d pkt 1
ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela
(tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn.
zm.2), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi,
uchwala się co następuje:
I. Postanowienia ogólne
§ 1. Ilekroć w treści uchwały jest mowa bez bliższego określenia o:
1) szkole - należy przez to rozumieć przedszkole
lub szkołę, dla której organem prowadzącym
jest Gmina Iłowa;
2) nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczyciela, wychowawcę i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach;
3) dyrektorze lub wicedyrektorze - należy przez to
rozumieć dyrektora lub wicedyrektora szkoły;
4) klasie - należy przez to rozumieć także oddział
lub grupę;
5) uczniu - należy przez to rozumieć także wychowanka;
6) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
- należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa
w art. 42 Karty Nauczyciela;
7) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Iłowej;
8) Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć
ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela;
9) rozporządzeniu - należy przez to rozumieć rozporządzenie ministra właściwego do spraw
edukacji
i nauki w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,
ogólnych warunków przyznawania dodatków
do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym.

§ 2. Regulamin przyznawania dodatków do wynagrodzenia dla nauczycieli w szkołach, określa:
1) wysokość stawek dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy
oraz szczegółowe warunki przyznawania tych
dodatków;
2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw.
§ 3. Regulamin przyznawania nauczycielskiego
dodatku mieszkaniowego określa jego wysokość,
szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania
w szkołach.
II. Regulamin przyznawania dodatków do wynagrodzenia
Dodatek za wysługę lat
§ 4. 1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości określonej w art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela.
2. Okresy zatrudnienia oraz inne okresy uprawniające do dodatku określa rozporządzenie.
§ 5. Dodatek za wysługę lat przysługuje:
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do
wyższej stawki tego dodatku, jeżeli nabycie
prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;
2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.
Dodatek motywacyjny
§ 6. Dodatek motywacyjny jest przyznawany nauczycielom zgodnie z § 6 rozporządzenia.
§ 7. Dla nauczycieli, z zastrzeżeniem § 8, ustala się
trzy grupy kryteriów z podziałem na kryteria szczegółowe, od których spełnienia uzależnione jest uprawnienie do otrzymania dodatku motywacyjnego:

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 15

1

Grupa kryteriów
uzyskiwanie szczególnych osiągnięć
dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych, a w szczególności:

– 738 –

1a

1b

1c

2

jakość świadczonej pracy, w tym
związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym
zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:

1d
2a
2b
2c
2d

2e
2f

3

zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42
ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela,
a w szczególności:

2g
3a
3b
3c

3d

3e

§ 8. Dla dyrektorów ustala się dwie grupy kryteriów z podziałem na kryteria szczegółowe, od któ-
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Kryteria szczegółowe
uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich
możliwości oraz warunków pracy nauczyciela,
dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych
potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo
sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach
itp.,
umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,
pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego
uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz
uczniów potrzebujących szczególnej opieki,
rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów,
systematyczne i efektywne przygotowywanie się
do przydzielonych obowiązków,
podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych,
wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
dbałość o estetykę i sprawność powierzonych
pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych
urządzeń szkolnych,
prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej,
w tym pedagogicznej,
rzetelne i terminowe wywiązywanie się z powierzonych obowiązków,
przestrzeganie dyscypliny pracy;
udział w organizowaniu imprez i uroczystości
szkolnych,
udział w komisjach przedmiotowych i innych,
opiekowanie się samorządem uczniowskim lub
innymi organizacjami uczniowskimi działającymi
na terenie szkoły,
prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie
innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.

rych spełnienia uzależnione jest uprawnienie do
otrzymania dodatku motywacyjnego:

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 15
I

jakość świadczonej pracy, w tym
związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym
zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:
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Ia
Ib
Ic
Id

Ie
If

II

jakość wykonywanej pracy na stanowisku kierowniczym:

Ig
IIa
IIb
IIc
IId
IIe
IIf
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systematyczne i efektywne przygotowywanie się do
przydzielonych obowiązków,
podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych,
wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
dbałość o estetykę i sprawność powierzonych
pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych
urządzeń szkolnych,
prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej,
w tym pedagogicznej,
rzetelne i terminowe wywiązywanie się z powierzonych obowiązków,
przestrzeganie dyscypliny pracy;
celowe i oszczędne wydatkowanie środków finansowych szkoły,
racjonalne wykorzystanie majątku szkoły,
racjonalna polityka personalna,
dbałość o estetykę obiektów szkolnych,
wpływ szkoły na miejscowe środowisko,
jakość świadczonej pracy, o której mowa w art. 7
ust. 2 pkt 2 Karty nauczyciela.

§ 9. 1. Dodatek motywacyjny ma charakter uznaniowy i winien być zróżnicowany w zależności od
spełnienia kryteriów, o których mowa w § 7 lub § 8.

§ 11. 1. Tworzy się fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne w wysokości zgodnej z uchwałą
budżetową Gminy Iłowa i wynoszący:

2. Dodatek motywacyjny może być przyznany, jeżeli w okresie 6 miesięcy poprzedzających przyznanie dodatku:

1) dla nauczycieli w wysokości 1,6% środków na
wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli w danej
szkole (bez wynagrodzenia zasadniczego dyrektora);

1) nauczyciel wyróżniał się osiągnięciami w pracy,
jakością świadczonej pracy lub szczególnym zaangażowaniem w realizację czynności i zajęć,
oraz spełniał co najmniej dwa kryteria szczegółowe z każdej z grup kryteriów, o których mowa
w § 7;

2) dla dyrektorów w wysokości 5% ich wynagrodzenia zasadniczego.
2. Środki na dodatki motywacyjne dla dyrektorów są wyodrębnione i pozostają do dyspozycji
burmistrza.

2) dyrektor szkoły wyróżniał się osiągnięciami
w pracy, jakością świadczonej pracy lub szczególnym zaangażowaniem w realizację czynności
i zajęć, oraz spełniał co najmniej dwa kryteria
szczegółowe z każdej z grup kryteriów, o których mowa w § 8.

§ 12. Wysokość indywidualnego dodatku motywacyjnego dla nauczyciela ustala dyrektor szkoły,
a dla dyrektora szkoły – burmistrz, z zastrzeżeniem
§ 10.

3. Dodatek motywacyjny może być przyznawany
na czas oznaczony, nie krótszy niż 4 miesiące i nie
dłuższy niż 6 miesiące.

§ 13. Dodatek funkcyjny jest przyznawany nauczycielom zgodnie z § 5 rozporządzenia.

§ 10. Dodatek motywacyjny przyznany dla nauczyciela lub dyrektora nie może być niższy niż 2%
i nie wyższy niż 20% otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego.

Dodatek funkcyjny

§ 14. Dodatek funkcyjny przysługuje w wysokości
określonej w poniższej tabeli:

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 15

– 740 –

Stanowisko
Dyrektor szkoły lub gimnazjum o liczbie oddziałów
16 lub większej
Dyrektor szkoły lub gimnazjum o liczbie oddziałów
od 11 do15
Dyrektor szkoły lub gimnazjum liczącej do
10 oddziałów
Dyrektor przedszkola liczącego do 4 oddziałów
Dyrektor przedszkola o liczbie oddziałów 5 lub
więcej
Wicedyrektor szkoły lub gimnazjum o liczbie
oddziałów 11 lub więcej
Wicedyrektor przedszkola liczącego co najmniej
5 oddziałów lub posiadającym oddziały zlokalizowane w różnych miejscach, albo w którym co
najmniej 2 oddziały pracują dłużej niż 10 godzin
dziennie
Inne stanowisko kierownicze, przewidziane
w statucie szkoły
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Wysokość dodatku funkcyjnego (w procentach od
stawki najniższego wynagrodzenia nauczyciela
stażysty posiadającego tytuł zawodowy magistra
z przygotowaniem pedagogicznym)
od 50% do 80%
od 40% do 70%
od 35% do 40%
od 30% do 40%
od 40% do 70%
od 25% do 45%

od 20% do 40%
od 15% do 25%

§ 15. Comiesięczny dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielowi z tytułu wykonywania zadań:

wynikających z zajmowanego stanowiska, wyniki
pracy szkoły oraz liczbę stanowisk kierowniczych
w szkole.

1) opiekuna stażu w wysokości 5% jego miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego za każdego powierzonego mu opiece nauczyciela stażystę i nauczyciela kontraktowego odbywającego staż;

§ 17. Wysokość indywidualnych dodatków funkcyjnych dla wicedyrektorów oraz osób zajmujących
inne stanowiska kierownicze ustala i przyznaje dyrektor w granicach stawek określonych w tabeli,
o której mowa w § 14, uwzględniając m.in. wielkość
placówki, jej warunki organizacyjne oraz liczbę stanowisk kierowniczych w placówce.

2) doradcy metodycznego w wysokości 3% jego
miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego;
3) wychowawcy w wysokości:
a)

13% stawki miesięcznej wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z przygotowaniem pedagogicznym w okresie do dnia
31 grudnia 2009r.,

b)

14% stawki miesięcznej wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z przygotowaniem pedagogicznym w okresie od dnia
1 stycznia 2010 do dnia 31 grudnia 2010r.,

c)

15% stawki miesięcznej wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z przygotowaniem pedagogicznym od dnia 1 stycznia
2011r.

§ 16. Wysokość indywidualnego dodatku funkcyjnego dla dyrektora ustala i przyznaje burmistrz
w granicach stawek określonych w tabeli, o której
mowa w § 14, uwzględniając m. in. wielkość szkoły,
jej warunki organizacyjne, demograficzne i geograficzne, w jakich szkoła funkcjonuje, złożoność zadań

§ 18. W wypadku zbiegu prawa do dodatków
funkcyjnych z kilku tytułów, nauczycielowi przysługuje łączna kwota tych dodatków.
§ 19. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego przysługuje w okresie zajmowania stanowiska kierowniczego
lub wykonywania zadań, za które przysługuje dodatek.
2. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska lub
wykonywania zadań, za które przysługuje dodatek.
Jeżeli powierzenie stanowiska lub wykonywania
zadań, za które przysługuje dodatek nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od tego dnia.
3. Dodatek funkcyjny nie przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem kierowniczym lub sprawowaniem funkcji, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 15
§ 20. 1. Dodatek funkcyjny związany ze stanowiskiem lub wykonywaniem zadań, za które przysługuje dodatek, przysługuje również osobie, której powierzono odpowiednie obowiązki w zastępstwie
innej osoby, od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po trzech miesiącach zastępstwa.
2. Po trzech miesiącach nieobecności dyrektora
z przyczyn innych niż urlop wypoczynkowy, osoba
pełniąca jego obowiązki nabywa prawo do dodatku
funkcyjnego jak dla dyrektora tej jednostki. Jeżeli
osobą pełniącą obowiązki dyrektora jest wicedyrektor, na czas pełnienia tych obowiązków, wicedyrektor nabywa prawo do wyższego dodatku w wysokości jak dla dyrektora tej jednostki.
Dodatek za warunki pracy
§ 21. Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych lub uciążliwych
warunkach określonych w rozporządzeniu.
§ 22. Wysokość dodatku za pracę w warunkach
trudnych lub uciążliwych uzależniona jest od wymiaru czasu pracy realizowanego w tych warunkach.
§ 23. Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje:
1) nauczycielom prowadzącym zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze z dziećmi i młodzieżą
upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim
(§ 8 pkt 7 rozporządzenia) w wysokości 1,40zł za
każdą przepracowaną w tych klasach lub z tym
uczniem godzinę nauczania;
2) nauczycielom prowadzącym nauczanie indywidualne uczniów zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego (§ 8 pkt 8 rozporządzenia)
w wysokości 1,40zł za każdą przepracowaną
w tych klasach lub z tym uczniem godzinę nauczania;
3) nauczycielom szkół podstawowych prowadzących zajęcia w klasach łączonych (§ 8 pkt 10
rozporządzenia) w wysokości 4,00zł za każdą
przepracowaną w tych klasach godzinę nauczania.
§ 24. Nauczycielom z tytułu pracy w warunkach
określonych w § 9 pkt 1 i 2 rozporządzenia przysługuje dodatek w wysokości 1,50za każdą godzinę pracy w tych warunkach.
§ 25. 1. Dodatki za warunki pracy, o których mowa w § 23 i § 24, przyznaje dla nauczyciela dyrektor,
a dla dyrektora – burmistrz.
2. Jeżeli nauczyciel w tym samym czasie prowadzi zajęcia w warunkach uprawniających do
otrzymania dodatku z tytułu trudnych warunków
pracy oraz z tytułu uciążliwych warunków pracy, to
w każdym wypadku nauczycielowi przysługują obydwa dodatki.
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Wynagradzanie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
§ 26. Nauczycielom przysługuje wynagrodzenie
za godziny ponadwymiarowe i oraz godziny zrealizowanych zastępstw doraźnych, z uwzględnieniem
dodatku za warunki pracy.
§ 27. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową oraz godzinę doraźnego zastępstwa
ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę
wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za
warunki pracy, jeżeli praca w tych godzinach odbywa się w takich warunkach) przez miesięczną liczbę
godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, które realizowane są w ramach godzin ponadwymiarowych
lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.
2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, uzyskuje się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16
z zaokrągleniem do pełnych godzin, w ten sposób że
czas zajęć do 0,5 godzin pomija się , a co najmniej
0,51 godziny liczy się za pełną godzinę.
§ 28. 1. Wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw przysługuje wyłącznie za godziny faktycznie
przepracowane.
2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
przysługuje również gdy nauczyciel nie mógł ich
przepracować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.
§ 29. Wynagrodzenie za pracę nauczyciela
w dniu wolnym od pracy reguluje § 10 rozporządzenia.
III. Regulamin dodatku mieszkaniowego
§ 30. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze
co najmniej połowy obowiązującego wymiaru zajęć
przysługuje dodatek mieszkaniowy.
§ 31. 1. Uprawnienie do dodatku mieszkaniowego mają osoby posiadające kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela oraz zatrudnione
w szkołach położonych na terenie wiejskim gminy
Iłowa lub w mieście Iłowa, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W mieście Iłowa, nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy liczba mieszkańców miasta
będzie wynosić nie więcej niż 5000.
§ 32. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:
1) nieświadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie na podstawie odrębnych przepisów;
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego;
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3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa
o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się
nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa
ta została zawarta;
4) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach.
§ 33. 1. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy jest
uzależniony od stanu rodzinnego nauczyciela
uprawnionego do dodatku i jest wypłacany co miesiąc w wysokości:
1) dla 1 osoby - 2% miesięcznej stawki najniższego
wynagrodzenia nauczyciela stażysty posiadającego tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym; określonego w tabeli zaszeregowania oraz minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego;
2) dla 2 osób - 2,5% najniższego wynagrodzenia,
o którym mowa w pkt 1;
3) dla 3 osób - 3% najniższego wynagrodzenia,
o którym mowa w pkt 1;
4) dla 4 i więcej osób - 3,5% najniższego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1.
2. Kwoty przypadającego dodatku, wyliczoną
według zasad określonych w ust. 1, zaokrągla się do
pełnych złotych w ten sposób, że kwotę do 0,49zł
pomija się, a kwotę od co najmniej 0,50zł zaokrągla
się do pełnego złotego w górę.
3. Do osób, o których mowa w ust. 1, zalicza się:
1) nauczyciela wnioskodawcę;
2) małżonka;
3) rodziców nauczyciela wnioskodawcy, którzy nie
posiadają własnego źródła dochodów;
4) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka dzieci w wieku do
18 lat;
5) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka dzieci uczęszczające
do szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak
niż do ukończenia 21 roku życia; w przypadku
dzieci kończących szkołę ponadgimnazjalną
okres uprawniający do otrzymania na tą osobę
dodatku kończy się z dniem 30 września roku
ukończenia szkoły;
6) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka niepracujące dzieci
będące studentami, do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia;
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7) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka dzieci niepełnosprawne nieposiadające własnego źródła dochodów.
4. O zaistniałej zmianie liczby osób, na podstawie
których ustalono wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, nauczyciel otrzymujący dodatek
jest obowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora, a dyrektor – burmistrza. W przypadku niepowiadomienia o zmianie liczby członków rodziny, nienależnie pobrane przez nauczyciela lub dyrektora
świadczenie podlega zwrotowi.
§ 34. 1. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi,
będącemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej w § 33. Małżonkowie wspólnie
określają pracodawcę, który będzie im wypłacał ten
dodatek.
2. W przypadku zatrudnienia nauczyciela w wymiarze większym niż pół etatu, w dwóch lub więcej
szkołach, nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje jedynie z tytułu wykonywania pracy w jednej
ze szkół, wskazanej przez nauczyciela.
3. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie
od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego
lokalu mieszkalnego.
4. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono
wniosek o jego przyznanie.
5. Zmiana wysokości dodatku związana ze zmianą okoliczności mających wpływ na jego wysokość,
następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po dacie wystąpienia okoliczności mającej
wpływ na wysokość dodatku. W przypadku zmiany
stanu rodzinnego mającego wpływ na wysokość
dodatku, nauczyciel lub dyrektor składa korektę do
wniosku według wzoru określonego w załączniku do
uchwały.
6. Wypłacanie kwot dodatku należy do obowiązków dyrektorów.
§ 35. 1. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela (dyrektora) lub na wspólny wniosek nauczycieli będących współmałżonkami, według wzoru
określonego w załączniku do uchwały, z zastrzeżeniem § 37.
2. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor,
a dyrektorowi - w imieniu organu prowadzącego
szkołę - Burmistrz Iłowej.
§ 36. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy wypłaca się w terminie wypłaty wynagrodzenia z góry.
IV. Przepisy przejściowe
§ 37. Zachowują swoją moc wnioski o przyznanie
dodatku mieszkaniowego złożone przez nauczycieli
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o dniu 26 kwietnia 2007r., jeżeli zawarte w nich dane
potrzebne do ustalenia wysokości dodatku nie uległy
zmianie.
V. Przepisy końcowe
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§ 39. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od
1 lutego 2009r.
Przewodniczący Rady
Mirosław Wdowiak

§ 38. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.

1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.
717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz
z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218.
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2006r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007r.
Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103,
Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008r.
Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009r. Nr 1, poz. 1.
3
Niniejsza uchwała była poprzedzona uchwałą Rady Miejskiej
w Iłowej Nr 137/5/XIV/08 z dnia 27 marca 2008r. w sprawie regulaminów przyznawania dodatków do wynagrodzenia i dodatku
mieszkaniowego dla nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Iłowa (Dziennik Urzędowy Województwa
Lubuskiego z 2008r. Nr 35, poz. 737) którą zgodnie z art. 4 ustawy
z dnia 21 listopada 2008r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2009r. Nr 1, poz. 1) stosuje się do dnia wejścia w życie
niniejszej uchwały.
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Załącznik
do uchwały Nr 224/5/XXIII/09
Rady Miejskiej w Iłowej
z dnia 22 stycznia 2009r.

-WZÓRWNIOSEK / KOREKTA WNIOSKU *)
o przyznanie nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
Burmistrz Iłowej 1)
Dyrektor 2)........................................................
..........................................................................
(nazwa jednostki oświatowej)

Nauczyciel wnioskodawca: ..................................................................................................................................
(imię i nazwisko nauczyciela)

................................................................................................................................................................................
(adres zamieszkania)

zatrudniony w .......................................................................................................................................................
(nazwa jednostki oświatowej)

na stanowisku .......................................................................................................................................................
(zajmowane stanowisko)

Wnioskuję o przyznanie mi nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w związku ze spełnieniem wymagań określonych w art. 54 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 97,
poz. 674 z późn. zm.).
Jednocześnie oświadczam, że jestem zatrudniony w wymiarze co najmniej połowy obowiązującego wymiaru
zajęć, posiadam kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela oraz że nie pobieram nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego z tytułu pracy w innej jednostce oświatowej.
Zobowiązuję się równocześnie, że w przypadku utraty uprawnienia do otrzymania nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego, utraty podstawy do otrzymania dodatku3) lub zmiany stanu rodzinnego mającego wpływ na
wysokość dodatku, poinformuje o tym niezwłocznie Burmistrza Iłowej/Dyrektora *).
...........................................................

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

(miejscowość i data sporządzenia wniosku)

(czytelny podpis wnioskodawcy)

Załączniki:
1) stan rodzinny wnioskodawcy – nauczyciela uprawnionego do otrzymania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
____________________________
*) Niepotrzebne skreślić
1) Do Burmistrza Iłowej składają wniosek Dyrektorzy jednostek oświatowych
2) Do Dyrektora jednostki oświatowej składają wniosek nauczyciele zatrudnieni w tej jednostce
3) Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:
- nieświadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie na podstawie odrębnych przepisów,
- pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,
- odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku jednak gdy
z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na
który umowa ta została zawarta,
- korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach.
Dodatek nie przysługuje w przypadku urlopu bezpłatnego udzielonego nauczycielowi na podstawie art. 17 ust.2 Karty Nauczyciela.
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Załącznik do Wniosku/Korekty wniosku *)
o przyznanie nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
stan rodzinny wnioskodawcy – nauczyciela uprawnionego do otrzymania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego:
UWAGA: do poniższego zestawienia należy wpisać jedynie osoby, o których mowa w przypisie b, nie ujmuje się
w
zestawieniu
pozostałych
członków
rodziny,
które
nie
spełniają
kryteriów
wymienionych
w tym przypisie.

Lp.

Imię i nazwisko

Data
urodzenia a)

Stopień
pokrewieństwa b)
Wnioskodawca

Adres zamieszkania c)

...........................................................................
(czytelny podpis wnioskodawcy)

_________________________
*) niepotrzebne skreślić
a) dotyczy osób w wieku do 27 lat
b) należy wpisać odpowiednio:
- „Wnioskodawca”,
- „Małżonek”,
- „Rodzic wnioskodawcy” w przypadku rodzica nieposiadającego własnego źródła dochodów,
- „Dziecko do 18 lat” w przypadku dziecka pozostającego na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka w wieku do 18 lat,
- „Dziecko do 21 lat” w przypadku dziecka pozostającego na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka, uczęszczającego do
szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia; w przypadku dzieci kończących szkołę ponadgimnazjalną okres
uprawniający do otrzymania na tą osobę dodatku kończy się z dniem 30 września roku ukończenia szkoły;
- „Dziecko do 26 lat” w przypadku niepracującego dziecka będącego studentem, pozostającego na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela
i jego małżonka, do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia,
- „Osoba niepełnosprawna” w przypadku dziecka niepełnosprawnego pozostającego na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela
i jego małżonka, nieposiadającego własnego źródła dochodów, c) należy wpisać w formie jak dla korespondencji (kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu i mieszkania)

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 15

– 746 –

Poz. 287

2 8 7
UCHWAŁA NR XVIII/159/09
RADY MIASTA LUBNIEWICE
z dnia 28 stycznia 2009r.
w sprawie zmiany statutu Miasta i Gminy Lubniewice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami)
uchwala się, co następuje :

3. Ponadto dokumenty, o jakich mowa w ust. 1
i 2 są dostępne w wewnętrznej sieci informatycznej Urzędu Miejskiego oraz powszechnie
dostępnych zbiorach danych;

§ 1. Zmienia się Statut Miasta i Gminy Lubniewice stanowiący załącznik do uchwały Nr VI/52/03 Rady
Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 maja 2003r.
w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Lubniewice, w ten sposób, że:

5) § 122 otrzymuje brzmienie: Realizacja uprawnień określonych w § 120 i 121 może się odbywać wyłącznie w Urzędzie Miejskim w asyście
pracownika Urzędu Miejskiego;

1) w § 50 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Pracownik
Urzędu Miejskiego, wyznaczony przez Burmistrza w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady
sporządza z każdej sesji protokół;
2) w § 54 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Obsługę biurową sesji (wysyłanie zawiadomień, wyciągów
z protokołów itp.) sprawuje wyznaczony przez
Burmistrza pracownik Urzędu Miejskiego
w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady;
3) w § 114 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Burmistrz
wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu
Miejskiego;
4) § 121 otrzymuje brzmienie:
1. Dokumenty z zakresu działania Rady i komisji
udostępnia się w Biurze Rady, w dniach pracy
Urzędu Miejskiego w godzinach przyjmowania
interesantów.
2. Dokumenty z zakresu działania Burmistrza
oraz Urzędu udostępnianie są w Biurze Rady
w dniach pracy Urzędu Miejskiego w godzinach
przyjmowania interesantów.

6) § 124 otrzymuje brzmienie:
1. Pracownikami samorządowymi zatrudnionymi w Urzędzie Miejskim oraz jednostkach organizacyjnych gminy są osoby zatrudnione
w ramach stosunku pracy na podstawie:
1) wyboru – Burmistrz;
2) powołania – Zastępca Burmistrza i Skarbnik
Gminy;
3) umowy o pracę – pozostali pracownicy.
2. Skarbnika Gminy na wniosek Burmistrza powołuje Rada. Zastępcę powołuje Burmistrz
w drodze zarządzenia;
7) w § 125 skreśla się zdanie drugie.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Langowicz
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UCHWAŁA Nr XXXV/245/09
RADY MIASTA STRZELCE KRAJEŃSKIE
z dnia 29 stycznia 2009r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości oraz określenia
wzorów formularzy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 6 ust. 13
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844,
ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXI/213/08 Rady Miejskiej
w Strzelcach Krajeńskich z dnia 22 października
2008r. w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku

od nieruchomości oraz określenia wzorów formularzy, załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie jak
w załączniku Nr 1 do uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Elżbieta Łabędź
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXV/245/09
Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
z dnia 29 stycznia 2009r.
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UCHWAŁA Nr XXXV/246/09
RADY MIASTA STRZELCE KRAJEŃSKIE
z dnia 29 stycznia 2009r.
w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej
Na podstawie art. 98a ust. 1 i art. 146 ust. 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nierucho
mościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 zmiany:
Dz. U. z 2004r. Nr 281, poz. 2782, z 2005r. Nr 130,
poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459,
z 2006r. Nr 104, poz.708, Nr 220, poz. 1600 i 1601,
z 2007r. Nr 69 poz. 468, Nr 173, poz. 1218, Dz. U.
z 2008r. Nr 59, poz. 369) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 zmiany:
Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r.
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17,

poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r.
Nr 180, poz. 1111) uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się wysokość stawki procentowej
opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który
wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego
prawa, na 30% wzrostu wartości nieruchomości.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Krajeńskich.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa.
Przewodnicząca Rady
Elżbieta Łabędź
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UCHWAŁA Nr XXXIII/270/09
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 29 stycznia 2009r.
w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy aktywności gospodarczej
we Wschowie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 20 ust. 1
w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) w związku
z uchwałą Nr XXV/202/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy aktywności
gospodarczej we Wschowie, po stwierdzeniu zgodności przedmiotowej zmiany planu miejscowego
z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wschowa, zatwierdzonego uchwałą Nr XLII/405/06 Rady
Miejskiej we Wschowie z dnia 28 czerwca 2006r.
Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

§ 3. 1. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia terenów pod: obiekty produkcyjne, składy
i magazyny oraz działalność usługową (ozn. P/U),
drogi publiczne układu podstawowego, infrastrukturę techniczną dla potrzeb elektroenergetyki i zieleń
urządzoną (ozn. KD/E/ZP), drogi publiczne układu
podstawowego (ozn. KD), lasy (ozn. ZL) oraz określenie sposobów ich zagospodarowania i zabudowy.

Dział I

3. Dla terenu, dla którego ustalono więcej niż jeden rodzaj przeznaczenia, wymienione rodzaje przeznaczenia mogą występować łącznie lub rozdzielnie.

Przepisy ogólne
Rozdział 1
Przedmiot regulacji
§ 1. 1. Uchwala się zmianę Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla strefy aktywności gospodarczej we Wschowie, zwaną dalej „planem”, której część tekstową stanowi treść niniejszej
uchwały.
2. Integralną częścią uchwały jest:
1) rysunek planu w skali 1: 2000, będący częścią
graficzną planu, stanowiący załącznik Nr 1 do
uchwały;
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag
do projektu planu, stanowiące załącznik Nr 2 do
uchwały;
3) rozstrzygniecie o sposobie realizacji, zapisanych
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych
gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik Nr 3 do uchwały.
§ 2. Obszar objęty planem ograniczony jest od
północnego wschodu, wschodu i południa - granicą
administracyjną miasta Wschowy, od zachodu - odcinkiem granicy administracyjnej miasta Wschowa
i dalej zachodnią granicą pasa drogowego drogi
publicznej o kategorii powiatowej Nr 1004F, a od
północy – północną granicą pasa drogowego tej
drogi.

2. Tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych
zasadach zagospodarowania wydzielono na rysunku
planu liniami rozgraniczającymi. Ustala się linie ściśle określone oraz linie nie określone ściśle. Funkcję
linii rozgraniczającej pełni także granica obszaru objętego planem (pokrywająca się z granicą administracyjną miasta Wschowy oraz nie pokrywająca się
z granicą administracyjną miasta Wschowy).

§ 4. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) działce budowlanej – rozumie się przez to działkę, o której mowa w art. 2 pkt 12 ustawy z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z póżn. zm.);
2) nieprzekraczalnej linii zabudowy – rozumie się
przez to linię ograniczającą obszar, na którym
dopuszcza się lokalizacje budynków i budowli
kubaturowych; linia ta nie dotyczy obiektów
budowlanych podziemnych, części podziemnych budynków i budowli kubaturowych, a także: ryzalitów, pilastrów, kolumn, wykuszy,
schodów wejściowych, podjazdów dla osób
niepełnosprawnych i innych podobnych elementów budowlanych;
3) wysokości obiektu budowlanego – należy przez
to rozumieć: w odniesieniu do budynków
- pionową odległość liczoną w metrach od poziomu terenu do najwyższej położonej krawędzi
dachu (stropodachu), a w odniesieniu do budowli- pionową odległość liczoną w metrach od
poziomu terenu do najwyższego punktu obiektu;
4) adaptacji - rozumie się przez to przeznaczenie
istniejącego obiektu budowlanego do pozostawienia łącznie z istniejącym zagospodarowaniem terenu (jeżeli towarzyszy obiektowi); sposób zabudowy powinien wynikać z uzyskanego
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pozwolenia na budowę; obiekt może podlegać
remontowi lub przebudowie;
5) obiekcie działalności usługowej - rozumie się
przez to obiekt budowlany, w którym prowadzona jest pozarolnicza działalność gospodarcza
w zakresie: handlu (detalicznego, hurtowego,
komisowego), magazynowania lub przechowywania produktów (wyrobów) i towarów, konserwacji i napraw, w tym pojazdów mechanicznych, działalności budowlanej oraz działalności
transportu drogowego;
6) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć powierzchnie rzutów poziomych obiektów
budowlanych (będących budynkami i budowlami kubaturowymi, z wyłączeniem obiektów
podziemnych) lub zespołów obiektów budowlanych, zlokalizowanych na działce budowlanej,
mierzoną po zewnętrznym obrysie urządzeń lub
ścian kondygnacji przyziemnej obiektu budowlanego, łącznie z elementami budowlanymi wyszczególnionymi w pkt 2, jeżeli mają oparcie na
ziemi.
Rozdział 2
Ustalenia dotyczące całego obszaru objętego planem
Ustalenia dotyczące wyodrębnionych fragmentów
obszaru objętego planem
§ 5. Obszar objęty planem znajduje się w zasięgu
zasilania Głównego Zbiornika Wód Podziemnych
GZWP Nr 306 „Zbiornik Wschowa” gromadzącego
wody w czwartorzędowych utworach porowatych.
Granicę GZWP określa rysunek planu. Na obszarze
zakazuje się lokalizacji składowisk odpadów, w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.) oraz
odpadów promieniotwórczych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 listopada 2000r.- Prawo atomowe
(Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 276 z późn. zm.).
§ 6. W planie wyznacza się strefę archeologicznej
ochrony konserwatorskiej. Granice strefy określa
rysunek planu. W strefie zlokalizowane jest stanowisko archeologiczne Nr 8(65-22/11) wpisane do wojewódzkiej ewidencji zabytków. Roboty budowlane
(ziemne) w strefie można rozpocząć po uzgodnieniu
z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
w Zielonej Górze.
§ 7. 1. Poza ustaleniami obszarów ochrony,
o których mowa w § 5, 6, na obszarze objętym planem nie występują inne tereny i obiekty podlegające
ochronie, ustalane na podstawie odrębnych przepisów, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 7 ustawy
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.).
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W szczególności na obszarze objętym planem nie
występują: obiekty wpisane do rejestru zabytków,
dobra kultury współczesnej, tereny górnicze, tereny
narażone na niebezpieczeństwo powodzi, tereny
zagrożone osuwaniem się mas ziemnych. W związku
z powyższym w planie nie określa się granic ww.
terenów (obiektów) i nie ustala się sposobów ich
zagospodarowania.
2. Na obszarze objętym planem nie występują
ponadto:
1) tereny przewidziane do scalenia i podziału nieruchomości, w związku z czym w planie nie
określa się zasad i warunków scalania i podziału
nieruchomości;
2) użytki rolne i leśne wymagające zgody na przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne;
3) rodzaje terenów wymagających ochrony przed
hałasem, o których mowa w art.113 ust. 2 pkt 1
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2008r. Nr 25, poz. 150
z późn. zm.) w związku z powyższym w planie
nie wskazuje się terenów wymagających ochrony w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu
w środowisku.
3. Obszar objęty planem jest częściowo zdrenowany. Tereny zdrenowane określa rysunek planu.
Roboty budowlane można rozpocząć po uzyskaniu
zgody Powiatowej Spółki Wodnej we Wschowie na
przebudowę systemów drenarskich.
§ 8. Na system komunikacyjny obszaru objętego
planem składają się drogi publiczne układu podstawowego:
1) odcinek drogi (ulicy) klasy zbiorczej o symbolu
„Z” (droga o kategorii wojewódzkiej Nr 305 relacji: Wroniniec – Wschowa - Wolsztyn- Nowy
Tomyśl - Bolewice);
2) odcinek drogi (ulicy) klasy zbiorczej o symbolu
„Z” (droga o kategorii powiatowej Nr 1004 F relacji: Przyczyna Dolna- Siedlnica);
3) odcinek drogi klasy głównej ruchu przyśpieszonego o symbolu „GP” (w ciągu drogi o kategorii krajowej Nr 12 relacji: Dorohusk – Kalisz –
Leszno – Wschowa – Głogów – Żary - Łęknica granica państwa) wraz z wiaduktem kolejowym
i węzłem drogowym łączącym drogę „GP”
z drogami, o których mowa w pkt 1 i 2.
§. 9. Stawka procentowa służąca ustaleniu jednorazowej opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.) wynosi:
1) w odniesieniu do nieruchomości będących własnością Gminy Wschowa, albo zbywanych na
rzecz Gminy Wschowa – 1%;
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2) w odniesieniu do nieruchomości nie wymienionych w pkt 1 – 25%.
Dział II
Ustalenia dotyczące terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania
wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi
§ 10. 1. Teren oznaczony na rysunku planu
1 KD/E/ZP przeznacza się pod drogi publiczne układu
podstawowego, infrastrukturę techniczną dla potrzeb elektroenergetyki i zieleń urządzoną.
2. Na terenie należy usytuować drogi publiczne
układu podstawowego systemu komunikacyjnego
obszaru objętego planem, o którym mowa w § 8
ust. 3.
3. Istniejące na terenie linie SN 20 kV pracujące
w systemie elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych („Szlichtyngowa”, „Drzewce”, „RS”) i istniejącą linię elektroenergetyczną konsumentową („Cukrownia”) należy zlikwidować (przełożyć). W projekcie zagospodarowania terenu inwestycji, o którym
mowa w przepisach dotyczących zakresu i formy
projektu budowlanego, dotyczącym przełożenia linii,
należy, przy ustalaniu nowego przebiegu sieci elektroenergetycznych, uwzględnić docelowy przebieg
dróg publicznych układu podstawowego systemu
komunikacyjnego obszaru objętego planem, o którym mowa w § 8 ust. 3.
4. Na terenie należy urządzić zieleń niską wraz
z obiektami małej architektury. Dopuszcza się urządzenie zieleni wysokiej. Od strony terenu ozn. 4 P/U
należy przewidzieć zieleń o charakterze krajobrazowym.
5. Usytuowanie budynków i budowli od granicy
obszaru kolejowego lub osi skrajnego toru w odległości mniejszej niż to ustalają przepisy szczególne
wymaga zgody właściwego organu nadzoru budowlanego, w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, wydanej w trybie ustawy z dnia 28 marca 2003r.
o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789
z późn. zm.).
6. Rysunek planu, liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach
zagospodarowania ściśle ustalonych oraz liniami
rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu
lub różnych zasadach zagospodarowania nie ustalonych ściśle, przedstawia maksymalny zasięg terenu.
Dopuszcza się zmniejszenie powierzchni terenu poprzez przesunięcie linii rozgraniczających nie ustalonych ściśle w kierunkach określonych na Rysunku
planu. Przesunięcie linii rozgraniczających i zmniejszenie powierzchni terenu może być dokonane wyłącznie w sposób zapewniający optymalne wykorzystanie terenu pod drogi publiczne układu podstawowego, infrastrukturę techniczną dla potrzeb elektroenergetyki i zieleń urządzoną.
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§ 11. 1. Teren oznaczony na rysunku planu 2 KD z przeznacza się pod drogę (ulicę) publiczną klasy
zbiorczej o symbolu „Z” systemu komunikacyjnego
obszaru objętego planem (droga o kategorii wojewódzkiej Nr 305). Teren obejmuje istniejący pas drogowy oraz pas stanowiący poszerzenie drogi. Ustala
się szerokość całkowitą pasa drogowego w liniach
rozgraniczających wynoszącą 25m.
2. Ustala się ulicę o przekroju jednojezdniowym
(1 x 2). Dopuszcza się, w szczególności
w sąsiedztwie terenu ozn. 1 KD/E/ZP, przekrój dwujezdnoiowy (2 x 2).
3. W ulicy ustala się usytuowanie chodnika po
jednej stronie jezdni i pasa zieleni po jednej lub obu
stronach jezdni oraz zjazdów na tę ulicę. Liczba zjazdów nie może być większa niż 4. W ulicy dopuszcza
się lokalizację innych urządzeń infrastruktury komunikacyjnej, w szczególności: wydzielonych pasów
postojowych na samochody osobowe, torów bocznicy kolejowej (usytuowanych prostopadle do osi
ulicy lub w sposób zbliżony), ścieżki rowerowej, zatoki autobusowej. Liczba stanowisk w jednym zgrupowaniu pasów postojowych nie powinna być
mniejsza niż 8. W pasie zieleni dopuszcza się, po
jednej lub obu stronach jezdni, rząd drzew.
4. Do czasu oddania do użytku dróg publicznych
układu podstawowego systemu komunikacyjnego
obszaru objętego planem, o którym mowa w § 8 ust.
3, dopuszcza się przeznaczenie pasa stanowiącego
poszerzenie drogi pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz działalności usługowej ozn. 4 P/U, jako sposób tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu. Do
pasa stanowiącego poszerzenie drogi stosuje się
odpowiednio ustalenia zawarte w § 13.
§ 12. 1. Teren oznaczony na rysunku planu 3 KD z przeznacza się pod drogę (ulicę) publiczną klasy
zbiorczej o symbolu „Z” systemu komunikacyjnego
obszaru objętego planem (droga o kategorii powiatowej Nr 1004 F). Teren obejmuje istniejący pas drogowy oraz pas stanowiący poszerzenie drogi. Ustala
się szerokość całkowitą pasa drogowego w liniach
rozgraniczających wynoszącą 20m.
2. Ustala się ulicę o przekroju jednojezdniowym
(1 x 2). Dopuszcza się lokalnie, w szczególności
w sąsiedztwie terenu ozn. 1 KD/E/ZP, przekrój dwujezdnoiowy (2 x 2).
3. W ulicy ustala się usytuowanie chodnika po
obu stronach jezdni, dwustronnego pasa zieleni,
ścieżki rowerowej oraz zjazdów na tę ulicę. Liczba
zjazdów nie może być większa niż 6. W ulicy dopuszcza się lokalizację innych urządzeń infrastruktury
komunikacyjnej, w szczególności: wydzielonych pasów postojowych na samochody osobowe, zatoki
autobusowej. Liczba stanowisk w jednym zgrupowaniu nie powinna być mniejsza niż 8. Istniejące
dwa rzędy drzew, usytuowane w istniejącym pasie
drogowym, przeznacza się do pozostawienia.
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W przypadku kolizji drzew usytuowanych w pasie
drogowym od strony wschodniej z planowanymi
elementami oraz urządzeniami infrastruktury komunikacyjnej i technicznej dopuszcza się ich likwidację;
w przypadku likwidacji nakazuje się nasadzenie rzędu nowych drzew w pasie zieleni od strony wschodniej.

2) likwidację działki budowlanej Nr 3 i połączenie
działek budowlanych Nr 1 i 3 w jedna działkę
budowlaną;

4. Jeżeli wymagać tego będzie budowa dróg publicznych układu podstawowego systemu komunikacyjnego obszaru objętego planem, o którym mowa w § 8 ust. 3, dopuszcza się północny odcinek
ulicy przeznaczyć pod drogę kategorii wyższej niż
powiatowa. W takim przypadku ustala się szerokość
całkowitą pasa drogowego tego odcinka w liniach
rozgraniczających wynoszącą 25m.

4) likwidację działki budowlanej Nr 2, 3, 4 i połączenie działek budowlanych Nr 1, 2, 3, 4
w jedna działkę budowlaną;

5. Dla terenu obowiązują ustalenia zawarte w §11
ust. 4.
§ 13. 1. Teren oznaczony na rysunku planu 4 P/U
przeznacza się pod tereny obiektów produkcyjnych,
składów i magazynów oraz działalności usługowej.
2. Rysunek planu, liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach
zagospodarowania ściśle ustalonych oraz liniami
rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu
lub różnych zasadach zagospodarowania nie ustalonych ściśle, przedstawia minimalny zasięg terenu.
Dopuszcza się zwiększenie powierzchni terenu kosztem powierzchni terenu ozn. 1 KD/E/ZP poprzez przesunięcie linii rozgraniczających nie ustalonych ściśle
w kierunkach określonych na Rysunku planu. Przesunięcie linii rozgraniczających i zwiększenie powierzchni terenu może być dokonane wyłącznie
w sposób zapewniający optymalne wykorzystanie
terenu pod drogi publiczne układu podstawowego,
infrastrukturę techniczną dla potrzeb elektroenergetyki i zieleń urządzoną na terenie ozn. 1 KD/E/ZP.
3. Na terenie zakazuje się lokalizacji:
1) obiektów produkcji rolnej oraz składów, magazynów i obiektów działalności usługowej obsługującej rolnictwo;
2) wielkopowierzchniowych obiektów handlowych
o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2;
3) usług chronionych typu szkoła, przedszkole, itp.;
4) zabudowy mieszkaniowej, w tym towarzyszącej
obiektom produkcyjnym, składom i magazynom
oraz działalności usługowej (mieszkania zakładowe);
5) elektrowni wiatrowych.
4. Na terenie, liniami wewnętrznego podziału terenu o tym samym przeznaczeniu lub tych samych
zasadach zagospodarowania, wydziela się cztery
działki budowlane. Działki oznaczono na rysunku
planu numerami 1, 2, 3, 4. Dopuszcza się:
1) likwidację działki budowlanej Nr 2 i połączenie
działek budowlanych Nr 1 i 2 w jedna działkę
budowlaną;

3) likwidację działki budowlanej Nr 4 i połączenie
działek budowlanych Nr 1 i 4 w jedna działkę
budowlaną;

5) wydzielenie nowych działek
z działki budowlanej Nr 1;

budowlanych

6) wydzielenie nowych działek budowlanych
z działki budowlanej powstałej w wyniku połączeń, o których mowa w pkt 1, 2 ,3, 4.
5. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 pkt 5,
6 obowiązują następujące ustalenia dotyczące każdej
nowo wydzielonej działki budowlanej:
1) powierzchnia działki nie może być mniejsza niż
19000m2;
2) szerokość frontu działki, tj. szerokość tej jej części, która przylega do drogi, na którą odbywa
się główny zjazd z działki, nie może być mniejsza niż 90m;
3) działka powinna przylegać bezpośrednio do
drogi (ulicy) publicznej klasy zbiorczej o symbolu „Z”; dopuszcza się dostęp do drogi publicznej przez drogę wewnętrzną wydzieloną na terenie ozn. 4 P/U.
6. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące
drogi wewnętrznej, o której mowa w ust. 5 pkt 3:
1) szerokość drogi wewnętrznej nie może być
mniejsza niż 15m;
2) odległość pomiędzy skrzyżowaniem (połączeniem) drogi wewnętrznej z drogą (ulicą) publiczną klasy zbiorczej o symbolu „Z” a istniejącym lub planowanym skrzyżowaniem (połączeniem) nie może być mniejsza niż 300m;
3) drogę wewnętrzną należy orientować równolegle lub prostopadle w stosunku do osi podłużnej drogi publicznej ozn. 3 KD-z;
4) do połączenia drogi wewnętrznej z drogą publiczną przepisy ust. 11 pkt 4 lit. a, b stosuje się
odpowiednio.
7. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące
istniejących na działkach budowlanych Nr 2 i 3
obiektów budowlanych oznaczonych na rysunku
planu:
1) obiekt budowlany adaptuje się, pod warunkiem,
że stan techniczny i funkcjonalny obiektu umożliwia jego użytkowanie (eksploatacje) w dotychczasowy sposób lub zgodny z projektowanym
przeznaczeniem, a jego użytkowanie nie pogarsza stanu środowiska;

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 15
2) w przypadku, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego;
3) dopuszcza się likwidację obiektu budowlanego.
8. Na działce budowlanej, w zależności od programu użytkowego inwestycji, mogą być usytuowane obiekty budowlane, w szczególności budynki:
produkcyjne, magazynowe, biurowe, socjalne, żywienia zbiorowego wraz z urządzeniami budowlanymi, obiekty działalności usługowej, obiekty techniczne i technologiczne, w tym infrastruktury technicznej, a także otwarte składowiska surowców oraz
otwarte składowiska półprefabrykatów i wyrobów
gotowych. Dopuszcza się łączenie obiektów budowlanych w jeden lub kilka zespołów.
9. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące
obiektów budowlanych, o których mowa w ust. 8:
1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy
określone na rysunku planu; odległość zabudowy od terenu ozn. 1 KD/E/ZP określają przepisy
ustawy Prawo budowlane, w szczególności dotyczące warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
2) dopuszcza się lokalizację obiektów wysokich
(W), tj. o wysokości do 55m nad poziomem terenu, wg kwalifikacji obiektów budowlanych,
o których mowa w przepisach dotyczących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
3) do obiektów budowlanych (stałych i tymczasowych) o wysokości ≥ 50m nad poziomem
terenu
stosuje się przepisy rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003r.
w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych (Dz. U. Nr 130,
poz. 1193).
10. Na działce budowlanej należy przewidzieć lokalny system zieleni. Przy tworzeniu systemu należy
stosować gatunki roślin odpornych na oddziaływania przemysłowe. System powinien obejmować planowaną zieleń urządzoną wysoką i niską, a także
(w zależności od usytuowania działki budowlanej
oraz programu użytkowego inwestycji):
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1) na działce budowlanej należy lokalizować place:
manewrowe, postojowe dla samochodów ciężarowych oraz parkingowe dla samochodów
osobowych; ustala się, że liczba miejsc postojowych:
a)

dla samochodów ciężarowych powinna zabezpieczyć potrzeby wynikające z wielkości
produkcji i usług oraz eliminować parkowanie pojazdów na zewnątrz działki budowlanej, w szczególności w pasach drogowych
dróg (ulic) publicznych klasy zbiorczej
o symbolu „Z” ozn. 2 KD-z i 3 KD-z,

b)

dla samochodów osobowych powinna zabezpieczyć potrzeby wynikające z ilości zatrudnionych;

2) z terenu należy przewidzieć zjazd na drogę (ulicę) publiczną klasy zbiorczej o symbolu „Z”;
z jednej działki budowlanej dopuszcza się urządzenie:
a)

więcej niż jednego zjazdu na jedną drogę
(ulicę) publiczną,

b)

zjazdów na dwie drogi (ulice) publiczne klasy
zbiorczej o symbolu „Z” ozn. 2KD-z i 3KD-z
(ustalenie dotyczy działki budowlanej, która
przylegać będzie bezpośrednio do obu dróg);

3) istniejącą drogę wewnętrzną twardą o nawierzchni bitumicznej, oznaczoną na rysunku
planu, przeznacza się do likwidacji; dopuszcza
się adaptację drogi z wykorzystaniem jej jako
drogę zakładową lub wewnętrzną;
4) na terenie obowiązują następujące zasady dotyczące zjazdów z działki budowlanej na drogę
(ulicę) publiczną klasy zbiorczej o symbolu „Z”:
a)

zjazd nie może być usytuowany w rejonie
węzła drogowego, o którym mowa w § 8
ust. 3,

b)

w bezpośrednim rejonie zjazdu nie należy sytuować urządzeń infrastruktury komunikacyjnej: wydzielonych pasów postojowych na
samochody osobowe, zatoki autobusowej
i bocznicy kolejowej,

c)

w przypadku usytuowania więcej niż jednego zjazdu z jednej działki budowlanej na tę
samą drogę(ulicę) publiczną odległość pomiędzy zjazdami nie może być mniejsza niż
150m; ustalenie dotyczy także zjazdów
z dwóch sąsiednich działek budowlanych,
chyba, że z działek tych przewidziano wspólny zjazd na drogę publiczną,

d)

w przypadku wykorzystania drogi, o której
mowa w pkt 3, jako drogi zakładowej (wewnętrznej) istniejący zjazd na drogę (ulicę)
publiczną ozn. 3 KD-Z adaptuje się;

1) enklawę istniejących gruntów zadrzewionych
przeznaczonych do pozostawienia, określoną
(w sposób orientacyjny) na rysunku planu;
2) enklawy istniejących gruntów zadrzewionych
oraz zakrzewionych, określone (w sposób orientacyjny) na rysunku planu, te, które w projekcie
zagospodarowania terenu inwestycji, o którym
mowa w przepisach dotyczących zakresu i formy projektu budowlanego, przeznaczone zostaną do pozostawienia.
11. Na terenie obowiązują następujące ustalenia
dotyczące komunikacji:

5) na terenie dopuszcza się lokalizację bocznicy
kolejowej.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 15
12. Na terenie ustala się lokalizację inwestycji
(przedsięwzięć) mogących potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
Nr 199, poz. 1227). Dopuszcza się lokalizację inwestycji (przedsięwzięć) mogących zawsze znacząco
oddziaływać na środowisko. Plan nie zawiera ograniczeń dotyczących zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, w szczególności
zagrożenie wystąpienia poważnych awarii, o której
mowa w art. 73 ust. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r.
Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
13. Na terenie może być utworzona strefa przemysłowa, w rozumieniu art. 136a ustawy z dnia
27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).
14. Na terenie należy stosować rozwiązania niezbędne do zapobiegania powstawaniu zanieczyszczeń. W szczególności należy stosować rozwiązania
zapewniające:
1) ochronę powietrza, w szczególności przez
utrzymanie poziomów substancji i energii
w powietrzu poniżej dopuszczalnych poziomów
lub co najmniej na tych poziomach, z zastrzeżeniem ust. 13;
2) jak najlepszy stan akustyczny środowiska,
w szczególności poprzez utrzymanie poziomów
hałasu poniżej dopuszczalnych lub co najmniej
na tych poziomach, z zastrzeżeniem ust. 13;
3) ochronę przed polami elektroenergetycznymi,
w szczególności poprzez utrzymanie poziomów
pól elektroenergetycznych poniżej dopuszczalnych lub co najmniej na tych poziomach, z zastrzeżeniem ust. 13.
15. Na działce budowlanej ustala się następujące
wskaźniki intensywności zabudowy:
1) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki nie może być większa niż 70%;
2) udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki nie może być
mniejszy niż 15%.
§ 14. Teren oznaczony na rysunku planu 5 ZL przeznacza się pod las. Teren należy włączyć do działki
budowlanej usytuowanej na terenie ozn. 4 P/U
przylegającej bezpośrednio do lasu.
Dział III
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej
§ 15. 1. Ustala się lokalizację planowanych sieci
i urządzeń infrastruktury technicznej: wodociągowych, kanalizacyjnych, gazociągów, sieci (linii i kabli)
zasilających elektroenergetycznych SN i nn, oświetl
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enia ulicznego, telekomunikacyjnych obiektów budowlanych oraz innych sieci i urządzeń na terenie
dróg publicznych układu podstawowego, infrastruktury technicznej dla potrzeb elektroenergetyki i zieleni urządzonej ozn. 1KD/E/ZP oraz na terenach dróg
(ulic) publicznych układu podstawowego klasy zbiorczej ozn. 2KD-z i 3KD-z.
2. W przypadku, kiedy ze względów technicznych
albo ze względu na wymogi operatora sieci lub ważny interes osoby trzeciej sieć (urządzenie) nie może
być usytuowana w sposób określony w ust. 1, dopuszcza się jej lokalizację na terenie ozn. 4 P/U pod
warunkiem, że będzie usytuowana sposób nieutrudniający zabudowy i zagospodarowania terenu.
3. Jeżeli istniejąca sieć (urządzenie) infrastruktury
technicznej uniemożliwia lub istotnie ogranicza zagospodarowanie lub zabudowę terenu (działki budowlanej) zgodnie z ustaleniami planu i przepisami
odrębnymi, należy usunąć kolizję poprzez likwidację
sieci albo jej przełożenie. Zasady dotyczące ustalenia
nowego przebiegu sieci podlegającej przełożeniu
określa ust. 1 i 2.
§ 16. 1. Ustala się zaopatrzenie w wodę dla celów
socjalno - bytowych, technologicznych i zabezpieczenia przeciwpożarowego z istniejącej sieci wodociągowej ø 200mm. Dopuszcza się zaopatrzenie
w wodę z planowanej sieci wodociągowej podłączonej do istniejącej sieci wodociągowej w ul. Kolejowej
(usytuowanej poza granicą obszaru objętego planem).
2. Średnica planowanego przewodu wodociągowego nie powinna być mniejsza niż 110mm Sieci
wodociągowe należy w miarę możliwości spinać
pierścieniowo.
3. Istniejące na obszarze objętym planem sieci
wodociągowe ø 200mm oznaczone na rysunku planu
adaptuje się, z zastrzeżeniem § 15 ust. 3.
§ 17. 1. Ustala się odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i przemysłowych do istniejącej
sieci kanalizacyjnej ø 200mm. Na terenie ozn. 4P/U
dopuszcza się lokalizację lokalnej przepompowni
ścieków (punktu podnoszenia ścieków).
2. Średnica planowanego przewodu kanalizacyjnego grawitacyjnego nie powinna być mniejsza niż
200mm.
3. Na obszarze objętym planem zakazuje się
gromadzenia ścieków w szczelnym zbiorniku bezodpływowym oraz lokalizacji indywidualnej oczyszczalni ścieków.
4. W przypadku kiedy ścieki wymagać będą, na
podstawie odrębnych przepisów, podczyszczenia
przed ich zrzutem do sieci kanalizacyjnej, urządzenia
podczyszczające należy zlokalizować na działce budowlanej należącej do wytwórcy ścieków.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 15
5. Istniejące na obszarze objętym planem sieci
i urządzenia infrastruktury technicznej oznaczone na
rysunku planu: sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (ø 200mm i 250mm), tłocznej (ø 110mm)
i dwie lokalne przepompownie ścieków (P1, P2) adaptuje się, z zastrzeżeniem § 15 ust. 3.
§ 18. 1. Ustala się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do planowanych sieci kanalizacji deszczowej. Sieci należy podłączyć do planowanego lokalnego systemu kanalizacji deszczowej.
Ustala się, że elementem systemu mogą być otwarte
zbiorniki retencyjne, rowy odwodnieniowe oraz
oczyszczalnie wód opadowych i roztopowych. Dopuszcza się lokalizacje:
1) otwartych zbiorników retencyjnych, rowów odwodnieniowych oraz oczyszczalni wód opadowych i roztopowych- na terenie ozn. 4P/U;
2) rowów odwodnieniowych w liniach rozgraniczających dróg publicznych klasy zbiorczej
o symbolu „Z” ozn. 2KD-z i 3 KD.
2. Średnica planowanego przewodu kanalizacyjnego nie powinna być mniejsza niż 250mm.
3. W przypadku kiedy wody opadowe i roztopowe
wymagać będą, a podstawie odrębnych przepisów,
podczyszczenia przed ich zrzutem do wód powierzchniowych lub gruntu, urządzenia podczyszczające należy lokalizować na obszarze objętym planem.
Dopuszcza się zrzut nieoczyszczonych wód opadowych i roztopowych do urządzeń zlokalizowanych
poza obszarem objętym planem.
§ 19. Na obszarze objętym planem nie obowiązuje scentralizowany system ciepłowniczy. Obiekt budowlany wymagający ogrzewania, a także energii
cieplnej dla celów technologicznych i socjalnych,
należy zaopatrzyć w ciepło z kotłowni zakładowej
zlokalizowanej na działce budowlanej.
§ 20. 1. Dopuszcza się zaopatrzenie terenu ozn.
4P/U w gaz ziemny, w tym dla celów, o których mowa w § 19. Zasilanie w gaz ziemny, w ilości niezbędnej do pokrycia zapotrzebowania mocy, wymaga
budowy sieci gazowych niskiego lub średniego ciśnienia, które należy wyprowadzić z istniejącej lub
planowanej stacji red. - pom. gazu II° (usytuowanej
poza granicą obszaru objętego planem). Do warunków technicznych i ekonomicznych przyłączenia,
a także do zawarcia umowy przyłączeniowej lub
umowy sprzedaży gazu stosuje się przepisy ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne
(Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.).
2. Średnica planowanego gazociągu niskiego ciśnienia nie powinna być mniejsza niż ø 90mm.
§ 21. 1. Ustala się zasilanie w energię elektryczną
z istniejących i planowanych sieci elektroenergetycznych nn.
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2. Sieci elektroenergetyczne nn zasilające działki
budowlane Nr 1, 3, 4 (usytuowane na terenie ozn.
4 P/U), a także działki budowlane wydzielone na terenie ozn. 4 P/U w sposób określony w § 13 ust. 4,
należy podłączyć do planowanych stacji transformatorowych kubaturowych zasilanych sieciami elektroenergetycznymi SN.
3. Na działce budowlanej nr 2 (usytuowanej na
terenie ozn. 4 P/U) istniejącą linię elektroenergetyczną SN 20 kV i stację transformatorową słupową adaptuje się. Dopuszcza się likwidację linii i stacji.
W przypadku likwidacji linii i stacji transformatorowej zasilenie terenu należy zapewnić w sposób określony w ust. 2.
4. Na działce budowanej Nr 1, a także na wydzielonych w sposób określony w § 13 ust. 4 pkt 5, 6
nowych działkach budowlanych usytuowanych na
terenie ozn. 4 P/U, dopuszcza się usytuowanie:
1) głównego punktu zasilania elektroenergetycznego (GPZ);
2) stacji transformatorowej dla elektroenergetycznego zasilania rezerwowego; stację należy usytuować w sąsiedztwie GPZ „Wschowa”.
5. W przypadku kiedy właścicielem planowanej
stacja transformatorowej kubaturowej będzie „ENEA
– Operator” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, teren
stacji wymaga geodezyjnego wydzielenia działki
budowlanej i zapewnienia dostępu - dojazdu (w tym
dla ciężkiego sprzętu transportowego) do drogi publicznej.
6. Istniejącą na obszarze objętym planem linię elektroenergetyczna WN 110kV „Wschowa - Głogów”
adaptuje się. Dopuszcza się likwidację linii.
§ 22. 1. Istniejące na obszarze objętym planem
telekomunikacyjne obiekty budowlane, w szczególności sieci i linie kablowe adaptuje się.
2. Dopuszcza się rozbudowę istniejących, a także
budowę nowych telekomunikacyjnych obiektów
budowlanych.
3. Na terenie ozn. 4 P/U dopuszcza się lokalizacje
telekomunikacyjnych obiektów budowlanych: antenowych konstrukcji wsporczych oraz masztów i wież
antenowych. Dla obiektów telekomunikacyjnych
przepisy określone w § 13 ust. 9 pkt 2, 3 stosuje się
odpowiednio.
§ 23. 1. Odpady stałe wytworzone na działce budowlanej należy segregować i umieszczać w pojemnikach służących do czasowego gromadzenia odpadów. Pojemniki należy ustawiać w wyznaczonych
miejscach na działce budowlanej. Miejscami tymi
mogą być: osłona lub pomieszczenia, wyodrębnione
pomieszczenia w budynku lub utwardzone place do
ustawiania pojemników (kontenerów).
2. Na działce budowlanej dopuszcza się magazynowanie odpadów.
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3. Do postępowania z odpadami stosuje się
przepisy określone w uchwale Nr XXXIX/390/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 marca 2006r.
w sprawie: szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Wschowa
oraz przepisy ustawy o odpadach, a w stosunku do
odpadów promieniotwórczych przepisy ustawy Prawo atomowe.
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Miejskiej we Wschowie z dnia 13 września 2006r.
(Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
Nr 92, poz. 1702) w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy aktywności gospodarczej we Wschowie.
§ 25. Uchwała wchodzi w życie po upływie
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Dział IV
Przepisy końcowe
§ 24. Traci moc uchwała Nr XLIII/413/06 Rady

Przewodniczący Rady
Fabian Grzyb
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXIII/270/09
Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 29 stycznia 2009r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXIII/270/09
Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 29 stycznia 2009r.
Rozstrzygnięcie
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy aktywności gospodarczej we
Wschowie
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada
Miejskiej we Wschowie rozstrzyga co następuje:
-

do projektu zmiany Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla
strefy
aktywności
gospodarczej
we
Wschowie, wyłożonego do publicznego
wglądu wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko w Urzędzie Miasta i Gminy we
Wschowie w dniach od 3 grudnia 2008r.
do 24 grudnia 2008r. nie wniesiono uwag,
zgodnie z Wykazem Uwag stanowiącym
integralną część Dokumentacji Prac Planistycznych.

W związku z powyższym nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia.
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXIII/270/09
Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 29 stycznia 2009r.
Rozstrzygnięcie
o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do
zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przetrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 7 ust. 1
pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1999r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) oraz art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska
we Wschowie rozstrzyga, co następuje:
§ 1. Z ustaleń zawartych w uchwale w sprawie
zmiany Miejscowego planu zagospodarowania prze-
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strzennego dla strefy aktywności gospodarczej
we Wschowie oraz z wykonanej Prognozy skutków
finansowych uchwalenia planu wynika, że przyjęcie
i realizacja planu nie będzie generować wydatków
z budżetu Gminy Wschowa w zakresie dróg publicznych oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych Gminy.
§ 2. Dopuszcza się partycypację środków budżetowych Gminy Wschowa w realizację dróg wewnętrznych, a także w budowę przewodów lub urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa
w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r.
Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) w zakresie wodociągów i kanalizacji, na podstawie bilateralnych umów
cywilnoprawnych lub w oparciu o przepisy dotyczące partnerstwa publiczno - prywatnego.
§ 3. 1. Ustala się następujący sposób realizacji
dróg oraz przewodów lub urządzeń infrastruktury
technicznej, o których mowa w § 2: realizacja inwestycji zostanie przeprowadzona w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, z wykorzystaniem przepisów odrębnych,
w szczególności ustaw: o drogach publicznych,
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, o gospodarce nieruchomościami, o udostępnieniu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Prawo ochrony Środowiska, Prawo wodne,
Prawo energetyczne, Prawo budowlane.
2. Termin realizacji inwestycji, o których mowa
w ust. 1, przewiduje się na lata 2010 - 2013. Zakłada
się realizację wieloetapową.
§ 4. W oparciu o przepisy ustawy o finansach
publicznych ustala się następujące zasady finansowania inwestycji w zakresie dróg oraz przewodów
lub urządzeń infrastruktury technicznej, o których
mowa w § 2:
1) z budżetu Gminy Wschowa, zgodnie z uchwałą
budżetową;
2) z kredytów i pożyczek;
3) z obligacji komunalnych;
4) ze strukturalnych funduszy pomocowych: unijnych, krajowych, wojewódzkich;
5) z udziału inwestorów zewnętrznych, na podstawie bilateralnych umów cywilnoprawnych,
w tym poprzez partnerstwo publiczno - prywatne.
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Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych, w miarę posiadanych rezerw, można nabywać: - na podstawie nadesłanego zamówienia: w Zakładzie Obsługi Administracji
Lubuskiego Urzędu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. (0-95) 7111-210 - w punkcie sprzedaży Lubuskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul Jagiellończyka 8, codziennie w godz. 730 - 1530, Dzienniki Urzędowe wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu redakcji Dziennika Urzędowego, w bibliotece Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. oraz Delegaturze Lubuskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Zielonej Górze – codziennie w godzinach pracy urzędu.
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