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ZARZĄDZENIE NR 67
WOJEWODY LUBUSKIEGO
z dnia 31 marca 2009r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej oraz powołania
wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich
Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004r. Nr 241, poz. 2416,
Nr 277, poz. 2742; z 2005r. Nr 180, poz. 1496;
z 2006r. Nr 104, poz. 708, poz. 711 i Nr 220,
poz. 1600; z 2007r. Nr 107, poz. 732, Nr 176,
poz. 1242; z 2008r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180,
poz. 1109, Nr 206, poz. 1288 i Nr 208, poz. 1308
i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 22, poz. 120)
§ 8 – 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
24 stycznia 2006r. w sprawie komisji lekarskich oraz
wynagradzania za udział w ich pracy (Dz. U. Nr 18,
poz. 142; z 2009r. Nr 19, poz. 102) oraz § 8 ust. 1
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia
22 grudnia 2005r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru (Dz. U. z 2006r. Nr 1, poz. 7,
Nr 238, poz. 1728), w związku z rozporządzeniem
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz
Obrony Narodowej z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie
przeprowadzenia
kwalifikacji
wojskowej
w 2009r. (Dz. U. z 2009r. Nr 33, poz. 263) zarządza
się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu Nr 45 Wojewody Lubuskiego
z dnia 13 marca 2009r. w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej oraz powołania wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich, wprowadza się następujące zmiany:
W załączniku Nr 2 Skład Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej:
1) w pkt 2 ppkt 2 lit. c skreśla się wyrazy „lekarz
medycyny” i na to miejsce wpisuje się „sekretarz komisji”.

5 76

W załączniku Nr 3, rozdział 6 Powiatowa Komisja
Lekarska dla Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego:
1) w pkt 1 ppkt 1 skreśla się wyraz „Bogusław”
i na to miejsce wpisuje się „Bogdan”.
W załączniku Nr 3, rozdział 10 Powiatowa Komisja
Lekarska dla Powiatu Zielonogórskiego:
1) w pkt 2 ppkt 2 lit. c skreśla się wyrazy „Małgorzata Mach” i na to miejsce wpisuje się „Luiza
Pienio”;
2) w pkt 2 ppkt 2 lit. d skreśla się wyrazy „Luiza
Pienio” i na to miejsce wpisuje się „Mirosława
Pruska”.
W załączniku Nr 3, rozdział 12 Powiatowa Komisja
Lekarska dla Powiatu Żarskiego:
1) w pkt 1 skreśla się wyrazy „Krzysztof Wojtalewicz” i na to miejsce wpisuje się „Henryk Przychodzeń”;
2) w pkt 2 ppkt 1 lit. a skreśla się wyrazy „Henryk
Przychodzeń” i na to miejsce wpisuje się „Paweł Dwornicki”.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wicewojewoda Lubuski
Jan Świrepo
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ZARZĄDZENIE NR 6/09
WÓJTA GMINY SKĄPE
z dnia 2 marca 2009r.
w sprawie zamiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Skąpe
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

- usuwanie w miarę możliwości awarii sieci
i urządzeń komputerowych oraz w zakresie
oprogramowania komputerowego,

§ 1. W zarządzeniu Nr 1/09 Wójta Gminy Skąpe
z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Skąpe wprowadza się
następujące zmiany:

- wykonywanie obowiązków administratora
bezpieczeństwa informacji,

1) w § 6 ust. 2 dodaje się:

- prowadzenie strony internetowej urzędu gminy oraz bieżące aktualizowanie Biuletynu Informacji Publicznej,

po tirecie 12 o brzmieniu „Radca prawny” dodaje się

- dokonywanie zakupu sprzętu i oprogramowania komputerowego według potrzeb,

„- Samodzielne stanowisko ds. informatyki
(INF)”,

- prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego, programów i licencji będących w posiadaniu urzędu,

„- Samodzielne stanowisko ds. funduszu alimentacyjnego (FA)”,
2) dodaje się § 28a i § 28b w brzmieniu:
„§ 28a. Do zadań Samodzielnego stanowiska
ds. funduszu alimentacyjnego należy:
- prowadzenie postępowania z zakresu funduszu alimentacyjnego oraz wydawania w tych
sprawach decyzji i prowadzenia korespondencji,

- realizowanie projektów związanych z elektronicznym usprawnieniem funkcjonowania urzędu i obsługi interesantów,
- elektroniczny obieg dokumentów,
- nadzór nad rozwojem i eksploatacją oprogramowania,
- wykonywanie okresowych przeglądów i konserwacji sprzętu komputerowego,

- sprawozdawczość,

- wykonywanie archiwizacji danych,

- rozpoznanie zapotrzebowania na powierzone
zadania,

- zapewnienie bezpieczeństwa sieci,

- sporządzanie list wypłat,

- projektowanie oraz wdrażanie rozwiązań informatycznych na potrzeby gminy,

- znajomość zagadnień i obowiązków prawa
z zakresu funduszu alimentacyjnego.

- zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.”;

§ 28b. Do zadań Samodzielnego stanowiska
ds. informatyki należy:
- administrowanie komputerami i siecią komputerową w urzędzie gminy,

3) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie:
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Poz. 577
„Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 1/09
Wójta Gminy Skąpe
z dnia 2 marca 2009r.

”

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie
14 dni od jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
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Województwa Lubuskiego.
Wójt
Zbigniew Woch
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UCHWAŁA NR XXVII/157/08
RADY GMINY PRZYTOCZNA
z dnia 29 grudnia 2008r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytocznej do
podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych
Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Przytoczna uchwala,
co następuje:
§ 1. Upoważnia się Kierownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytocznej do wykonywania zadań ustawowych gminy określonych
w ustawie z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192,
poz. 1378 z późn. zmianami) z wyłączeniem art. 4

ust. 3 i art. 12 ww. ustawy.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Przytoczna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jerzy Barski
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UCHWAŁA NR XXVIII/163/2009
RADY GMINY PRZYTOCZNA
z dnia 3 lutego 2009r.
w sprawie zmiany w uchwale Nr XXXIX/244/2002 Rady Gminy Przytoczna z dnia 15 lutego 2002r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Przytoczna i jednostek
organizacyjnych Gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawyOrdynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego
uprawnionych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku
z art. 43 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca
2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r.
Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

Lub. z 2002r., Nr 27, poz. 294 z późn. zm.) litera c
otrzymuje brzmienie:

§ 1. W § 3 ust. 1 uchwały Nr XXXIX/244/2002
z dnia 15 lutego 2002r. w sprawie szczegółowych
zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Przytoczna i jednostek organizacyjnych Gminy z tytułu
należności pieniężnych, do których nie stosuje się
przepisów ustawy- Ordynacja podatkowa, udzielania
innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych (Dz. Urz. Woj.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
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„c) ściągnięcie wierzytelności zagraża ważnymi
interesom dłużnika, a szczególnie jego egzystencji,”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

Przewodniczący Rady
Jerzy Barski
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UCHWAŁA NR XXXI/293/09
RADY MIASTA SŁUBICE
z dnia 12 lutego 2009r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego
w Słubicach pomiędzy ul. Konstytucji 3-go Maja, ul. Drzymały i ul. Nocznickiego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 20 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80,
poz. 717 ze zm.) oraz w związku z uchwałą
Nr L/480/06 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia
26 października 2006r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Słubicach pomiędzy ul. Konstytucji 3-go Maja, ul. Drzymały
i ul. Nocznickiego, Rada Miejska w Słubicach
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Słubicach pomiędzy ul. Konstytucji 3-go Maja,
ul. Drzymały i ul. Nocznickiego, zwany dalej planem,
stwierdzając jednocześnie jego zgodność ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Słubice, uchwalonego uchwałą Nr XIV/156/00 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 27 stycznia 2000r. z późniejszymi zmianami – według załączonego w rysunku planu wyrysu.
2. Plan, o którym mowa w ust. 1 składa się z części tekstowej zawartej w § 2, 3 i 4, rysunku planu
w skali 1:1000 – stanowiącego załącznik Nr 1 do
uchwały, rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zadań
własnych gminy w zakresie infrastruktury technicznej – stanowiącego załącznik Nr 2 do uchwały oraz
rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia zgłoszonych
uwag do planu – stanowiącego załącznik Nr 3 do
uchwały.
Ustalenia ogólne planu
§ 2. 1. Przedmiotem ustaleń planu są:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej – oznaczone symbolem MW;
2) tereny wolnostojącej zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej – oznaczone symbolem MN;
3) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i towarzyszących usług nieuciążliwych –
oznaczone symbolem MN,U;
4) tereny usług nieuciążliwych z towarzyszącą
funkcją mieszkaniową – oznaczone symbolem
U,MN;
5) tereny urządzeń komunalnych (przepompownie
ścieków sanitarnych) – oznaczone symbolem
NO;
6) tereny stacji transformatorowych 15/0,4kV –

oznaczone symbolem E;
7) teren zabudowy garażowej – oznaczony symbolem KS;
8) tereny zieleni zabawowo – rekreacyjnej – oznaczone symbolem Z1;
9) tereny zieleni urządzonej ze ścieżką pieszo –
rowerową i ciekiem wodnym – oznaczone
symbolem Z2;
10) teren osiedlowej zieleni urządzonej – oznaczony symbolem Z3;
11) tereny dojazdowych dróg publicznych – oznaczone symbolem KDD;
12) tereny komunikacji pieszej – oznaczone symbolem KX;
13) teren kanału melioracyjnego – oznaczony symbolem W;
14) zasady zalecanego przebiegu dróg wewnętrznych;
15) zasady zalecanej parcelacji terenów zabudowy
jednorodzinnej oraz zasady kształtowania zabudowy mieszkaniowej.
2. Ilekroć w ustaleniach niniejszej uchwały jest
mowa o:
1) przeznaczeniu terenów – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym terenie, wyznaczonym liniami
rozgraniczającymi w sposób określony ustaleniami planu;
2) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez
to rozumieć linię ograniczającą obszar, na którym przewiduje się realizację obiektów kubaturowych; bez prawa jej przekraczania oraz z dopuszczeniem tolerancji 1,5m przy występowaniu ryzalitów, wykuszy, pilastrów, słupów oraz
stref wejściowych stanowiących nie więcej niż
30% powierzchni ściany zewnętrznej budynku;
3) obowiązującej linii zabudowy – należy przez to
rozumieć linię wyznaczającą realizację obiektów kubaturowych z dopuszczeniem tolerancji
1,5m przy występowaniu ryzalitów, wykuszy,
pilastrów, słupów oraz stref wejściowych stanowiących nie więcej niż 30% powierzchni
ściany zewnętrznej budynku;
4) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć aktualne w momencie realizacji niniejszej
uchwały przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, normy branżowe oraz ograniczenia
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w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych;
5) terenie – należy przez to rozumieć teren wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem, a ponadto numerem porządkowym ułatwiającym jego identyfikację;
6) usługach nieuciążliwych – należy przez to rozumieć taki rodzaj działalności usługowej, która
nie powoduje przekroczenia standardów jakości środowiska (np. hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, oddziaływanie komunikacji)
poza terenem, do którego prowadzący usługi
posiada tytuł prawny;
7) korytarzu technicznym napowietrznej linii elektroenergetycznej – należy przez to rozumieć pas
terenu, którego osią podłużną jest rzut poziomy
danej linii, a wymiarem poprzecznym jest szerokość określona w rysunku planu; w obrębie,
którego obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów
przeznaczonych na stały pobyt ludzi;
8) dachach wysokich – należy przez to rozumieć
dachy dwuspadowe, wielospadowe i łamane,
przy czym dany rodzaj dachu należy stosować
konsekwentnie dla grup budynków wyodrębnionych przestrzennie, z zachowaniem symetrycznego kąta spadku połaci dachowych oraz
z dopuszczeniem występów, których suma szerokości nie może przekraczać połowy długości
dachu;
9) parcelacji – należy przez to rozumieć podział
terenów na działki budowlane;
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5) wielkości wymiarowe;
6) granice korytarzy technicznych napowietrznych
linii elektroenergetycznych.
4. Ustalenia funkcjonalno-przestrzenne w zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu
kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz zasad kształtowania przestrzeni publicznych.
Ustala się:
1) przeznaczenie poszczególnych terenów, linie
rozgraniczające tereny o różnych funkcjach,
obowiązujące oraz nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z oznaczeniami w rysunku planu,
2) obowiązek:
a)

każdorazowego zawiadamiania Wojewody
Lubuskiego w przypadkach odkrycia, w trakcie prowadzenia robót ziemnych, kopalnych
szczątków roślin lub zwierząt,

b)

każdorazowego zawiadamiania Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Burmistrza Słubic o przypadkach odkrycia
w trakcie prowadzenia robót ziemnych
przedmiotu mogącego być zabytkiem, po
uprzednim wstrzymaniu wszelkich prac mogących uszkodzić lub zniszczyć odkryty
przedmiot oraz zabezpieczeniu go i miejsca
jego odkrycia przy użyciu dostępnych środków,

c)

wprowadzenia zieleni izolacyjnej wzdłuż:

10) drogach publicznych – należy przez to rozumieć
drogi kategorii dróg gminnych o znaczeniu lokalnym, z których może korzystać każdy, a których realizacja i utrzymanie należą do zadań
własnych gminy;
11) drogach wewnętrznych – należy przez to rozumieć drogi nie zaliczane do żadnej kategorii
dróg publicznych, o szerokości w liniach rozgraniczenia nie mniejszej niż 6,0m oraz jezdni
nie mniejszej niż 5,0m, których budowa, zarządzanie i oznakowanie należy do właściciela lub
zarządcy terenu;
12) wewnętrznych drogach osiedlowych – należy
przez to rozumieć drogi obsługujące tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej
(1MW i 2MW), nie wymagające odrębnego rozgraniczenia, których budowa, zarządzanie
i oznakowanie należy do zarządcy terenu.
3. Następujące oznaczenia graficzne w rysunku
planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) granice obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie
użytkowania i przeznaczenia;
3) nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy;
4) podstawowe przeznaczenia poszczególnych terenów oznaczone odpowiednim symbolem;

-

zachodniej
23MN,U,

granicy

terenów:

3

MN,

-

południowo – zachodniej granicy terenu
2MW,

-

północno – zachodniej granicy terenu
1MW,

d)

podwyższenia rzędnej terenu w najniższych
częściach terenów 1MW, 3MN, 23MN,U
o min. 0,5m, ze względu na sąsiedztwo istniejącego rowu melioracyjnego,

e)

uzgadniania wszelkich zmian dotyczących
lokalizacji istniejących lub realizacji nowych
budowli komunikacyjnych w sąsiedztwie
Kanału Czarnego, odprowadzenia wód burzowych w obrębie tego kanału, jak również
ingerencji w jego koryto z właściwym Inspektoratem Lubuskiego Zarządu Melioracji
i Urządzeń Wodnych;

3) zasadę parcelacji istniejących terenów przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną przedstawioną w rysunku planu w formie zalecanego
podziału wewnętrznego tych terenów z jednoczesnym określeniem proponowanych dróg
wewnętrznych w odniesieniu do terenów będących we władaniu osób fizycznych;
4) przebieg ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż
istniejącego cieku wodnego zawartego w obrę-
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bie terenów 47Z2, 48Z2 i 49Z2 (Kanału Czarnego jako urządzenia melioracji podstawowej),
stanowiącego główny element osiedlowej komunikacji pieszo – rowerowej obszaru objętego
planem;
5) obowiązujące linie zabudowy w celu uzyskania
jednolitego przestrzennie charakteru w pierzejach planowanej zabudowy, w obrębie terenów
MN;
6) zakaz:
a)

lokalizacji w obszarze objętym planem wież
telefonii komórkowej, elektrowni wiatrowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków,
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wania terenów.
Ustala się możliwość utrzymania dotychczasowego
sposobu użytkowania i zagospodarowania poszczególnych terenów, jako ich tymczasowego zagospodarowania do czasu osiągnięcia docelowych ustaleń
planu przewidzianych do etapowej realizacji, bez
konkretyzacji terminowej.
8. Ustalenia w zakresie komunikacji.
Ustala się:
1) obsługę komunikacyjną obszaru objętego planem poprzez:
a)

układ dróg w klasie dojazdowej, w tym już
istniejących – oznaczonych symbolem KDD,

b)

lokalizowania obiektów przeznaczonych na
stały pobyt ludzi w obrębie korytarzy technicznych napowietrznych linii elektroenergetycznych,

b)

układ dróg wewnętrznych w obrębie terenów pozostających we władaniu osób fizycznych – według postulowanych w rysunku planu zasad ich przebiegu,

c)

stosowania ogrodzeń – betonowych lub żelbetowych, a także wyższych niż 1,50m
wzdłuż granic z drogami publicznymi i wewnętrznymi,

c)

układ wewnętrznych dróg osiedlowych
w obrębie terenów 1MW i 2MW – wg postulowanych w rysunku planu zasad ich przebiegu,

d)

stosowania zabudowy wyższej aniżeli:

d)

tereny komunikacji pieszej zapewniające
dogodne połączenia pomiędzy poszczególnymi sektorami osiedla oraz umożliwiające
przeprowadzenie systemów sieciowych infrastruktury technicznej – oznaczone symbolem KX,

e)

przebieg ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż
cieku wodnego w obrębie terenów: 47Z2,
48Z2 i 49Z2;

-

cztery kondygnacje nadziemne, w tym
czwarta w poddaszu – w obrębie terenów
MW,

-

dwie kondygnacje nadziemne, w tym
druga w poddaszu – w obrębie pozostałych terenów, z wyłączeniem części terenu, o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt 4g

-

10,5m – od poziomu terenu do najwyższej
kalenicy budynku – tereny MN; MN,U;
U,MN, z wyłączeniem części terenu, o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt 4g

7) nieobowiązywanie zakazu, o którym mowa
w pkt 6b w przypadku likwidacji bądź skablowania napowietrznych linii elektroenergetycznych 15kV.

2) obowiązek:
a)

zapewnienia lokalizacji w obrębie każdej
z działek w terenach MN i MN,U co najmniej
dwóch miejsc parkingowych, w tym jednego
zlokalizowanego w garażu, z zastrzeżeniem
ustaleń, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 2i,

b)

stosowania na skrzyżowaniach planowanych
dróg, narożnych ścięć linii rozgraniczających
zgodnie z rysunkiem planu, o wymiarach
5,0x5,0m,

c)

zapewnienia normatywnego oświetlenia
wzdłuż wszystkich publicznych ciągów komunikacyjnych;

5. Ustalenia dotyczące sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów.
Ustala się ochronę występującego w obszarze opracowania Głównego Zbiornika Wód Podziemnych
– OWO GZWP Nr 137. Ponadto obszar objęty planem znajduje się w zakresie obszaru ochrony przeciwpowodziowej (obszaru chronionego), zagrożonego wezbraniami wód rzeki Odry. Nie występują tu
natomiast tereny górnicze ani przestrzenie narażone
na niebezpieczeństwo osuwania się mas ziemnych.
6. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad
i warunków scalania i podziału nieruchomości.
1) dopuszcza się możliwość łączenia i podziału
nieruchomości, z wyłączeniem pkt 2;
2) ustala się zakaz podziału terenów o symbolach
Z1, Z2, Z3, KDD, KX, E i W,
7. Ustalenia dotyczące sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytko-

3) minimalną szerokość drogi wewnętrznej –
6,0m.
9. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej.
Ustala się:
1) zaopatrzenie w wodę – z istniejącej sieci wodociągowej na warunkach zarządcy tej sieci;
2) odprowadzanie ścieków sanitarnych – do ogólnomiejskiego systemu kanalizacji sanitarnej na
warunkach zarządcy tego systemu;
3) odprowadzanie wód deszczowych:
a)

powierzchniowe do gruntu do czasu realiza-
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cji systemu kanalizacji deszczowej,
b)

docelowo do systemu kanalizacji deszczowej
w odniesieniu do terenów dróg oraz powierzchniowe do gruntu lub kanalizacji
deszczowej w odniesieniu do pozostałych
terenów;

4) zaopatrzenie w gaz – z systemu gazyfikacji
przewodowej na warunkach zarządcy tego systemu;
5) zaopatrzenie w energię elektryczną (dla zapotrzebowanej orientacyjnej mocy ok. 1000kW) –
z systemu sieci niskiego napięcia zasilanego
z istniejących oraz planowanych w terenach:
36E, 38E i 39E trzech dodatkowych stacji transformatorowych 15/0,4kV – na warunkach zarządcy tego systemu;

kalenicy budynku – w częściach północno –
wschodnich każdego z terenów;
4) obowiązek:
a)

stosowania konstrukcji dachu wysokiego
o układzie dwu lub wielopołaciowym i nachyleniach połaci od 30o do 45o, krytego dachówką lub blachą dachówkopodobną,

b)

zastosowania w pokryciach dachowych
barw w odcieniach ciemnych, wyłącznie kolorów brązu i czerwieni, a ponadto stosowania kolorów i odcieni powtarzalnie w stosunku do wszystkich budynków w obrębie
danego terenu,

c)

zapewnienia w obrębie obu terenów:

6) zaopatrzenie w energię cieplną – z własnych,
lokalnych źródeł z zaleceniem wykorzystania
rozwiązań ekologicznych, energii elektrycznej
lub gazu;

-

miejsc parkingowych na samochody osobowe w wymiarze 1,5 stanowiska/mie
szkanie,

-

zespołów urządzonej zieleni, w tym zabawowej z elementami małej architektury,

7) obsługę w zakresie telekomunikacji – na warunkach operatora wybranego systemu telefonii przewodowej lub komórkowej;

d)

ograniczenia powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni każdego z terenów
w wymiarze do 15%,

8) sposób usuwania odpadów komunalnych –
w ramach miejskiego systemu za pomocą specjalistycznego transportu;

e)

zapewnienia powierzchni biologicznie czynnej w wymiarze nie mniejszym niż 30% powierzchni każdego z terenów,

9) możliwość:

f)

wprowadzenia pasów zieleni izolacyjnej,
o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 2c tiret 2 i 3,
wzdłuż granic każdego z terenów na odcinkach określonych w rysunku planu, w formie
szpalerów o szerokości min. 1,0m i wysokości min. 3,0m z zastosowaniem gatunków
zieleni wyłącznie zimozielonej,

g)

podwyższenia rzędnej terenu o min. 0,5m
wzdłuż granicy południowo – zachodniej terenu 1MW, na najniższych terenach przylegających do istniejącego rowu, w celu zabezpieczenia przed podmakaniem gruntu;

a)

sytuowania podziemnych sieciowych systemów infrastruktury technicznej głównie
w obrębie terenów komunikacji, terenów
zielonych oraz terenów 1MW i 2MW,

b)

skablowania istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych 15kV w obrębie
terenów, o których mowa w ppkt a.
Ustalenia dla poszczególnych terenów

§ 3. 1. Tereny 1MW i 2MW – tereny zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej.
Ustala się:
1) linie rozgraniczenia terenów oraz nieprzekraczalne linie zabudowy – według oznaczenia
graficznego w rysunku planu;
2) zasadę zalecanego sytuowania zabudowy wynikającą z przebiegu korytarzy technicznych linii
elektroenergetycznych 15kV – według oznaczenia graficznego w rysunku planu, z dopuszczeniem zmian w tym sytuowaniu w obrębie danej
działki;

5) dopuszczenie możliwości:
a)

doświetlenia poddaszy lukarnami, wystawkami i oknami połaciowymi w wymiarze
powierzchni łącznej danej połaci nie przekraczającej 25% powierzchni tej połaci,

b)

lokalizacji nieuciążliwych wbudowanych
usług, w wymiarze nie przekraczającym 20%
powierzchni użytkowej poszczególnych budynków mieszkalnych,

c)

zwiększenia udziału powierzchni zabudowy
do 30% w stosunku do powierzchni każdego
z terenów – w przypadku likwidacji bądź
skablowania istniejących linii elektroenergetycznych 15kV,

3) wysokość zabudowy:
a)

b)

do czterech kondygnacji nadziemnych,
w tym czwarta kondygnacja w poddaszu –
w częściach południowo – zachodnich każdego z terenów oraz do trzech kondygnacji,
w tym trzecia kondygnacja w poddaszu
w częściach północno – wschodnich każdego z terenów,
do 12,0m od poziomu terenu do najwyższej

6) zakaz:
a)

grodzenia terenów wzdłuż granic z terenami
47Z2 i 72W,

b)

wynoszenia poziomu parterów budynków
nad poziom terenu powyżej 0,7m, co odnosi
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się również do budynków podpiwniczonych,
c)

lokalizacji zabudowy garażowej lub gospodarczej,

d)

lokalizacji wież telefonii komórkowej, elektrowni wiatrowych oraz przydomowych
oczyszczalni ścieków,

e)

przewodowej lub komórkowej,
h)

w zakresie sposobu usuwania odpadów komunalnych – w ramach miejskiego systemu
za pomocą specjalistycznego transportu,

i)

z wykorzystaniem możliwości:

lokalizowania obiektów przeznaczonych na
stały pobyt ludzi w obrębie korytarzy technicznych napowietrznych linii elektroenergetycznych, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt 7,

f)

stosowania ogrodzeń – betonowych lub żelbetowych, a także wyższych niż 1,50m
wzdłuż granic z drogami publicznymi i wewnętrznymi;

7) dojazdy:
a)

do terenu 1MW – z ul. Witosa (51KDD) poprzez planowane drogi 53KDD oraz 54KDD
z przejazdem przez teren 47Z2 poprzez
mostki drogowe nad „Kanałem Czarnym”
z przepustem, usytuowane w osiach dróg
wewnętrznych zawartych w obu terenach
MW; a ponadto poprzez układ osiedlowych
dróg wewnętrznych o szerokości nie mniejszej niż 3,50m – według oznaczenia
w rysunku planu,

b)

do terenu 2MW – z ul. Witosa (51KDD) poprzez planowane drogi 54KDD oraz 55KDD
z mostkiem drogowym i przepustem przez
teren 72W;

8) obsługę w zakresie infrastruktury technicznej:
a)

zaopatrzenie w wodę – z istniejącej sieci
wodociągowej na warunkach zarządcy tej
sieci,

b)

odprowadzanie ścieków sanitarnych – do
ogólnomiejskiego systemu kanalizacji sanitarnej na warunkach zarządcy tego systemu,

c)

odprowadzanie wód deszczowych:

-

sytuowania podziemnych sieciowych systemów infrastruktury technicznej w obrębie terenów 1MW i 2MW,

-

skablowania istniejących napowietrznych
linii elektroenergetycznych 15kV.

2. Tereny od 3MN do 18MN – tereny wolnostojącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Ustala się:
1) linie rozgraniczenia terenów oraz obowiązujące
linie zabudowy – według oznaczenia graficznego w rysunku planu;
2) nieprzekraczalne linie zabudowy – w odległości
6,0m od granic z terenami dróg publicznych;
3) zasadę podziału poszczególnych terenów na
samodzielne parcele – według oznaczenia graficznego w rysunku planu, z dopuszczeniem
zmian w tym podziale, z zaleceniem stosowania
prostopadłego do granic z terenami przyległych
dróg układu granic tego podziału;
4) wysokość zabudowy:
a)

do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym
druga kondygnacja w poddaszu,

b)

do 10,5m liczona od poziomu istniejącego
terenu do najwyższej kalenicy danego budynku;

5) obowiązek:
a)

stosowania konstrukcji dachu wysokiego
o układzie dwu lub wielopołaciowym i nachyleniach głównych połaci od 25o do 40o,
krytego dachówką lub blachą dachówkopodobną,

-

powierzchniowe do gruntu do czasu realizacji systemu kanalizacji deszczowej,

b)

zastosowania układu głównej kalenicy równolegle do osi przyległej drogi,

-

docelowo do systemu kanalizacji deszczowej,

c)

zastosowania w pokryciach dachowych
barw w odcieniach ciemnych, wyłącznie kolorów brązu i czerwieni,

d)

ograniczenia powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni poszczególnych działek w wymiarze do 30%,

e)

zapewnienia powierzchni biologicznie czynnej w wymiarze nie mniejszym niż 50% powierzchni poszczególnej działki,

f)

wprowadzenia pasa zieleni izolacyjnej,
o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt 2c tiret 1,
wzdłuż granicy zachodniej terenu 3MN na
odcinku określonym w rysunku planu,
w formie szpalerów o szerokości min. 1,0m
i wysokości min. 3,0m z zastosowaniem gatunków zieleni wyłącznie zimozielonej,

g)

podwyższenia rzędnej terenu 3MN o min.

d)

zaopatrzenie w gaz – z systemu gazyfikacji
przewodowej na warunkach zarządcy tego
systemu,

e)

zaopatrzenie w energię elektryczną – z systemu sieci niskiego napięcia zasilanego
z istniejących oraz planowanych dodatkowych stacji transformatorowych 15/0,4kV –
na warunkach zarządcy tego systemu,

f)

zaopatrzenie w energię cieplną – z własnych,
lokalnych źródeł z zaleceniem wykorzystania
rozwiązań ekologicznych, energii elektrycznej lub gazu,

g)

w zakresie telekomunikacji – na warunkach
operatora wybranego systemu telefonii
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0,5m na najniższych terenach przylegających
do istniejącego rowu, w celu zabezpieczenia
przed podmakaniem gruntu;

Poz. 580
sieci,
b)

odprowadzanie ścieków sanitarnych – do
ogólnomiejskiego systemu kanalizacji sanitarnej na warunkach zarządcy tego systemu,

c)

odprowadzanie wód deszczowych:

6) dopuszczenie:
a)

możliwości doświetlenia poddaszy lukarnami, wystawkami i oknami połaciowymi,

b)

lokalizacji parterowych budynków gospodarczych i garaży w zalecanej formie wbudowanej lub dobudowanej do budynku
mieszkalnego lub też wolnostojącej pod warunkiem zastosowania konstrukcji dachu
wysokiego o zalecanym układzie dwupołaciowym, nachyleniach, pokryciu i barwach
tego pokrycia – według ustaleń zawartych
w pkt 5a i 5c,

c)

d)

możliwości łączenia i podziału istniejących
nieruchomości wg zasad określonych graficznie w rysunku planu, w formie zalecanego podziału wewnętrznego terenów z jednoczesnym określeniem proponowanych dróg
wewnętrznych w odniesieniu do terenów
będących we władaniu osób fizycznych,
lokalizacji wbudowanych usług nieuciążliwych w wymiarze nie przekraczającym 30%
powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego na danej działce;

7) szerokość frontu pojedynczej parceli nie mniejszą niż 22,0m i nie większą niż 30,0m;
8) powierzchnię pojedynczej parceli nie mniejszą
niż 700m2 i nie większą niż 3000m2;
9) zakaz:
a)

b)

lokalizacji więcej niż jednego domu mieszkalnego na tej samej działce, w tym również
adaptacji na cele mieszkaniowe budynków
gospodarczych i garaży,
wynoszenia poziomu parterów budynków
nad poziom terenu powyżej 0,7m, co odnosi
się również do budynków podpiwniczonych,

c)

lokalizacji wież telefonii komórkowej, elektrowni wiatrowych oraz przydomowych
oczyszczalni ścieków,

d)

lokalizowania obiektów przeznaczonych na
stały pobyt ludzi w obrębie korytarzy technicznych napowietrznych linii elektroenergetycznych, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt 7;

10) zastosowanie wyłącznie ażurowych ogrodzeń
poszczególnych parcel o wysokości do 1,50m
nad poziom terenu od strony dróg i terenów
zielonych oraz wzdłuż pozostałych granic, z zakazem stosowania ogrodzeń z elementów prefabrykowanych, betonowych i żelbetowych;

a)

zaopatrzenie w wodę – z istniejącej sieci
wodociągowej na warunkach zarządcy tej

powierzchniowe do gruntu do czasu realizacji systemu kanalizacji deszczowej,

-

docelowo powierzchniowe do gruntu lub
do systemu kanalizacji deszczowej,

d)

zaopatrzenie w gaz – z systemu gazyfikacji
przewodowej na warunkach zarządcy tego
systemu,

e)

zaopatrzenie w energię elektryczną – z systemu sieci niskiego napięcia zasilanego
z istniejących oraz planowanych dodatkowych stacji transformatorowych 15/0,4kV –
na warunkach zarządcy tego systemu,

f)

zaopatrzenie w energię cieplną – z własnych,
lokalnych źródeł z zaleceniem wykorzystania
rozwiązań ekologicznych, energii elektrycznej lub gazu,

g)

w zakresie telekomunikacji – na warunkach
operatora wybranego systemu telefonii
przewodowej lub komórkowej,

h)

w zakresie sposobu usuwania odpadów komunalnych – w ramach miejskiego systemu
za pomocą specjalistycznego transportu.

3. Tereny od 19MN,U do 29MN,U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i towarzyszących usług nieuciążliwych.
Ustala się:
1) linie rozgraniczenia terenów oraz nieprzekraczalne linie zabudowy – według oznaczenia
graficznego w rysunku planu;
2) obowiązek:
a)

stosowania konstrukcji dachu wysokiego
o układzie dwu lub wielopołaciowym i nachyleniach głównych połaci od 25o do 40o,
krytego dachówką lub blachą dachówkopodobną – w odniesieniu do nowoprojektowanej i nadbudowywanej istniejącej zabudowy,

b)

zastosowania układu głównej kalenicy równolegle do osi przyległej drogi – w odniesieniu do nowoprojektowanej i nadbudowywanej istniejącej zabudowy,

c)

zastosowania w pokryciach dachowych
barw w odcieniach ciemnych, wyłącznie kolorów brązu i czerwieni,

d)

ograniczenia powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni poszczególnych działek w wymiarze od 20 do 45%, z wyłączeniem terenu, o którym mowa pkt 4g,

e)

zapewnienia powierzchni biologicznie czynnej w wymiarze nie mniejszym niż 25% powierzchni poszczególnej działki,

11) dojazdy – z przyległych dróg publicznych lub
wewnętrznych;
12) obsługę w zakresie infrastruktury technicznej:

-
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wprowadzenia pasa zieleni izolacyjnej,
o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt 2c tiret 1,
wzdłuż granicy zachodniej terenu 23MN,U
na odcinku określonym w rysunku planu,
w formie szpalerów o szerokości min. 1,0m
i wysokości min. 3,0m z zastosowaniem gatunków zieleni wyłącznie zimozielonej,

g)

podwyższenia rzędnej terenu 23MN,U o min.
0,5m na najniższych terenach przylegających
do istniejącego rowu, w celu zabezpieczenia
przed podmakaniem gruntu,

h)

sytuowania nowej zabudowy mieszkaniowej
w linii wyznaczonej przez istniejącą sąsiednią zabudowę tego typu, w pierzejach dróg
publicznych i wewnętrznych,

i)

zapewnienia lokalizacji przewidywanej ilości
miejsc parkingowych na samochody osobowe dla obsługi usług zlokalizowanych
w obrębie działek, o których mowa w pkt 4g,
lecz nie mniej niż 1 miejsce parkingowe
przypadające na 1 pokój hotelowy lub na
każde 30m2 powierzchni gastronomicznej
dla konsumentów;

3) wysokość zabudowy:
a)

b)

do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym
druga kondygnacja w poddaszu, z wyłączeniem usług, o których mowa w pkt 4g, gdzie
dopuszcza się 4 kondygnacje nadziemne,
w tym czwarta kondygnacja w poddaszu,
do 10,5m liczona od poziomu istniejącego
terenu do najwyższej kalenicy danego budynku oraz do 13,0m od poziomu istniejącego terenu do najwyższej kalenicy budynku –
w odniesieniu do zabudowy usługowej na
terenie, o którym mowa w pkt 4g;

4) dopuszczenie:
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będących we władaniu osób fizycznych,
f)

możliwości powiększenia zabudowanych
działek w obrębie terenów 21MN,U o przyległe działki niezabudowane od strony terenu 1MW oraz w obrębie terenu 28MN,U
o przyległe działki niezabudowane od strony
terenu 10 MN,

g)

lokalizacji usług hotelarskich i gastronomicznych w obrębie działek Nr ewid. 291/5,
291/20, 1332 i 292/8, zawartych w terenie
23MN,U;

5) szerokość frontu parceli podlegającej wydzieleniu – min. 20,0m;
6) zakaz:
a)

lokalizacji więcej niż jednego domu mieszkalnego na tej samej działce, w tym również
adaptacji na cele mieszkaniowe budynków
gospodarczych i garaży,

b)

wynoszenia poziomu parterów budynków
nad poziom terenu powyżej 0,7m, co odnosi
się również do budynków podpiwniczonych,

c)

lokalizacji wież telefonii komórkowej, elektrowni wiatrowych oraz przydomowych
oczyszczalni ścieków,

d)

lokalizowania obiektów przeznaczonych na
stały pobyt ludzi w obrębie korytarzy technicznych napowietrznych linii elektroenergetycznych, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt 7;

7) zastosowanie wyłącznie ażurowych ogrodzeń
poszczególnych parcel o wysokości do 1,50m
nad poziom terenu od strony dróg i terenów
zielonych oraz wzdłuż pozostałych granic, z zakazem stosowania ogrodzeń z elementów prefabrykowanych, betonowych i żelbetowych;

a)

możliwości rozbudowy istniejącej zabudowy,

8) dojazdy – z przyległych dróg publicznych lub
wewnętrznych;

b)

możliwości doświetlenia poddaszy lukarnami, wystawkami i oknami połaciowymi,

9) obsługę w zakresie infrastruktury technicznej:

c)

lokalizacji parterowych budynków usługowych, gospodarczych i garaży w zalecanej
formie wbudowanej lub dobudowanej do
budynku mieszkalnego lub też wolnostojącej
pod warunkiem zastosowania konstrukcji
dachu wysokiego o zalecanym układzie
dwupołaciowym, nachyleniach, pokryciu
i barwach tego pokrycia – według ustaleń
zawartych w pkt 2a i 2c,

d)

lokalizacji wbudowanych usług nieuciążliwych w wymiarze nie przekraczającym 30%
powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego na danej działce,

e)

możliwości łączenia i podziału istniejących
nieruchomości wg zasad określonych graficznie w rysunku planu, w formie zalecanego podziału wewnętrznego terenów z jednoczesnym określeniem proponowanych dróg
wewnętrznych w odniesieniu do terenów

a)

zaopatrzenie w wodę – z istniejącej sieci
wodociągowej na warunkach zarządcy tej
sieci,

b)

odprowadzanie ścieków sanitarnych – do
ogólnomiejskiego systemu kanalizacji sanitarnej na warunkach zarządcy tego systemu,

c)

odprowadzanie wód deszczowych:
-

powierzchniowe do gruntu do czasu realizacji systemu kanalizacji deszczowej,

-

docelowo powierzchniowe do gruntu lub
do systemu kanalizacji deszczowej,

d)

zaopatrzenie w gaz – z systemu gazyfikacji
przewodowej na warunkach zarządcy tego
systemu,

e)

zaopatrzenie w energię elektryczną – z systemu sieci niskiego napięcia zasilanego
z istniejących oraz planowanych dodatkowych stacji transformatorowych 15/0,4kV –

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 41

– 1718 –

Poz. 580

na warunkach zarządcy tego systemu,
f)

zaopatrzenie w energię cieplną – z własnych,
lokalnych źródeł z zaleceniem wykorzystania
rozwiązań ekologicznych, energii elektrycznej lub gazu,

g)

w zakresie telekomunikacji – na warunkach
operatora wybranego systemu telefonii
przewodowej lub komórkowej,

h)

w zakresie sposobu usuwania odpadów komunalnych – w ramach miejskiego systemu
za pomocą specjalistycznego transportu.

4. Tereny od 30U,MN do 33U,MN– tereny usług
nieuciążliwych z towarzyszącą funkcją mieszkaniową.
Ustala się:

tego pokrycia – według ustaleń zawartych
w pkt 2a i 2b,
d)

możliwości rozbudowy istniejącej zabudowy
w odniesieniu do terenu 30U,MN;

e)

lokalizacji wyłącznie usług nieuciążliwych,

f)

możliwości łączenia i podziału istniejących
nieruchomości według zasad określonych
graficznie w rysunku planu, w formie zalecanego podziału wewnętrznego terenów
z jednoczesnym określeniem proponowanych dróg wewnętrznych w odniesieniu do
terenów będących we władaniu osób fizycznych;

5) zakaz:
a)

lokalizacji więcej niż jednego domu mieszkalnego na tej samej działce, w tym również
adaptacji na cele mieszkaniowe budynków
gospodarczych i garaży,

b)

wynoszenia poziomu parterów budynków
nad poziom terenu powyżej 0,7m, co odnosi
się również do budynków podpiwniczonych,

c)

lokalizacji wież telefonii komórkowej, elektrowni wiatrowych oraz przydomowych
oczyszczalni ścieków,

d)

lokalizowania obiektów przeznaczonych na
stały pobyt ludzi w obrębie korytarzy technicznych napowietrznych linii elektroenergetycznych, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt 7;

1) linie rozgraniczenia terenów oraz nieprzekraczalne linie zabudowy – według oznaczenia
graficznego w rysunku planu;
2) obowiązek:
a)

stosowania konstrukcji dachu wysokiego
o układzie dwu lub wielopołaciowym i nachyleniach głównych połaci od 25o do 40o,
krytego dachówką lub blachą dachówkopodobną,

b)

zastosowania w pokryciach dachowych
barw w odcieniach ciemnych, wyłącznie kolorów brązu i czerwieni,

c)

ograniczenia powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni poszczególnych działek w wymiarze do 50%,

d)

zapewnienia powierzchni biologicznie czynnej w wymiarze nie mniejszym niż 15% powierzchni poszczególnej działki,

e)

zapewnienia przewidywanej ilości miejsc
parkingowych dla korzystających z usług
w obrębie każdej działki, lecz nie mniej niż
1 miejsce na każde 30m2 powierzchni usług;

3) wysokość zabudowy:

6) zastosowanie wyłącznie ażurowych ogrodzeń
poszczególnych parcel o wysokości do 1,50m
nad poziom terenu od strony dróg i terenów
zielonych oraz wzdłuż pozostałych granic, z zakazem stosowania ogrodzeń z elementów prefabrykowanych, betonowych i żelbetowych;
7) dojazdy – z przyległych dróg publicznych;
8) obsługę w zakresie infrastruktury technicznej:
a)

zaopatrzenie w wodę – z istniejącej sieci
wodociągowej na warunkach zarządcy tej
sieci,

a)

do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym
druga kondygnacja w poddaszu,

b)

b)

do 10,5m liczona od poziomu istniejącego
terenu do najwyższej kalenicy danego budynku;

odprowadzanie ścieków sanitarnych – do
ogólnomiejskiego systemu kanalizacji sanitarnej na warunkach zarządcy tego systemu,

c)

odprowadzanie wód deszczowych:

4) dopuszczenie:
a)

lokalizacji funkcji mieszkaniowej wyłącznie
w drugiej kondygnacji,

b)

możliwości doświetlenia poddaszy lukarnami, wystawkami i oknami połaciowymi,

c)

lokalizacji parterowych budynków gospodarczych i garaży w zalecanej formie wbudowanej lub dobudowanej do budynku
mieszkalnego lub też wolnostojącej pod warunkiem zastosowania konstrukcji dachu
wysokiego o zalecanym układzie dwupołaciowym, nachyleniach, pokryciu i barwach

-

powierzchniowe do gruntu do czasu realizacji systemu kanalizacji deszczowej,

-

docelowo powierzchniowe do gruntu lub
do systemu kanalizacji deszczowej,

d)

zaopatrzenie w gaz – z systemu gazyfikacji
przewodowej na warunkach zarządcy tego
systemu,

e)

zaopatrzenie w energię elektryczną – z systemu sieci niskiego napięcia zasilanego
z istniejących oraz planowanych dodatkowych stacji transformatorowych 15/0,4kV –
na warunkach zarządcy tego systemu,

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 41
f)

– 1719 –

zaopatrzenie w energię cieplną – z własnych,
lokalnych źródeł z zaleceniem wykorzystania
rozwiązań ekologicznych, energii elektrycznej lub gazu,

g)

w zakresie telekomunikacji – na warunkach
operatora wybranego systemu telefonii
przewodowej lub komórkowej,

h)

w zakresie sposobu usuwania odpadów komunalnych – w ramach miejskiego systemu
za pomocą specjalistycznego transportu.

5. Tereny od 34NO do 35aNO – tereny urządzeń
komunalnych (przepompownie ścieków sanitarnych)
Ustala się:
1) linie rozgraniczenia terenów oraz nieprzekraczalne linie zabudowy – według oznaczenia
graficznego w rysunku planu;
2) dopuszczenie możliwości rozbudowy istniejących obiektów i urządzeń oraz budowy nowych
związanych z funkcją terenów w dostosowaniu
do potrzeb technologicznych;
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a)

uzupełnień w istniejącej zabudowie,

b)

dojazdu z drogi 53KDD;

4) dojazd główny – z ul. Konstytucji 3-go Maja;
5) obsługę w zakresie infrastruktury technicznej –
na zasadach dotychczasowych.
8. Tereny od 41Z1 do 46Z1 – tereny zieleni zabawowo – rekreacyjnej.
Ustala się:
1) linie rozgraniczenia terenów – według oznaczenia graficznego w rysunku planu;
2) możliwość:
a)

sytuowania podziemnych sieciowych systemów infrastruktury technicznej,

b)

skablowania istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych 15kV,

c)

lokalizacji urządzeń zabawowych dla dzieci
oraz elementów małej architektury;

3) zakaz:

3) obowiązek ograniczenia oddziaływania urządzeń technologicznych do granic terenów;

a)

grodzenia terenów od strony otwartych
przestrzeni publicznych,

4) utrzymanie i renowację dotychczasowego sposobu wygrodzenia terenów oraz realizację
ogrodzenia terenu 35aNO, ogrodzeniem ażurowym o wysokości do 1,50m;

b)

podziału terenów;

5) dojazd z ul. Konstytucji 3-go Maja na dotychczasowych zasadach – w odniesieniu do terenów 34NO i 35NO oraz z ul. Nocznickiego lub
z drogi 52KDD – w odniesieniu do terenu
35aNO.
6. Tereny od 36E do 39E – tereny stacji transformatorowych 15/0,4kV.
Ustala się:
1) linie rozgraniczenia terenów – według oznaczenia graficznego w rysunku planu;
2) dopuszczenie możliwości:
a) zastosowania kontenerowego typu stacji
w terenach dotychczas niezainwestowanych,
b) grodzenia terenów w formie wyłącznie ażurowej do wysokości 1,50m nad poziom terenu z zakazem stosowania ogrodzeń z elementów prefabrykowanych, betonowych
i żelbetowych;
3) dojazdy – z przyległych dróg;
4) powierzchnie terenów nowoprojektowanych
stacji – 30,0m2 (5,0mx6,0m).
7. Teren 40KS – teren zabudowy garażowej.
Ustala się:
1) linie rozgraniczenia terenu – według oznaczenia
graficznego w rysunku planu;
2) zakaz nadbudowy istniejącej zabudowy;
3) dopuszczenie:

4) zalecenie:
a)

oświetlenia terenów z zastosowaniem lamp
typu parkowego,

b)

stosowania zieleni izolacyjnej zimozielonej
wzdłuż granic terenów przylegających do terenów dróg;

5) zaopatrzenie w energię elektryczną – z systemu
sieci niskiego napięcia zasilanego z istniejących
oraz planowanych dodatkowych stacji transformatorowych 15/0,4kV – na warunkach zarządcy tego systemu.
9. Tereny od 47Z2 do 49Z2 – tereny zieleni niskiej ze ścieżką pieszo – rowerową i ciekiem wodnym.
Ustala się:
1) linie rozgraniczenia terenów – według oznaczenia graficznego w rysunku planu;
2) zakaz:
a)

grodzenia terenów od strony otwartych
przestrzeni publicznych,

b)

podziału terenów;

3) lokalizację ścieżki pieszo – rowerowej o ustabilizowanej nawierzchni gruntowej po jednej lub
obu stronach istniejącego cieku wodnego;
4) obowiązek obustronnego uregulowania brzegów cieku wodnego w przypadku jego dalszego utrzymywania;
5) dopuszczenie:
a)

utwardzenia ścieżki, z wyłączeniem nawierzchni betonowych lub asfaltowych,
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lokalizacji elementów małej architektury
oraz mostków na cieku wodnym dla ruchu
pieszo – rowerowego,
możliwości skanalizowania cieku wodnego
i zagospodarowania uzyskanego pasa terenu zielenią urządzoną,
możliwości sytuowania podziemnych sieciowych systemów infrastruktury technicznej,
możliwości skablowania istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych 15kV;

6) zalecenie oświetlenia terenów z zastosowaniem
lamp typu parkowego;

Poz. 580
rządcy tego systemu.

11. Tereny od 51KDD do 65KDD – tereny dojazdowych dróg publicznych.
Ustala się:
1) linie rozgraniczenia terenów – według oznaczenia graficznego w rysunku planu;
2) klasę dróg – dojazdową;
3) szerokość jezdni – min. 5,0m;
4) szerokość terenów w liniach rozgraniczenia –
10,0m, z wyłączeniem terenu 55KDD;
5) zalecenie:

7) lokalizację mostków drogowych w terenie 47Z2
na przecięciu osiedlowych dróg wewnętrznych
w terenach 1MW i 2MW;

a)

zastosowania nawierzchni niemonolitycznych, np. typu POLBRUK – w odniesieniu
do planowanych ulic,

8) zaopatrzenie w energię elektryczną – z systemu
sieci niskiego napięcia zasilanego z istniejących
oraz planowanych dodatkowych stacji transformatorowych 15/0,4kV – na warunkach zarządcy tego systemu.

b)

stosowania obustronnych chodników;

10. Teren 50Z3 – teren osiedlowej zieleni urządzonej.
Ustala się:
1) linie rozgraniczenia terenu – według oznaczenia
graficznego w rysunku planu;
2) przeznaczenie terenu – teren urządzonych
skwerów w zieleni jako miejsc rekreacji
i przejść pieszych;
3) zakaz:
a)
b)

grodzenia terenów od strony otwartych
przestrzeni publicznych,
podziału terenów;

4) dopuszczenie:

6) lokalizację mostku drogowego z przepustem
cieku wodnego w miejscu przecięcia drogi
52KDD z terenami 48Z2 i 49Z2;
7) dopuszczenie zastosowania w sięgaczach terenów 56KDD, 62KDD, 63KDD i 64KDD nawierzchni pieszo – jezdnej bez chodników;
8) zakończenia nieprzelotowych odcinków dróg
(sięgaczy) placami nawrotowymi – wg oznaczenia w rysunku planu;
9) możliwość:
a)

sytuowania podziemnych sieciowych systemów infrastruktury technicznej,

b)

skablowania istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych 15kV.

12. Tereny od 66KX do 71KX – tereny komunikacji pieszej.
Ustala się:

a)

lokalizacji elementów małej architektury
oraz małych boisk do gier towarzyskich,

1) linie rozgraniczenia terenów – według oznaczenia graficznego w rysunku planu;

b)

możliwości sytuowania podziemnych sieciowych systemów infrastruktury technicznej,

2) szerokość terenów – 3,0m, z wyłączeniem części południowej terenu 67KX, będącej wynikową rozgraniczenia terenów przyległych;

c)

możliwości skablowania istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych 15kV;

3) dopuszczenie możliwości wbudowywania systemów sieciowych infrastruktury technicznej;

5) zalecenie:
a)

oświetlenia terenów z zastosowaniem lamp
typu parkowego,

b)

zastosowania zieleni kompozycyjnej wielogatunkowej,

c)

przeprowadzenia ciągu pieszo – rowerowego łączącego ul. Drzymały z ul. Konstytucji
3-go Maja oraz połączenia pieszego terenów
64KDD i 71KX;

6) zaopatrzenie w energię elektryczną – z systemu
sieci niskiego napięcia zasilanego z istniejących
oraz planowanych dodatkowych stacji transformatorowych 15/0,4kV – na warunkach za-

4) zalecenie zastosowania utwardzeń o nawierzchniach łatwo rozbieralnych.
13. Teren 72W – teren kanału melioracyjnego.
Ustala się:
1) granice terenu – według oznaczenia graficznego w rysunku planu;
2) zakaz grodzenia terenu od strony:
a)

zachodniej w celu zapewnienia dostępu
konserwacyjnego do rowu z terenu 2MW,

b)

wschodniej na odcinku stykowym z terenem
41Z1;
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3) możliwość wykonania przepustu pod mostkiem
drogowym w przedłużeniu drogi 55KDD.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.

§ 4. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, ustala się jednorazową opłatę od
wzrostu wartości nieruchomości w wysokości:

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

-

25% – dla nowo wyznaczanych terenów:
MW; MN; MN,U i U,MN,

-

1% – dla pozostałych terenów.

Przewodniczący Rady
Piotr Kiedrowicz
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXI/293/09
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 12 lutego 2009r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXI/293/09
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 12 lutego 2009r.
Rozstrzygnięcie
dotyczące sposobu realizacji i finansowania zadań
własnych gminy z zakresu infrastruktury technicznej w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego
w Słubicach pomiędzy ul. Konstytucji 3-go Maja,
ul. Drzymały i ul. Nocznickiego
Zadania własne Gminy Słubice (m.in. w zakresie
komunikacji, budowy urządzeń infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej), przewidywane są do etapowej realizacji, bez konkretyzacji terminowej,
w miarę osiągania docelowych ustaleń planu jak
i posiadanych środków zarówno własnych jak i pomocowych.
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXI/293/09
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 12 lutego 2009r.
Rozstrzygnięcie
dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag do projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Słubicach pomiędzy ul.
Konstytucji 3-go Maja, ul. Drzymały i ul. Nocznickiego
Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), stwierdza się, że do projektu ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgłoszono 1 uwagę.
Przedmiotowa
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uwaga

wniesiona

została

dnia
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16 października 2008r. przez Pana Piotra Gołdyn
i dotyczyła przeznaczenia terenu położonego przy
ul. Nocznickiego (Nr ewid. działek 124, 125/1, 125/7,
125/8, 127 obręb ewid. 1 miasta Słubice), pod formy
rehabilitacji i wypoczynku osób niepełnosprawnych
z wykorzystaniem zwierząt domowych i dzikich, jak
również budowę toru saneczkowego i narciarskiego,
trasy kuligowej, ścieżek rehabilitacyjnych, konstrukcji drewnianych w celach integracyjnych z możliwością dalszej rozbudowy przedmiotowego obiektu
o bazę noclegową w ramach organizacji turnusów
rehabilitacyjnych i szkoleniowych.
Mając na uwadze powyższe, rozstrzyga się o nieuwzględnieniu przedmiotowej uwagi, co uzasadnia
się faktem, iż proponowana funkcja i zagospodarowanie w zakresie przedmiotowego terenu są niezgodne z uchwałą Nr L/480/06 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 26 października 2006r. o przystąpieniu
do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Słubicach pomiędzy ul. Konstytucji 3-go Maja, ul. Drzymały i ul. Nocznickiego, jak również nie spełniają
wymogu, o którym mowa w art. 14 ust. 5 oraz
art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w zakresie koniecznej zgodności zapisów planu miejscowego z ustaleniami
studium.
Uwzględnienie powyższej uwagi skutkowałoby ponadto dysharmonią przestrzenną, co naruszałoby
ustalenia art. 1 cytowanej powyżej ustawy w zakresie ładu przestrzennego.
Proponowana funkcja i zagospodarowanie terenu są
również konfliktogenne, z uwagi na projektowaną
w planie, dominującą funkcję mieszkaniową.
Ponadto nadmienia się, że rozpatrywana uwaga
została złożona po terminie wskazanym jako nieprzekraczalny w ogłoszeniu o wyłożeniu planu do
publicznego wglądu.
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UCHWAŁA NR XXXIV/277/09
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 26 lutego 2009r.
w sprawie zasad zajmu oraz ustalenia opłaty za lokale użytkowe
Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 3
i art. 41 ust. 1, art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska we Wschowie
uchwala, co następuje:

4. Najem lokali użytkowych w trybie bezprzetargowym może nastąpić na rzecz małżonka lub dzieci
w przypadku śmierci najemcy lub zakończenia działalności gospodarczej przez najemcę w związku
z uzyskaniem uprawnień do renty lub emerytury.

§ 1. 1. Lokal użytkowy jest to pomieszczenie lub
zespół pomieszczeń przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 3. 1. Dla potrzeb ustalenia minimalnych miesięcznych stawek czynszu za najem lokali przeznaczonych na działalność gospodarczą ustala się następujące strefy handlowe:

2. Pomieszczenie gospodarcze - pomieszczenie
służące do przechowywania urządzeń gospodarczych, opału oraz pojazdów napędzanych siłą mięsni
lub silnikami elektrycznymi.

a)

3. Garaż jest to samodzielny obiekt budowlany
lub część innego obiektu, przeznaczony do przechowywania i niezawodowej obsługi pojazdów mechanicznych.
§ 2. 1. Najem lokali wymienionych w § 1 na
okres powyżej trzech lat następuje w drodze przetargu.

b)

osobom fizycznym i prawnym, które prowadzą działalność kulturalną, oświatową oraz
na cele nie związane z działalnością zarobkową.

Niepodległości w całości,

-

Bohaterów Westerplatte- od ul. Niepodległości do skrzyżowania z ul. Pocztową
i ul. Garbarską,
strefa IB: obejmująca swoim zasięgiem ulice:

-

3. Lokal użytkowy może być oddany w najem
w trybie bezprzetargowym:
instytucjom kultury,

-

b)

2. W przypadku, gdy dwa kolejne przetargi kończą się wynikiem negatywnym, burmistrz może oddać lokal w najem w drodze rokowań.

a)

strefa IA: obejmująca swoim zasięgiem ulice:

c)

Bohaterów Westerplatte – pozostała
część, Cicha, Daszyńskiego od skrzyżowania z ul. Niepodległości do ul. Polnej, Głogowska, Kilińskiego, Ks. A. Kostki od
skrzyżowania z ul. Daszyńskiego do
ul. Nowej, Łazienna, Plac Grunwaldu, Plac
Zamkowy, Pocztowa, Powstańców Wielkopolskich, Ratuszowa, Rynek, Rzeźnicka,
strefa II obejmuje ulice nie wymienione
w pkt 1 ppkt a i b, lokale bez wejścia od
strony ulicy oraz tereny wiejskie.

2. Ustala się miesięczne minimalne stawki czynszu za najem 1m2 powierzchni użytkowej lokalu:
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Minimalne stawki czynszu (zł/m2)
Strefa
IA
IB

Rodzaj lokalu
Lokale
handlowe
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Powierzchnia
użytkowa do 50m2
Powierzchnia
użytkowa powyżej
50,01m2
Lokale gastronomiczne
Lokale gastronomiczne, w których
prowadzona jest działalność sezonowa
Pijalnie piwa
Apteki
Lokale usługowo - produkcyjne,
magazyny
Lokale administracyjno - biurowe
Lokale na działalność bankową
i ubezpieczeniową
Garaże murowane
Garaże blaszane
Pomieszczenia gospodarcze

II

13,00

11,00

7,50

15,00

13,00
11,00

8,00

5,00
17,00
17,00
5,00
5,50
17,00
3,00
2,50
1,00

3. Wysokości czynszu będzie waloryzowana corocznie po zakończeniu każdego roku kalendarzowego na rok następny, wg średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych po opublikowaniu tego wskaźnika przez Prezesa GUS.
§ 4. 1. W przypadku prowadzenia w lokalu więcej
niż jednego rodzaju działalności najemca opłaca
czynsz najmu według wyższej stawki czynszu.

strzowi Miasta i Gminy Wschowa.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XIII/154/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie zasad najmu oraz ustalania opłat za lokale użytkowe.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

2. Nie dopuszcza się zmiany przeznaczenia lokalu, którego najem nastąpił w drodze przetargu.

Przewodniczący Rady
Fabian Grzyb

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

===================================================================================
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UCHWAŁA NR XXI/99/09
RADY GMINY MASZEWO
z dnia 11 marca 2009r.
w sprawie utworzenia użytku ekologicznego o nazwie "Uroczysko Radomicko"

Na podstawie art. 44 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 45
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) uchwala się,
co następuje:

§ 1.1. Ustanawia się użytek ekologiczny o nazwie
,,Uroczysko Radomicko” .
1. Powierzchnia całkowita użytku ekologicznego wynosi 6.01ha. Zestawienie ewidencyjne działek
obejmuje:
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Poz. 582

Obręb ewidencyjny

1.

14-04-2-06-6-d-00

6

08-02-072-0011

1.09

bagno

2.

14-04-2-06-7-a-00

7/1

08-02-072-0011

2.01

bagno

3.

14-04-2-06-13-a-00

13/3

08-02-072-0011

2.00

bagno

4.

14-04-2-06-13-b-00

13/04

08-02-072-0011

0.53

bagno

5

14-04-2-06-13-c-00

13/04

08-02-072-0011

0.38

bagno

6.01

X

Razem

2. Przebieg granicy użytku ekologicznego,
o którym mowa w ust. 1 określa mapa w skali 1: 10
000, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Celem ochrony użytku ekologicznego,
o których mowa w § 1, jest
ochrona świata
roślinnego jak i zwierzęcego oraz zachowanie
ekosystemów wodno błotnych wraz z terenami
bagiennymi.
§ 2. Sprawującym nadzór nad użytkiem
ekologicznym określonym w § 1 jest Nadleśnictwo
Krosno z siedzibą w Osiecznicy.
§ 3. W stosunku do ustanowionego użytku
ekologicznego prowadza się następujące zakazy:
1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania
obiektu lub obszaru;
2) wykonywania
prac
ziemnych
trwale
zniekształcających rzeźbę terenu z wyjątkiem prac
związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym albo budową, utrzymaniem, remontem lub
naprawą urządzeń wodnych;
3)

uszkadzania i zanieczyszczania gleby;

4) dokonywanie zmian stosunków wodnych,
jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo
gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;
5) likwidowania, zasypywania i przekształcania
naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz
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Rodzaj
gruntu

Pow. (ha)

obszarów wodno – błotnych;
6) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych;
7)

zmiany sposobu użytkowania ziemi;

8) wydobywania do celów gospodarczych
skał, w tym torfu oraz skamieniałości, w tym
kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także
minerałów i bursztynu,
9) umyślnego zabijania dziko występujących
zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz
tarlisk i złożonej ikry z wyjątkiem amatorskiego
połowu
ryb
oraz
wykonywania
czynności
związanych z racjonalną gospodarką leśną, rybacką
i łowiecką;
10) umieszczania tablic reklamowych.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Maszewo.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Marzanna Zbierzak
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UCHWAŁA NR XXI/100/09
RADY GMINY MASZEWO
z dnia 11 marca 2009r.
o uchyleniu Uchwały Nr IV/19/ 07 Rady Gminy Maszewo z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie: uznania za
pomnik przyrody skupisk tworów przyrody ożywionej w postaci źródlisk o nazwie „Stara Dolina Pliszki”
Na podstawie art. 44 ust. 3 i 4 oraz art. 45 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1
i art. 41 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn.
zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchyla się Uchwałę Nr IV/19/ 07 Rady Gminy
Maszewo z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie:
uznania za pomnik przyrody skupisk tworów przyrody ożywionej w postaci źródlisk o nazwie „Stara

Dolina Pliszki” (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2007 roku Nr 50,
poz.768).
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Maszewo.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Marzanna Zbierzak

===================================================================================
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UCHWAŁA NR XXI/101/09
RADY GMINY MASZEWO
z dnia 11 marca 2009r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze
gminy Maszewo
Na podstawie art. 5 ust. 1 oraz art.7 ust. 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U z 2006 roku Nr 121,
poz. 844 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.U z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
uchwala się , co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XVIII/83/08 Rady Gminy Maszewo z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Maszewo (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 124, poz. 1841
z 2008 roku) § 2 otrzymuje brzmienie:
„ § 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości
grunty i budynki lub ich części:
1) nieruchomości zajęte na potrzeby jednostek
budżetowych, zakładów budżetowych i instytucji
kultury powiązanych z budżetem Gminy Maszewo
z wyjątkiem budynków lub ich części oraz gruntów
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zajętych lub wydzierżawionych na prowadzenie
działalności gospodarczej,
2) nieruchomości zajęte na potrzeby straży pożarnej,
3) nieruchomości stanowiące własność gminy,
które nie zostały oddane w zarząd i nie zostały wydzierżawione oraz nie są użytkowane bez żadnego
tytułu prawnego,
4) nieruchomości zajęte na udzielanie świadczeń zdrowotnych i prowadzenia apteki.”
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Marzanna Zbierzak
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UCHWAŁA NR XXI/103/09
RADY GMINY MASZEWO
z dnia 11 marca 2009r.
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre
inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania
dodatku mieszkaniowego
Na podstawie art. 30 ust.6 i art. 54 ust.3 i ust. 7
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 roku Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)
art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 5, § 6, § 8 i § 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym
od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 ze zm.) uchwala się,
co następuje:
Rozdział 1
Postanowienia wstępne
§ 1. 1. Regulamin określa:
1) wysokość oraz zasady przyznawania dodatków:
za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego
oraz za warunki pracy;
2) szczegółowy sposób obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
oraz godziny zastępstw doraźnych;
3) zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego
2. Regulamin obejmuje wszystkich nauczycieli
szkół i przedszkoli.
Rozdział 2
Zasady przyznawania dodatku za wysługę lat
§ 2. 1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości określonej w art. 33 Karty
Nauczyciela i § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku
w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu
wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22 poz.181 wraz z późn.
zm.).
2. Dodatek za wysługę lat przysługuje:
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku, jeżeli
nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;
2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki nastąpiło od pierwszego
dnia miesiąca.

Rozdział 3
Zasady przyznawania dodatku motywacyjnego
§ 3. Warunkiem przyznawania nauczycielowi
dodatku motywacyjnego jest:
1. Uzyskanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szcze
gólności:
a) osiąganie w pracy dydaktyczno wychowawczej
pełnej realizacji programu nauczania oraz
wprowadzania nowych treści, korelacji treści
przedmiotowych z innymi przedmiotami a także
uzyskiwanie przez uczniów z uwzględnieniem
ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela dobrych osiągnięć edukacyjnych i wychowawczych potwierdzonych wynikami albo
sukcesami w konkursach przedmiotowych i artystycznych, zawodach sportowych, olimpiadach, itp.
b) stosowanie różnorodnych metod nauczania
oraz porównywanie efektywności tychże metod,
c) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami
d) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na
rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki,
e) prowadzenie działalności mających na celu zapobieganie i zwalczanie wszelkich przejawów
patologii społecznej.
2. Jakości świadczonej pracy, w tym związanej
z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem a w szczególności:
a) systematyczne i efektywne przygotowanie do
przydzielonych nauczycielskich obowiązków,
b) podnoszenie umiejętności zawodowych, udział
w doskonaleniu warsztatu pracy oraz różnych
formach doskonalenia zawodowego,
c) prezentowanie swego dorobku pedagogicznego,
d) systematyczne wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
e) dbałość o mienie szkoły i uzupełnianie bazy
dydaktycznej.
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3. Zaangażowanie w realizacje czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 i 3 Karty Nauczyciela, a w szczególności:
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości
szkolnych,
b) uczestnictwo w komisjach przedmiotowych
i innych,
c) opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi
na terenie szkoły,
d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie
różnych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego systemu doskonalenia nauczycieli,
e) aktywny udział w realizacji innych statutowych
zadań szkoły.
4. Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorowi szkoły jest spełnienie następujących kryteriów:
a) tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły w tym dbałość w opracowywaniu arkusza
organizacyjnego, wyposażenie szkoły w środki
dydaktyczne, sprzęt szkolny, organizowanie
sprawnej obsługi administracyjnej i gospodarczej, kancelarii szkolnej, zapewnienie uczniom
i pracownikom szkoły odpowiednich warunków
bhp i ppoż. oraz przestrzeganie tych warunków
w codziennej pracy placówki,
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i) motywowanie do pozyskiwania przez placówkę
dodatkowych, pozabudżetowych środków finansowych,
j)

współpraca z lokalnym środowiskiem.
§ 4.1. Dodatek motywacyjny wynosi dla:

a) nauczycieli – do 20% wynagrodzenia zasadniczego brutto,
b) dyrektorów i wicedyrektorów – do 30% wynagrodzenia zasadniczego brutto
2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas
określony, nie krótszy niż 6 miesięcy, nie dłuższy niż
jeden rok szkolny.
3. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli oraz okres jego przyznania, uwzględniając
poziom spełniania warunków, o których mowa
w § 3, ustala dyrektor, a w stosunku do dyrektora –
Wójt.
4. Środki na dodatki motywacyjne dla nauczycieli danej szkoły wynoszą 5 % wynagrodzenia zasadniczego brutto nauczycieli powiększone o środki
na dodatek motywacyjny dla Dyrektora Szkoły
Rozdział 4
Zasady przyznawania dodatku funkcyjnego
§ 5. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono
w szkole stanowisko kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości określonej w ustępie 2
i ustępie 3.

b) dbałość o mienie szkoły, organizowanie w tym
celu przeglądów technicznych i prac konserwatorskich oraz remontowych,

2. Dodatek funkcyjny dla dyrektora ustala Wójt
w wysokości:

c) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w tym:
realizacja programów nauczania, ocena pracy
nauczyciela, opieka nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, motywowanie
do innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli,

2) od trzech do siedmiu oddziałów - od 400zł do
800zł

d) rytmiczna i terminowa realizacja zaleceń
i wniosków organu nadzoru pedagogicznego,

4. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek za:

e) współdziałanie z organem prowadzącym placówkę w zakresie realizacji zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych oraz realizacja zaleceń i wniosków organu prowadzącego,

a) wychowawstwo klasy w przedszkolu, szkołach
i gimnazjum – 70zł miesięcznie brutto,

f)

kształtowanie właściwej atmosfery pracy
w szkole służącej realizacji statutowych zadań
przez podległych pracowników,

g) samodzielność i inicjatywa dyrektora w rozwiązywaniu problemów,
h) inspirowanie nauczycieli do podejmowania dodatkowych zadań służących bardziej efektywnej
działalności w procesie lekcyjnym i pozalekcyjnym, do udziału młodzieży w konkursach,
olimpiadach przedmiotowych, wycieczkach,
zawodach sportowych i innej działalności pozalekcyjnej,

1) do dwóch oddziałów - od 200zł do 500zł

3) od dziewięciu do czternastu oddziałów – od
400zł do 1000zł
3. Dodatek funkcyjny dla wicedyrektora ustala
dyrektor w wysokości od 400zł do 800zł

b) opiekunom stażu – 25zł. miesięcznie brutto.
5. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym
mowa w ustępie 2 i 3 powstaje od pierwszego dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego.
6. Dodatek funkcyjny związany jest ze stanowiskiem, przysługuje również osobie, której powierzono obowiązki w zastępstwie innej osoby, jeśli jej
nieobecność w pracy przekracza trzy miesiące
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Rozdział 5
Zasady przyznawania dodatku za warunki pracy
§ 6. 1. Nauczycielom pracującym w trudnych,
uciążliwych dla zdrowia warunkach, określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 2
Karty Nauczyciela przysługuje dodatek, w dalszej
części zwany „dodatkiem za warunki pracy”.
2.Dodatek za warunki pracy przysługuje:
a) za pracę w warunkach trudnych w wysokości nie
większej niż 10% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela kontraktowego
z pełnymi kwalifikacjami,
b) za pracę w warunkach uciążliwych nie większej
niż 10% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela kontraktowego z pełnymi kwalifikacjami.
3. Dodatek za warunki pracy przysługuje za zrealizowane godziny pracy, z którą dodatek jest związany.
4. W przypadku zbiegu prawa do dodatku za
pracę w warunkach trudnych i uciążliwych dodatek
łącznie nie może przekraczać 20% stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela kontraktowego
z pełnymi kwalifikacjami.
5. Dodatki za warunki pracy ustala dla nauczycieli dyrektor, a dla dyrektora Wójt.
Rozdział 6
Dodatek za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw
§ 7. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową nauczyciela ustala się; dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeśli
praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną
liczbę godzin tygodniowo obowiązkowego wymiaru
godzin ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych
w ramach godzin ponadwymiarowych.
2. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego
zastępstwa ustala się z zastrzeżeniem ust. 3 w sposób określony w ust.1,o ile w czasie realizacji tego
zastępstwa zrealizowane były zajęcia zgodnie z planem i programem nauczania danej klasy przez nauczyciela posiadającego wymagane kwalifikacje do
prowadzenia tych zajęć.
3. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy wymiar godzin ustalony na podstawie art. 42 ust. 4a
Karty Nauczyciela wynagrodzenie za jedną godzinę
doraźnego zastępstwa zrealizowanego na zasadach,
o których mowa w ustępie 2 ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeśli
praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną
liczbę godzin realizowanego wymiaru godzin.
4. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub
realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której
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mowa w ust.1 i 3 uzyskuje się mnożąc odpowiedni
wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć poniżej
0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny
liczy się za pełną godzinę.
Rozdział 7
Dodatek mieszkaniowy
§ 8. 1. Zgodnie z art.54 ust.3 Karty Nauczyciela,
nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin przysługuje nauczycielski dodatek
mieszkaniowy.
2. Dodatek jest zróżnicowany stosownie do
stanu rodzinnego nauczyciela i obejmuje:
1) 6% miesięcznej stawki najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników, ustalonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej, zwanego
dalej najniższym wynagrodzeniem – dla jednej
osoby;
2) 8% - najniższego wynagrodzenia-dla dwóch
osób;
3) 10% - najniższego wynagrodzenia-dla trzech
osób;
4) 12% - najniższego wynagrodzenia-dla czterech
i więcej osób.
3. Do członków rodziny, o której mowa w ust. 2
zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: współmałżonka oraz dzieci pozostających
na jego wyłącznym utrzymaniu do czasu zakończenia nauki, nie dłużej jednak jak do ukończenia 20 lat.
4. Nauczycielowi oraz jego współmałżonkowi,
będącemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkującym przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej w ust. 2. nauczycielowi dodatek mieszkaniowy przyznaje dyrektor,
a dyrektorowi Wójt.
5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także
w okresach:
1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkaniowego;
2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek
o jego przyznanie
6. Nauczycielowi dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:
1) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego;
2) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego;
3) korzystania z urlopu macierzyńskiego i wychowawczego.
7. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela.
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§ 9. Projekt regulaminu został uzgodniony z Zarządem Oddziału ZNP w Maszewie i Sekcją Oświaty
i Wychowania NSZZ ”Solidarność w trybie art. 30,
ust. 6a Karty Nauczyciela.
§ 10. Traci moc uchwała Nr IX/53/2007 Rady
Gminy Maszewo z dnia 17 grudnia 2007r. w sprawie
ustalania regulaminu określającego wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
dodatku: za wysługę lat, dodatku motywacyjnego,
funkcyjnego oraz za warunki pracy oraz niektórych
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innych składników wynagradzania, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od
dnia 1 stycznia 2009 roku.
Przewodniczący Rady
Marzanna Zbierzak

===================================================================================
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UCHWAŁA NR XXVIII/9/09
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE
z dnia 11 marca 2009r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XV/112/2007 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie
odpłatności rodziców za wyżywienie dziecka oraz opłaty stałej w przedszkolach samorządowych w Gminie
Rzepin.
Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 7 ust.1 pkt 8
i art.. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku
z art. 5a ust. 2 pkt 1 i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Zmienia się treść uchwały Nr XV/112/2007
Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 28 grudnia 2007r.
w ten sposób, iż:
1) Dotychczasowy tytuł uchwały Nr XV/112/2007
otrzymuje brzmienie: „w sprawie opłat za wyżywienie dziecka oraz opłat za dodatkowe zajęcia
świadczone przez przedszkola Gminy Rzepin”.
2) Zmienia się § 3 ust. 1 uchwały Nr XV/112/2007
w ten sposób, iż otrzymuje on brzmienie:
„Za dodatkowe zajęcia świadczone przez przedszkola Gminy Rzepin w zakresie przekraczającym
realizację podstawy programowej wychowania
przedszkolnego, a obejmujące następujące zajęcia opiekuńczo - wychowawcze i dydaktyczne:
1) zajęcia rozwijające plastyczne i teatralne
uzdolnienia dzieci,
2) zabawy tematyczne wspomagające rozwój
emocjonalny i społeczny dziecka,
3) podstawowe zajęcia informatyczne,
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4) nauczanie systemem „Montessori”,
5) prowadzenie zajęć w sekcjach tematycznych,
6) przygotowywanie dzieci do udziału w imprezach artystycznych i okolicznościowych organizowanych na terenie Gminy Rzepin,
7) prowadzenie popołudniowych zajęć czytelniczo-literackich w ramach akcji „Cała Polska
czyta dzieciom”,
ustala się opłatę miesięczną w wysokości 6% minmalnego wynagrodzenia brutto określonego przez
Radę Ministrów”.
§ 2. Uchyla się uchwałę Nr XXV/91/2008 Rady
Miejskiej w Rzepinie z dnia 11 grudnia 2008r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XV/112/2007 Rady
Miejskiej w Rzepinie z dnia 28 grudnia 2007r.
w sprawie odpłatności rodziców za wyżywienie
dziecka oraz opłaty stałej w przedszkolach samorządowych w Gminie Rzepin.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzepina.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Barbara Szostak
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UCHWAŁA NR XXXIV/197/09
RADY MIASTA W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM
z dnia 12 marca 2009r.
w sprawie nadania nazwy ulicy Działkowa w Nowogrodzie Bobrzańskim
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Nadaje się nazwę ulica Działkowa części
drogi gminnej o nazwie ul. Polna położonej
w Nowogrodzie Bobrzańskim na działce Nr 149/4
o pow. 4029m2 i długości 480m.
§ 2. Położenie ulic określa mapa stanowiąca za-

łącznik Nr 1.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni
od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego i podlega wywieszeniu
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim.
Przewodniczący Rady
Mirosław Walencik
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Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim
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UCHWAŁA NR XXXIV/198/09
RADY MIASTA W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM
z dnia 12 marca 2009r.
w sprawie nadania nazw ulicy Złota i ulicy Srebrna w miejscowości Niwiska
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Na wniosek właściciela nieruchomości nadaje się nazwę ulicom drogom wewnętrznym położonym w miejscowości Niwiska na działkach jak niżej:
1) ulica Złota - działka Nr 208/13 o pow. 1022m2
i długości 120m;
2) ulica Srebrna - działka Nr 207/6 o pow. 815m2

i długości 85m.
§ 2. Położenie ulic określa mapa stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni
od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego i podlega wywieszeniu
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim.
Przewodniczący Rady
Mirosław Walencik
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXIV/198/09
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5 8 9
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UCHWAŁA NR XXXIV/202/09
RADY MIASTA W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM
z dnia 12 marca 2009r.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
Na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia
2004r. – Ordynacja wyborcza do parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219 z późn. zm.) i art. 30
ust. 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. – Ordynacja
wyborcza do Sejmu RP i Senatu RP (Dz. U. z 2007r.
Nr 190, poz. 1360 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

wieszczenia najpóźniej w 30 dni przed dniem wyborów.

§ 1. W głosowaniu w wyborach do Parlamentu
Europejskiego w 2009r. na wniosek burmistrza tworzy sie odrębny obwód głosowania Nr 7 w Krzywańcu obejmujący Zakład Karny w Krzywańcu. Siedzibą
Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 jest Zakład
Karny w Krzywańcu.

§ 4. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Lubuskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Zielonej Górze.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodu Bobrzańskiego.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 2. Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych z uwzględnieniem zmian, podlega
podaniu do publicznej wiadomości w formie ob-

Przewodniczący Rady
Mirosław Walencik

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

5 9 0
5 90

UCHWAŁA NR XXXIV/203/09
RADY MIASTA W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM
z dnia 12 marca 2009r.
w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Nowogród
Bobrzański
Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003r.
Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się zmiany opisu granic obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy
Nowogród Bobrzański uchwałą Nr 13/38/98 Zarządu
Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia
27 sierpnia 1998r. i uchwałą Nr XV/95/00 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 26 czerwca
2000r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania,
poprzez dopisanie nowych ulic i rozszerzenie numeracji porządkowej budynków w obwodach głosowania:
1) Nr 1 – o ulice: Budowlańców, Wesołą i Wędkarzy;
2) Nr 2 – o ulice: Grodzką, Jodłową, Pocztową
Nr 18, Słowiczą, Warzywną i Wazów;
3) Nr 3 – o ulice: Białowicką, Dojazdową, Do Wo-

dociągów, Energetyków, Rzemieślniczą, Winiary Nr 5 i Nr 9.
§ 2. Wykaz stałych obwodów głosowania
uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 4. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Lubuskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Zielonej Górze.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodu Bobrzańskiego.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Mirosław Walencik
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Załącznik
do uchwały Nr XXXIV/203/09
Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim
z dnia 12 marca 2009r.

Wykaz obwodów głosowania, numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
w Gminie Nowogród Bobrzański
Nr
obwodu
1

2

3

4

5

6

5 90

Granica obwodu
Nowogród Bobrzański, ulice:
Bogaczowska, Botaniczna, Budowlańców, Fabryczna,
Jasna, Kolejowa, Kościelna, Kościuszki, Krótka,
9 Maja, Majowa, Młyńska, Ogrodowa, Polna, Porzeczkowa, Reja, Rynek, Składowa, Słoneczna, Słowackiego, Spokojna, Sportowa, Świętej Jadwigi,
Warsztatowa, Wąska, Wesoła, Wędkarzy, Wiejska,
Witosa, Wodna, Zacisze, Zamkowa, Zdrowa, Zielona,
Zielonogórska.
Miejscowości:
Dobroszów Wielki, Klępina, Podgórczyce, Popowice,
Turów.
Nowogród Bobrzański, ulice:
Akacjowa, Bukowa, Cicha, Dąbrowskiego, Dębowa,
Dolina Zielona, Gajowa, Generała Waltera, Grabowa,
Grodzka, Grunwaldzka, Jodłowa, Kasztanowa, Kochanowskiego, Konopnickiej, Kupiecka, Leśna, Lipowa, Łąkowa, 1 Maja, 3 Maja, Mała, Marcinkowskiego,
Mickiewicza, Miła, Miodowa, Myśliwska, Nadbrzeżna,
nad Stawami, Nowowiejska, Okrężna, parkowa, Plac
Wolności, Pocztowa od Nr 1 do Nr 16 i Nr 18, Różana, Słowicza, Szkolna, Tama Kolejowa, Warzywna,
Wazów, Willowa, Winiary od Nr 12 do Nr 16, Żarska,
Żymierskiego.
Nowogród Bobrzański, ulice:
Białowiecka, Dojazdowa, Do Wodociągów, Drzewna,
Dworcowa, Energetyków, Osiedle Robotnicze, Piaskowa, Pocztowa Nr 17, Rzemieślnicza, Spacerowa,
Winiary Nr 1, 2, 5, 6, 9, 11, Wojska Polskiego.
Miejscowości:
Białowice, Cieszów, Dobroszów Mały, Krzywa.
Miejscowości:
Bogaczów, Krzewiny, Łagoda, Pajęczno, Sterków,
Wysoka.
Miejscowości:
Drągowina, Przybymierz, Skibice, Sobolice.
Miejscowości:
Kaczenice, Kamionka, Kotowice, Niwiska, Pielice,
Pierzwin, Urzuty.

Siedziba obwodowej komisji
wyborczej

Urząd Miejski
w Nowogrodzie Bobrzańskim
ul. Słowackiego 11

Miejsko – Gminny Ośrodek
Kultury, Sportu i Rekreacji
w Nowogrodzie Bobrzańskim
ul. Pocztowa 7

Szkoła Podstawowa
w Nowogrodzie Bobrzańskim
ul. Marcinkowskiego 2

Szkoła Podstawowa
w Bogaczowie
ul. Szkolna 4
Szkoła Podstawowa
w Drągowinie
ul. Lipowa 24
Szkoła Podstawowa
w Niwiskach
ul. Akacjowa 1
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UCHWAŁA NR XXXI/231/09
RADY GMINY BLEDZEW
z dnia 26 marca 2009r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/147/03 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 grudnia 2003r w sprawie
zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym
(Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), art. 6
ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) oraz
art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121,
poz. 844 z późn. zm) uchwala się, co następuje

5) Sołectwo Osiecko - Eugeniusz Trojanowski zam. Osiecko;

§ 1. W uchwale Nr XVII/147/03 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia
inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia § 2
otrzymuje brzmienie:

9) Sołectwo Templewo - Halina Tomczak zam.
Templewo;

„Do poboru należności wymienionych w § 1 jako
inkasentów ustala się na terenie Gminy Bledzew
w poszczególnych sołectwach:
1) Sołectwo Bledzew – Roman Polański zam. Bledzew;
2) Sołectwo Chycina Chycina;

Stanisława Kliszcz zam.

6) Sołectwo Popowo - Aneta Owczarczyk zam.
Popowo;
7) Sołectwo Sokola Dąbrowa - Izabela Rozwadowska zam. Sokola Dąbrowa;
8) Sołectwo Stary Dworek -Mirosław Sidorowicz
zam. Stary Dworek;

10) Sołectwo Zemsko - Jolanta Mazur zam. Zemsko;
11) Sołectwo Goruńsko – Izabela Wasilewicz zam.
Goruńsko.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bledzew.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jerzy Dawidowicz

3) Sołectwo Goruńsko - Marian Wasilewicz zam.
Goruńsko;
4) Sołectwo Nowa Wieś - Wiktor Walczak zam.
Nowa Wieś;

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

5 9 2
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UCHWAŁA NR XXIII/133/09
RADY MIASTA GOZDNICA
z dnia 31 marca 2009r.
w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Gozdnica
Na podstawie art. 30 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 1
ustawy z dnia 16 kwietnia 1998r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547 z późn.
zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmiany opisu granic obwodu
głosowania Nr 2 utworzonego na terenie Gminy
Gozdnica uchwałą Nr 55/98 Zarządu Miasta Gozdnica z dnia 4 września 1998r. w sprawie utworzenia
obwodów głosowania (Dziennik Urzędowy Województwa Zielonogórskiego Nr 18, poz. 191) poprzez

rozszerzenie numeracji przy ul. Kościelnej o budynek Nr 5.
§ 2. Wykaz stałych obwodów głosowania na terenie Gminy Gozdnica, uwzględniający zmianę,
o której mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
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§ 4. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu
Wojewodzie Lubuskiemu i Komisarzowi Wyborczemu
w Zielonej Górze.

Poz. 592, 593

strzowi Miasta Gozdnica.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady
Anna Kulczyńska

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

Załącznik
do uchwały Nr XXIII/133/09
Rady Miasta Gozdnica
z dnia 31 marca 2009r.

Nr obwodu
Granica obwodu
głosowania
1
Gozdnica, ulice:
Armii Czerwonej, Kombatantów, Kościelna od Nr 1 do 4, Kościuszki, Leśna, Ogrodowa, Partyzantów, Polna, Robotnicza, Sportowa, Traugutta, Wąska, Wojska Polskiego
2
Gozdnica, ulice:
1 Maja, Dębowa, Górna, Kościelna od Nr 5 do 8, Mickiewicza, Plac Wolności, Sikorskiego, Strzelecka, Wzniesienie, Zacisze, Zgorzelecka, Żeromskiego
3
Gozdnica, ulice:
3 Maja, Fabryczna, Iłowiańska, Kolejowa, Konopnickiej, Kościelna od Nr 10 do 22, Łąkowa, Matejki, Młyńska, Okrzei, Świerczewskiego, Witosa, Zielona, Żagańska

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

5 9 3
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UCHWAŁA NR XXIII/144/09
RADY MIASTA GOZDNICA
z dnia 31 marca 2009r.
w sprawie regulaminów przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego
nauczycielom szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Gozdnica o statusie miejskim
Na podstawie art. 30 ust. 6 oraz art. 54 ust. 7 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U.
z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) uchwala się
regulaminy przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego nauczycielom
szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gozdnica o statusie miejskim, w następującym
brzmieniu:
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin określa wysokość dodatków do
wynagrodzenia: za wysługę lat, motywacyjnego,
funkcyjnego i za warunki pracy oraz dodatku mieszkaniowego, a także szczegółowe warunki ich przyznawania oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych
w szkołach, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Gozdnica o statusie miejskim.
§ 2. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) szkole - należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne wymienione w art. 1 ust. 1 pkt 1

Karty Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gozdnica o statusie
miejskim;
2) Karcie Nauczyciela - należy przez to rozumieć
ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela.
2. Wysokość dodatków dla nauczycieli ustala dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły - Burmistrz Miasta Gozdnica.
Rozdział 2
Dodatek za wysługę lat
§ 3. 1. Dodatek za wysługę lat przysługuje za dni,
za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie oraz
za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności
do pracy wskutek choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje z tego tytułu zasiłek z funduszu ubezpieczeń społecznych.
2. Dodatek za wysługę lat przysługuje:
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalen-
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darzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub
wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa
nastąpiło w ciągu miesiąca;
2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki dodatku nastąpiło
pierwszego dnia miesiąca.
Rozdział 3
Dodatek motywacyjny
§ 4. 1. Dodatek motywacyjny ma charakter uznaniowy, a warunkiem przyznania go nauczycielowi jest:
1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych,
wychowawczych
i
opiekuńczych,
a w szczególności:
a)

b)

uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy
nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami
w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.,
doprowadzenie ucznia do sukcesów naukowych, sportowych, artystycznych w konkursach, zawodach i olimpiadach,

c)

umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich
rodzicami,

d)

pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne
działanie na rzecz uczniów potrzebujących
szczególnej opieki;

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

opracowanie i wdrożenie własnych programów autorskich lub nowatorskich rozwiązań
metodycznych, wprowadzanie innowacji
w pracy dydaktycznej i wychowawczej,

b)

podnoszenie umiejętności zawodowych,

c)

indywidualne podejmowanie działań zmierzających do wzbogacania majątku szkolnego;

3) posiadanej wyróżniającej oceny pracy;
4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć,
o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty
Nauczyciela, a w szczególności:
a)

udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,

b)

obejmowanie swoją działalnością środowiska pozaszkolnego,

c)

opiekowanie się samorządem uczniowskim
lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,

d)

prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach we-

Poz. 593
wnątrz-szkolnego doskonalenia zawodowego nauczyciel,
e)

aktywny udział w realizowaniu innych zadań
statutowych szkoły.

2. Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorowi szkoły jest spełnianie wymogów
określonych w ust. 1, a także:
1) celowe i oszczędne wydatkowanie środków finansowych szkoły;
2) racjonalne wykorzystanie majątku szkoły;
3) racjonalna polityka kadrowa;
4) dbałość o estetykę obiektów szkolnych;
5) wpływ szkoły na miejscowe środowisko;
6) pozyskiwanie środków spoza budżetu gminy;
7) współpraca z instytucjami i placówkami oświatowo - kulturalnymi oraz organizacjami pozarządowymi.
3. Środki finansowe na dodatki motywacyjne dla
nauczycieli danej szkoły nie mogą przekroczyć
3% kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia zasadnicze tych nauczycieli.
4. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie może być wyższy niż 20% jego wynagrodzenia zasadniczego.
5. Dodatek motywacyjny przyznaje się jeden raz
w roku szkolnym na czas określony, nie krótszy niż 2
miesiące i trwający nie dłużej niż do końca tego roku
szkolnego.
Rozdział 4
Dodatek funkcyjny
§ 5. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny,
z tym że:
1) dyrektorowi w wysokości od 10% do 40% pobieranego wynagrodzenia zasadniczego;
2) wicedyrektorowi w wysokości od 10% do 25%
pobieranego wynagrodzenia zasadniczego.
2. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze
w zastępstwie.
3. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym
mowa w ust. 1 i 2, ustala się uwzględniając wielkość
szkoły, liczbę uczniów i oddziałów, złożoność zadań
wynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę
stanowisk kierowniczych i obsługi administracyjnej
w szkole, wyniki pracy szkoły oraz warunki lokalowe
w jakich szkoła funkcjonuje.
4. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie
funkcji:
1) wychowawcy klasy - w wysokości 120,00zł;
2) doradcy metodycznego - w wysokości 70,00zł;
3) opiekuna stażu - w wysokości 70,00zł za 1 na-
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uczyciela stażystę powierzonego opiece.
5. Prawo do dodatku funkcyjnego przysługuje
w okresie zajmowania stanowiska kierowniczego
lub wykonywania zadań, za które on przysługuje.
6. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji, a jeżeli
powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca od tego dnia.
7. Otrzymanie dodatku, o którym mowa w ust. 1
i 2, nie wyłącza prawa do otrzymywania dodatku,
o którym mowa w ust. 4.
Rozdział 5
Dodatek za warunki pracy
§ 6. 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych lub uciążliwych dla zdrowia warunkach, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 2 Karty
Nauczyciela, w wysokości 20% otrzymywanego
przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego.
2. Dodatek za warunki pracy przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek
jest związany oraz w okresie niewykonywania pracy,
za które przysługuje wynagrodzenie liczone jak za
okres urlopu wypoczynkowego.
3. Dodatek wypłaca się w całości, jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych lub uciążliwych
dla zdrowia cały obowiązujący go wymiar zajęć.
Dodatek wypłaca się w wysokości proporcjonalnej,
jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych lub
uciążliwych dla zdrowia tylko część obowiązującego
wymiaru zajęć, lub jeżeli jest zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć.
Rozdział 6
Dodatek mieszkaniowy
§ 7. 1. Nauczycielowi, zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy, uzależniony od stanu rodzinnego wynoszącego:
1) do 2 osób - w wysokości 30,00zł;
2) dla 3 i więcej osób - w wysokości 38,00zł.
2. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do dodatku zalicza się wspólnie z nim zamieszkujących:
1) małżonka, który nie posiada własnego źródła
dochodów lub który jest nauczycielem;
2) rodziców nauczyciela pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela;
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3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka dzieci do ukończenia
18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie
szkoły ponadpodstawowej albo ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia
21 roku życia;
4) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka niepracujące dzieci
będące studentami, do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
3. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny,
o których mowa w ust. 2, nauczyciel otrzymujący
dodatek jest obowiązany niezwłocznie powiadomić
dyrektora szkoły, a dyrektor szkoły otrzymujący dodatek - organ prowadzący szkołę. W przypadku nie
powiadomienia dyrektora szkoły lub organu prowadzącego szkołę o zmianie liczby członków rodziny,
nienależnie pobrane przez nauczyciela świadczenie
podlega zwrotowi.
4. Nauczycielowi i jego małżonkowi zamieszkującemu z nim stale, będącemu także nauczycielem,
przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej w ust. 1. Małżonkowie wspólnie wskazują
pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek.
5. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie
od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego
lokalu mieszkalnego.
6. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany
przez wskazanego przez niego pracodawcę.
7. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania
pracy, a także w okresach:
1) nie wykonywania pracy, za które przysługuje
wynagrodzenie;
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego;
3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku gdy z nauczycielem powołanym do służby wojskowej 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.
8. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela
lub na wspólny wniosek nauczycieli będących
współmałżonkami.
9. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożony
został wniosek o jego przyznanie.
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Rozdział 7
Wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
§ 8. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową oblicza się, z zastrzeżeniem ust. 2, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia
zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy,
jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz
doraźnego zastępstwa odbywa się w takich warunkach) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego
obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub
opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych.
2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy
obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. 42
ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za godzinę
doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną
nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego
(łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca
w godzinach doraźnego zastępstwa odbywa się
w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych
dla zdrowia) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć.
3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub
realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której
mowa w ust. I i 2, ustala się mnożąc tygodniowy
obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez
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4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co
najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
4. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego
zastępstwa ustala się w sposób określony w ust. 1.
5. Wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw i godziny ponadwymiarowe przysługuje za
faktycznie zrealizowane godziny.
Rozdział 8
Postanowienia końcowe
§ 9. Traci moc uchwała Nr XlII/68/08 Rady Miasta
Gozdnica z dnia 12 lutego 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych elementów wynagradzania nauczycieli
szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gozdnica (Dziennik Urzędowy Województwa
Lubuskiego Nr 18, poz. 440 i Nr 45, poz. 866).
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gozdnica.
§ 11. Uchwala wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2009r.
Przewodnicząca Rady
Anna Kulczyńska
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OBWIESZCZENIE NR XXIX/1/09
RADY MIASTA MIĘDZYRZECZ
z dnia 3 marca 2009r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania
nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż
3 lata lub na czas nieoznaczony

§ 1. Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia
20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity
Dz. U. z 2007r. Nr 68, poz. 449) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity
uchwały Nr XIII/129/04 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 24 lutego 2004r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania
na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 3, poz. 253) z uwzględnieniem zmian
wprowadzonych:
1) uchwałą Nr XXII/156/08 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 30 października 2008r. zmieniającą uchwałę w sprawie zasad nabywania,
zbywania i obciążania nieruchomości grunto-

wych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na
okres dłuższy niż 3 lata (Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego z 2009r. Nr 3,
poz. 69);
2) rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Lubuskiego NK.II.TDom.0911 43/08 Wojewody Lubuskiego z dnia 2 grudnia 2008r.
§ 2. Podany w załączniku do obwieszczenia tekst
jednolity uchwały nie obejmuje § 2 uchwały
Nr XXII/156/08 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia
30 października 2008r. zmieniającej uchwałę
w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania
nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres, który stanowi:
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„§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.”
Przewodniczący Rady
Stanisław Ziemecki
Załącznik
do obwieszczenia Nr XXIX/1/09
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
z dnia 3 marca 2009r.
Tekst jednolity
UCHWALA NR XIII/129/04
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU
z dnia 24 lutego 2004r.
w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania
nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy
niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 13 ust. 1, art. 34 ust. 6, art. 37
ust. 3 i ust. 4, art. 72 i art. 109 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(tekst jednolity z 2000r. - Dz. U. Nr 46, poz. 543
z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. O nabywaniu nieruchomości na cele rozwojowe gminy i zorganizowanej działalności inwestycyjnej, a w szczególności na realizację budownictwa
mieszkaniowego oraz związanych z tym budownictwem urządzeń infrastruktury technicznej, a także na
realizację innych celów publicznych decyduje zarządzeniem Burmistrz Międzyrzecza, jeżeli jednostkowe
nabycie w wyniku kupna, zamiany lub innej umowy,
powoduje wydatek z budżetu gminy niższy niż
50.000,00zł. Kwota ta obejmuje cenę nieruchomości
albo dopłatę równą różnicy wartości zamienianych
nieruchomości, jak również koszty zawarcia umowy
i ujawnienia prawa gminy w księdze wieczystej.
W pozostałych przypadkach nabycie nieruchomości
wymaga oddzielnej zgody Rady Miejskiej.
§ 2. O skorzystaniu przez Gminę Międzyrzecz
z prawa pierwokupu dotyczącego nieruchomości
przeznaczonych na cele rozwojowe gminy i zorganizowanej działalności inwestycyjnej, a także na realizację innych celów publicznych decyduje zarządzeniem Burmistrz Międzyrzecza, jeżeli skorzystanie
z prawa pierwokupu spowoduje wydatek w budżecie gminy w kwocie niższej niż 50.000,00zł. W pozostałych przypadkach skorzystanie z prawa pierwokupu wymaga oddzielnej zgody Rady Miejskiej.
§ 3. 1. O sprzedaży, zamianie, oddaniu w użytkowanie wieczyste, obciążeniu ograniczonymi prawami rzeczowymi, a także wydzierżawieniu lub wynajmowaniu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub
na czas nieoznaczony oraz oddawaniu w użyczenie
wszystkich nieruchomości stanowiących własność

Poz. 594

Gminy Międzyrzecz lub pozostających w jej użytkowaniu wieczystym - z wyjątkiem nieruchomości zajętych na cele publiczne - decyduje zarządzeniem
Burmistrz Międzyrzecza.
2. Zasady wnoszenia nieruchomości do spółek
z udziałem Gminy Międzyrzecz na kapitał zakładowy
określi odrębna uchwała.
§ 4. 1. Zwalnia się z obowiązku sprzedaży dzierżawcy w drodze przetargu nieruchomości, które
oddano w dzierżawę na podstawie umowy zawartej,
co najmniej na 10 lat, jeżeli nieruchomości te zostały
zabudowane na podstawie zezwolenia na budowę,
zabudowa jest zgodna z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, a sprzedaż następuje na rzecz dzierżawcy. Zwolnienie nieruchomości z obowiązku zbycia przetargowego nie
jest równoznaczne z przyznaniem dzierżawcom
roszczenia o nabycie własności dzierżawionych nieruchomości.
2. Przyznaje się pierwszeństwo w nabywaniu lokali użytkowych na rzecz najemców lub' dzierżawców za cenę nie niższą niż ich wartość, powiększoną
o koszty związane z przygotowaniem dokumentacji
geodezyjnej i wyceny rzeczoznawcy. Przyznanie
pierwszeństwa nie jest jednoznaczne z przyznaniem
najemcom lub dzierżawcom roszczenia o nabycie
własności tych lokali.
3. Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2 zawiadamia się na piśmie o przeznaczeniu nieruchomości
lub lokalu do zbycia oraz o przysługującym im
pierwszeństwie w ich nabyciu, pod warunkiem
z złożenia wniosków o nabycie w terminie 21 dni od
dnia otrzymania zawiadomienia. Osoby te korzystają
z pierwszeństwa w nabyciu, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób
określony w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2000r.
Dz. U. Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami).
§ 4a. 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy:
1) (rozstrzygnięciem
nieważność)1;

nadzorczym

stwierdzono

2) (rozstrzygnięciem
nieważność)2;

nadzorczym

stwierdzono

3) na dalsze okresy do lat 3, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do lat 3 strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest
ta sama nieruchomość, jeżeli oddanie w dzierżawę następuje:
a)

na rzecz osoby, która utrzymuje na niej kiosk
handlowy, jeżeli był na niej usytuowany
w dniu wejścia w życie uchwały,

b)

na cele rolne (czasowo, pod uprawy jednoroczne),

c)

w celu usytuowania na nich reklam, szyldów
i tablic ogłoszeniowych.

2. Postanowienia ust. 1 mają zastosowanie do
umów najmu, z wyjątkiem najmu lokali mieszkal-
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nych.

1) pod budownictwo mieszkaniowe wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, pod działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną,
leczniczą, oświatową, wychowawczą, naukową,
badawczo
- rozwojową oraz pod budowę obiektów sakralnych wraz z budynkami towarzyszącymi
i pod plebanie w parafiach -15% ceny;

§ 4b. 1. Poza przypadkami, gdy umowa albo
ustawy przewidują taki obowiązek, użytkowanie
wieczyste może być ustanowione, jeżeli konieczna
jest kontrola sposobu i terminów zagospodarowania
nieruchomości.
2. Nie stosuje się ust. 1, jeżeli prawo użytkowania ustanawia się dla nabywcy lokalu w budynku,
w którym pozostali właściciele lokali są użytkownikami wieczystymi gruntu pod budynkiem oraz jeżeli
prawo to ustanawia się na nieruchomości lub jej
części niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
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2) przeznaczonych na inne cele - 25% ceny.

2. Obciążanie nieruchomości służebnością nie
może powodować utraty możliwości jej zagospodarowania zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego.

§ 6. Burmistrz Międzyrzecza raz do roku przedkłada Radzie Miejskiej w Międzyrzeczu sprawozdanie
z obrotu nieruchomościami podając zbiorcze informacje o wielkości i liczbie zbytych i zamienionych
nieruchomości, w tym gruntów, budynków i lokali,
ich wartości oraz uzyskanej cenie i osiągniętych
wpływach jak też o liczbie nieruchomości bądź ich
części oddanych w użytkowanie, najem i dzierżawę
oraz o liczbie nieruchomości, na które umowy przedłużono. Ponadto w sprawozdaniu burmistrz wyszczególnia w osobnej pozycji nieruchomości sprzedane lub oddane w użytkowanie wieczyste.

§ 4d. 1. Obciążanie nieruchomości użytkowaniem następuje za wynagrodzeniem w formie opłat
rocznych.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

2. Stawki opłat rocznych nie mogą być niższe
aniżeli stosowane w przypadku oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

_____________________________________________

§ 4c. 1. Obciążenie nieruchomości służebnością
następuje za wynagrodzeniem, chyba że ustanowienie tego prawa nie powoduje zmniejszenia jej wartości.

3. (rozstrzygnięciem nadzorczym stwierdzono
nieważność)3.
§ 5. Ustala się wysokość pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych:

1

Rozstrzygnięciem nadzorczym z
Nr NK.lI.TDom.0911-43/08 Wojewoda
ność § 4a ust. 1 pkt 1
2
Rozstrzygnięciem nadzorczym z
Nr NK.lI.TDom.091l-43/08 Wojewoda
ność § 4a ust. 1 pkt 2
3
Rozstrzygnięciem nadzorczym z
Nr NK.II.TDom.0911-43/08 Wojewoda
ność § 4d ust. 3

dnia 2 grudnia 2008r.
Lubuski stwierdził nieważdnia 2 grudnia 2008r.
Lubuski stwierdził nieważdnia 2 grudnia 2008r.
Lubuski stwierdził nieważ-

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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