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UCHWAŁA NR XXVII/179/09
RADY GMINY BRODY
z dnia 30 marca 2009r.
w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr IV/18/03 Rady Gminy Brody z dnia 29 stycznia 2003r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22, art. 40
ust. 2 pkt 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) uchwala się,
co następuje:

3. § 130, 131, 132 otrzymują kolejno 126, 127,
128.

§ 1. 1. Skreśla się rozdział 11 pracownicy samorządowi § 126, 127, 128, 129.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

2. Rozdział 12, 13 otrzymują kolejno 11, 12.

Przewodniczący Rady
Lech Kossak
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UCHWAŁA NR XXIX/371/09
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE
z dnia 30 marca 2009r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego
w obrębie pierwszym Świebodzina pomiędzy ulicą Świerczewskiego a obwodnicą miasta Świebodzina
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝniejszymi zmianami) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póŝniejszymi
zmianami) w związku z uchwałą Nr XIV/177/07 Rady
Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 listopada 2007r.
w sprawie przystąpienia do opracowania projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu połoşonego w obrębie pierwszym
Świebodzina pomiędzy ulicą Świerczewskiego
a obwodnicą miasta Świebodzina, po stwierdzeniu
zgodności ustaleń projektu planu z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Świebodzin uchwalonego uchwałą Nr XXXI/372/01 Rady Miejskiej
w Świebodzinie z dnia 29 maja 2001r. ze zmianami
uchwalonymi uchwałą Rady Miejskiej w Świebodzinie Nr XXII/222/04 z dnia 30 sierpnia 2004r. i uchwałą Rady Miejskiej w Świebodzinie Nr XL/361/05
z dnia 3 listopada 2005r. uchwala się, co następuje:

wodnicą miasta Świebodzina, zwany dalej planem.
§ 2. 1. Integralną częścią niniejszej uchwały jest
rysunek planu - załącznik graficzny Nr 1 w skali
1:1000 wraz z wyrysem ze studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin.
2. Załącznikami do niniejszej uchwały, nie zawierającymi ustaleń planu, są:
1) załącznik Nr 2 - „Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej oraz zasadach ich finansowania”;
2) załącznik Nr 3 - „Rozstrzygnięcie o sposobie
rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu
planu”.
§ 3. 1. W planie określono:
1) w rozdziale 2 i 3 uchwały lub na rysunku planu:
a)

przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o róşnym przeznaczeniu lub
róşnych zasadach zagospodarowania,

Przedmiot i zakres ustaleń planu

b)

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu połoşonego w obrębie
pierwszym pomiędzy ulicą Świerczewskiego a ob-

zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,

c)

zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,

Rozdział 1
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d)

zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,

e)

wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,

f)

parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym
linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaŝniki intensywności zabudowy,

g)

granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie,
ustalonych na podstawie odrębnych przepisów,

h)

szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu,

i)

zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

2) w rozdziale 3 i 4 uchwały:
a)

szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem,

b)

sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i uşytkowania terenów,

c)

stawki procentowe, na podstawie których
ustala się opłatę, o której mowa w art. 36
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. Obowiązujące ustalenia na rysunku planu to:
przebiegi linii rozgraniczających, ustalenia dotyczące
istniejącej zabudowy, przebiegi linii zabudowy, usytuowanie obiektów wpisanych do ewidencji zabytków, lokalizacja stanowisk archeologicznych, granica strefy ochrony krajobrazu, granica terenu wymagającego rekultywacji, granica obszaru wymagającego przeprowadzenie procedury scalenia i podziału, lokalizacja istniejącej i projektowanej zieleni wysokiej, klasy ulic oraz granica opracowania.
3. Na rysunku planu i w rozdziale 3 uchwały dla
poszczególnych terenów wydzielanych liniami rozgraniczającymi zastosowano oznaczenia liczbowe
i literowe, a dla niektórych terenów wydzielanych
liniami projektowanych podziałów nieruchomości
- oznaczenia literowe w nawiasach. Oznaczenia nie
są ustaleniami funkcjonalnymi planu, słuşą jedynie
powiązaniu rysunku planu z ustaleniami tekstowymi, w szczególności zawartymi w rozdziale 3 uchwały. Tereny dróg publicznych oznaczono symbolem
KD, a dróg wewnętrznych symbolem KDW.
4. Projektowane podziały nieruchomości mają
charakter orientacyjny i mogą byń korygowane, pod
warunkiem zachowania wymogów określonych
w ustaleniach niniejszej uchwały oraz moşliwości
realizacji funkcji i spełnienia zasad zagospodarowania ustalonych planem. Drogi wewnętrzne wydzielone liniami podziałów nieruchomości oznaczono
symbolem (KDW), a ciągi piesze symbolem (KDP).
§ 4. 1. Dla całego obszaru objętego planem
obowiązują ogólne ustalenia funkcjonalno - przestrzenne, zasady obsługi w zakresie komunikacji
i infrastruktury technicznej, zasady ochrony środo-
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wiska i reguły realizacji zagospodarowania, zawarte
w ustaleniach tekstowych w rozdziałach 2 i 4 niniejszej uchwały.
2. Obszar objęty planem podzielono liniami rozgraniczającymi na tereny o róşnych funkcjach i róşnych zasadach zagospodarowania. Terenom, którym nadano oznaczenia liczbowe i literowe, odpowiadają ustalenia szczegółowe zawarte w rozdziale
3 niniejszej uchwały.
3. W planie ustalono przewaşające (podstawowe) funkcje terenów wydzielanych liniami rozgraniczającymi. Przewaşająca funkcja terenu jest lub winna stań się w trakcie realizacji ustaleń planu dominującą formą wykorzystania terenu. Funkcje uzupełniające i dopuszczalne określają szczegółowe ustalenia
tekstowe. Wyznaczono tereny o jednej, przesądzonej
funkcji podstawowej oraz tereny przeznaczane pod
dwie lub więcej funkcji - alternatywnie lub łącznie
- według ustaleń szczegółowych.
4. W granicach niektórych terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi wydzielono liniami
projektowanych podziałów nieruchomości tereny
o funkcji innej niş podstawowa funkcja danego terenu - do realizacji wg ustaleń szczegółowych.
5. Przebiegi linii rozgraniczających określa rysunek planu. Ustalone linie rozgraniczające są przesądzonymi, obowiązującymi granicami wydzielanych
terenów. Orientacyjne linie rozgraniczające mogą
byń w postępowaniach lokalizacyjnych oraz w projektach podziału terenu korygowane na podstawie
opracowań o większym stopniu szczegółowości niş
rysunek planu, jeşeli wymaga tego w szczególności
program sytuowanej inwestycji, pod warunkiem
zachowania moşliwości realizacji funkcji i spełnienia
zasad zagospodarowania ustalonych planem dla
wszystkich terenów. Modyfikacja przebiegów orientacyjnych linii rozgraniczających nie moşe powodowań zawęşania szerokości dróg publicznych ponişej
szerokości ustalonych w planie - jeşeli ustalenia
szczegółowe nie stanowią inaczej.
6. W rysunku planu przedstawiono przebiegi
obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy.
Regulacjom liniami zabudowy nie podlegają
w szczególności wykusze, zadaszenia przedwejściowe, podesty i schody, okapy, wysunięte mniej niş
1,2m poza obrys rzutu budynku. Na obowiązujących
liniach zabudowy wymaga się sytuowania elewacji
budynków, dopuszczając cofnięcie do 30% długości
ściany od określającej jej usytuowanie linii zabudowy.
7. Uşyte w uchwale określenia: „ustala się”,
„wymaga się”, „winny” i „naleşy” formułują wymagania, które są ustaleniami planu.
Rozdział 2
Przeznaczenie i warunki zagospodarowania terenów
§ 5. Przeznaczenie terenów - podstawowe ustalenia funkcjonalne.
1. Przeznaczenie terenów wydzielonych liniami
rozgraniczającymi określono w ustaleniach szczegó-
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łowych, w rozdziale 3 niniejszej uchwały.
2. Obszar objęty planem przeznacza się pod lokalizację zabudowy mieszkaniowej i usługowej oraz
dróg i urządzeń infrastruktury technicznej - zgodnie
z ustaleniami obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin”.
3. W granicach opracowania nie dopuszcza się
lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych o powierzchni sprzedaşy powyşej 2000m2.
4. Na całym obszarze wyklucza się lokalizowanie
obiektów, których ewentualne uciąşliwości mogą
wykraczań poza granice nieruchomości naleşącej do
inwestora, z zastrzeşeniem § 14 ust. 16.
5. Na całym terenie objętym planem - poza terenami wyznaczonymi w planie - zabrania się sytuowania nowych zespołów garaşy boksowych.
6. Na wszystkich terenach dopuszcza się lokalizowanie niewielkich, nieuciąşliwych urządzeń
i obiektów infrastruktury technicznej oraz gospodarki komunalnej - w szczególności: stacji transformatorowych, stacji redukcyjno - pomiarowych gazu,
pompowni wody, przepompowni ścieków, komór
ciepłowniczych - na ewentualnie wydzielonych
działkach o powierzchni do 100m2, o ile nie narusza
to innych ustaleń planu lub nie stoi w sprzeczności
z obowiązującymi przepisami (zgodnie z ustaleniami
§ 14 ust. 7 niniejszej uchwały).
§ 6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.
1. W ust. od 2 do 6 oraz w rozdziale 3 niniejszej
uchwały w ustaleniach szczegółowych dotyczących
poszczególnych terenów wydzielanych liniami rozgraniczającymi ustala się zasady przekształcania
istniejącego zainwestowania, gabaryty projektowanych obiektów kubaturowych oraz określa wymagania dotyczące sposobów zagospodarowania terenów, w szczególności minimalny wskaŝnik powierzchni biologicznie czynnej i maksymalny dopuszczalny wskaŝnik zabudowy nieruchomości.
2. Dopuszcza się zachowanie, przebudowę i rozbudowę istniejących budynków - z zastrzeşeniem
ustaleń § 8 ust. 2 oraz jeşeli rysunek planu i ustalenia szczegółowe zawarte w rozdziale 3 nie stanowią
inaczej - respektując ponişsze warunki:
1) wymaga się dostosowania dobudowywanych
części budynków do istniejącej zabudowy w zakresie wysokości, geometrii i kąta nachylenia
połaci dachów oraz materiałów elewacyjnych
i pokrycia dachu;
2) dopuszcza się przebudowywanie dachów płaskich na dachy strome; kąt spadku połaci dachowych i rodzaj pokrycia naleşy dostosowań
do spadków i pokrycia dachu istniejącego budynku połoşonego w najblişszym sąsiedztwie,
z zastrzeşeniem ust. 3;
3) jeşeli istniejący budynek posiada oś symetrii
- naleşy zachowań tę symetrię.
3. Dopuszcza się - z zastrzeşeniem § 8 ust. 2 oraz
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jeśli ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej
- nadbudowywanie istniejących budynków do wysokości ustalonych dla poszczególnych terenów.
Geometria i pokrycie dachu nadbudowywanej części
budynku - jak dach budynku istniejącego w najblişszym sąsiedztwie.
4. Dopuszcza się wyburzenia istniejących budynków ze względu na ich stan techniczny lub w innych
uzasadnionych przypadkach z zastrzeşeniem ustaleń
§ 8 ust. 2 i 4 niniejszej uchwały.
5. Wyklucza się stosowanie w elewacjach istniejących i projektowanych budynków mieszkalnych
sidingów z tworzyw sztucznych i umieszczanie na
elewacjach od strony przestrzeni publicznych szpecących elementów instalacji.
6. Przy projektowaniu kolorystyki istniejących
i projektowanych budynków wyklucza się stosowanie kolorów jaskrawych, dalekich od naturalnych
oraz umieszczanie na elewacji elementów odblaskowych.
7. Wymaga się, aby usytuowanie projektowanych obiektów respektowało przebiegi ustalonych
planem linii zabudowy.
8. Dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych, garaşy oraz obiektów infrastruktury technicznej bezpośrednio przy granicy działki o ile nie
narusza to ustalonych planem linii zabudowy oraz
nie stoi w sprzeczności z ustaleniami szczegółowymi
dla poszczególnych terenów oraz przepisami odrębnymi, w szczególności dotyczącymi ochrony przeciwpoşarowej.
9. Wzdłuş dróg publicznych nie dopuszcza się
realizacji ogrodzeń pełnych oraz ogrodzeń o przęsłach z typowych elementów betonowych.
§ 7. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.
1. Dla określenia dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku zalicza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej do grupy 2.a - „tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”, tereny
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej do grupy
3.a - „tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego”, a tereny sportu,
rekreacji i zieleni urządzonej do grupy 3.c - „tereny
rekreacyjno - wypoczynkowe”.
2. Ustala się podłączenie terenów przeznaczanych do zabudowy do istniejących i projektowanych
sieci kanalizacji sanitarnej. Skład ścieków odprowadzanych do kanalizacji komunalnej powinien odpowiadań moşliwościom technologicznym komunalnych urządzeń oczyszczających.
3. Dla ochrony gruntów i wód podziemnych
ustala się wyposaşenie pasów drogowych, parkingów i innych utwardzonych nawierzchni towarzyszących w szczególności projektowanym obiektom
usługowym, produkcyjnym lub magazynowym
w separatory substancji ropopochodnych, w których
winny byń oczyszczane wody opadowe przed ich
odprowadzeniem
do
kanalizacji
deszczowej.
W przypadku stosowania powierzchni częściowo
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utwardzonych naleşy odpowiednio zabezpieczyń
środowisko gruntowo - wodne przed infiltracją zanieczyszczeń.
4. Ustala się stosowanie w kotłowniach paliw
zapewniających dotrzymywanie obowiązujących
norm emisji zanieczyszczeń.
5. Istniejące lasy i inne zespoły zieleni wysokiej
- do zachowania z zastrzeşeniem ust. 8. Wymaga się
realizacji uzupełniających nasadzeń zieleni wysokiej
w zakresie ustalonym w rysunku planu.
6. Nie ogranicza się moşliwości wprowadzania
innych niş wskazane w rysunku planu nasadzeń
zieleni wysokiej, o ile nie stoi to w sprzeczności
z innymi ustaleniami planu i nie ogranicza moşliwości realizowania ustalonego planem zainwestowania.
7. Wymaga się, aby realizując sieci infrastruktury
technicznej nie naruszań systemów korzeniowych
drzew, prowadząc roboty ziemne - w miarę moşliwości - poza zasięgiem ich koron. Wymaga się zabezpieczania drzew na placach budów dla ich
ochrony przed zniszczeniami mechanicznymi.
8. W przypadkach uzasadnionych programem
planowanych inwestycji dopuszcza się wycinanie
pojedynczych istniejących drzew lub krzewów, pod
warunkiem opracowania szczegółowej inwentaryzacji i waloryzacji całej zieleni wysokiej rosnącej na
nieruchomości inwestora zamierzającego usunąń
drzewo. Dopuszcza się równieş usuwanie pojedynczych drzew, jeşeli wymaga tego ich stan zdrowotny
oraz drzew znajdujących się w liniach rozgraniczających ulic w przypadkach uzasadnionych potrzebą
poprawy bezpieczeństwa ruchu.
9. Projektowane garaşe boksowe dla samochodów osobowych powinny słuşyń jedynie do przechowywania samochodów. Nie dopuszcza się prowadzenia w nich działalności warsztatowej. Naprawy samochodów mogą byń prowadzone jedynie
w zakresie niezawodowym.
10. Wymaga się, aby ewentualne uciąşliwości
związane z realizacją i funkcjonowaniem projektowanego zainwestowania nie wykraczały poza granice nieruchomości naleşących do inwestorów, z zastrzeşeniem § 14 ust. 16.
§ 8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.
1. Dla terenów połoşonych w granicach strefy
ochrony krajobrazu stanowiącej otoczenie zabytkowego zespołu urbanistycznego miasta Świebodzina,
wpisanego do rejestru zabytków pod Nr 59 i 2165
ustala się wymóg uzgadniania planowanych inwestycji z wojewódzkim konserwatorem zabytków
w zakresie określonym obowiązującymi przepisami.
2. Na rysunku planu oznaczono obiekty o walorach historycznych ujęte w ewidencji zabytków. Inwestor przed rozpoczęciem remontu, przebudowy
lub rozbiórki takiego obiektu winien uzyskań opinię
wojewódzkiego konserwatora zabytków.
3. Dla budynków ujętych w ewidencji zabytków:
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1) ustala się utrzymanie ich historycznego wyglądu;
2) ustala się zakaz pozbawiania elewacji historycznych elementów zdobniczych i detali architektonicznych oraz wymóg usunięcia elementów
współczesnych dysharmonizujących z zabudową objętą ochroną;
3) w przypadku remontu lub wymiany okien
i drzwi naleşy zachowań bądŝ przywróciń pierwotną wielkośń otworów, tradycyjne podziały
skrzydeł oraz istniejące dekoracje powiązane
z tymi otworami (obramienia, nadokienniki, parapety, podokienniki);
4) w przypadku konieczności dokonywania uzupełnień tynków lub realizacji dociepleń ustala
się wymóg stosowania tynków o fakturze
i barwie zblişonej do oryginalnych oraz wymóg
odtworzenia pierwotnych form opasek okiennych;
5) w pokryciach dachowych ustala się wymóg
stosowania dachówki karpiówki o barwie zblişonej do oryginalnej.
4. W wypadku uzasadnionej konieczności rozbiórki budynku ujętego w ewidencji zabytków - w szczególności jeśli jest to uzasadnione względami technicznymi - inwestor jest zobowiązany przekazań wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków dokumentację obiektu, której zakres określą słuşby nadzoru
konserwatorskiego.
5. Ustalenia dotyczące budynków wpisanych do
ewidencji zawarto równieş w ustaleniach dla poszczególnych terenów, w rozdziale 3 niniejszej
uchwały.
6. W rejonie oznaczonych na rysunku planu stanowisk archeologicznych w trakcie prowadzenia
robót ziemnych obowiązuje zapewnienie nadzoru
archeologicznego i - w razie konieczności - przeprowadzenie wyprzedzających badań archeologicznych.
Na te prace naleşy uzyskań pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków.
7. Na całym obszarze objętym planem w razie
odkrycia podczas robót ziemnych przedmiotu o cechach zabytku, naleşy wstrzymań prace, zabezpieczyń miejsce odkrycia i przedmiot oraz zawiadomiń
o odkryciu wojewódzkiego konserwatora zabytków,
a jeśli nie jest to moşliwe - burmistrza miasta.
§ 9. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.
1. Terenami składającymi się na przestrzeń publiczną na obszarze objętym planem są: elementy
układu komunikacji publicznej - oznaczone symbolem KD i wewnętrznej - oznaczone symbolem KDW,
przejścia piesze - KDP oraz tereny sportu, rekreacji
i zieleni urządzonej - oznaczone symbolami US i ZP.
2. Umieszczanie wolnostojących reklam i tablic informacyjnych nie moşe powodowań utrudnień w komunikacji pieszej i rowerowej, ograniczania widoczności na skrzyşowaniach oraz percepcji znaków i sygnałów drogowych - dla zapewnienia bezpieczeństwa uşytkownikom ciągów komunikacyjnych.
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3. Ustala się obowiązek kształtowania przestrzeni
publicznych w sposób umoşliwiający korzystanie
z nich przez osoby niepełnosprawne.
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3) restauracji - 1 mp na 4 - 8m2 sali konsumpcyjnej;

4. Ustalenia dotyczące poszczególnych dróg zawarto w rozdziale 3 uchwały.

4) obiektów handlowych o powierzchni do 700m2
- 1 mp na 40m2 powierzchni uşytkowej, ale nie
mniej niş 2 mp na 1 sklep;

§ 10. Parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.

5) obiektów handlowych o powierzchni powyşej
700m2 - 1 mp na 20m2 powierzchni sprzedaşy;

Parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy oraz
dotyczące sposobu zagospodarowywania terenów
zawarto w rozdziale 3 uchwały, w ustaleniach szczegółowych dotyczących poszczególnych terenów.

6) usług o duşej częstotliwości odwiedzających,
w szczególności praktyk lekarskich - 1 mp na
20m2 - 30m2 powierzchni uşytkowej;

§ 11. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów.
1. Obszar objęty planem leşy w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 144 - „Dolina
Kopalna Wielkopolska”.
2. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego określono w § 7 niniejszej
uchwały.
3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury określono w § 8 niniejszej
uchwały.
4. W granicach opracowania nie występują tereny potencjalnie naraşone na osuwanie się mas
ziemnych
5. Na terenie objętym planem brak obiektów
i obszarów objętych indywidualnymi formami
ochrony przyrody.
§ 12. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu.
Szczególne warunki zagospodarowania terenów,
ograniczenia w ich uşytkowaniu oraz - w niektórych
wypadkach wskaŝniki kształtowania zagospodarowania - ustalone zostały w ustaleniach § 6 i 8 oraz
w rozdziale 3 uchwały.
§ 13. Podstawowe zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji.
1. Ustala się obsługę komunikacyjną terenów
poprzez sień istniejących i projektowanych dróg
publicznych - ulic lokalnych i dojazdowych - określonych w rysunku planu oraz wydzielanych dróg
wewnętrznych - wg ustaleń szczegółowych zawartych w rozdziale 3.
2. Wymaga się lokalizowania miejsc postojowych dla samochodów osobowych na zainwestowywanych nieruchomościach w ilości zapewniającej
właściwą obsługę uşytkowników i zatrudnionych.
O ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej
ustala się dla:
1) zabudowy mieszkaniowej - 2 mp na 1 mieszkanie, przy czym garaş boksowy i stanowisko
w garaşu podziemnym jest równieş miejscem
postojowym;
2) biur i budynków administracyjnych - 1 mp na
30m2 - 40m2 powierzchni uşytkowej;

7) stacji diagnostycznych, warsztatów samochodowych i myjni - 6 mp na 1 stanowisko napraw;
8) hurtowni i przedsiębiorstw - 1 mp na 50m2
- 70m2 pow. uşytkowej lub 1 mp na 3 osoby zatrudnione;
9) magazynów, placów magazynowych (składy)
- 1 mp na 120m2 pow. uşytkowej lub na 3 osoby
zatrudnione;
10) placów wystawowych i targowych – 1 mp na
80m2 - 100m2 pow. uşytkowej lub 1 mp na
1 osobę zatrudnioną.
3. Dopuszcza się realizację ścieşek lub szlaków
rowerowych w liniach rozgraniczających wszystkich
dróg oraz terenów zieleni urządzonej (ZP) lub innych
terenów, o ile nie ogranicza to moşliwości realizacji
innych ustaleń funkcjonalnych i przestrzennych planu.
4. W obrębie wszystkich terenów wydzielonych
liniami rozgraniczającymi dopuszcza się wydzielanie
niezbędnych wewnętrznych dróg dojazdowych
o minimalnej szerokości pasa drogowego:
1) w obrębie terenów przeznaczonych pod lokalizację zabudowy mieszkaniowej - 7m - dla obsługi nie więcej niş 4 działek i 9m - dla obsługi
większej ilości działek oraz zabudowy wielorodzinnej;
2) w obrębie terenów produkcyjnych, magazynowo - składowych i usługowych - 12m.
5. W obrębie wszystkich terenów wydzielonych
liniami rozgraniczającymi dopuszcza się wydzielanie
niezbędnych przejśń pieszych o minimalnej szerokości 5m.
6. Dopuszcza się nasadzenia zieleni wysokiej
w pasach drogowych wszystkich dróg publicznych,
nie przewiduje się nasadzeń w pasach dróg wewnętrznych oznaczonych symbolem KDW.
7. Szczegółowe ustalenia dotyczące poszczególnych dróg publicznych zawiera rozdział 3 niniejszej
uchwały oraz rysunek planu.
§ 14. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej.
1. Dopuszcza się zachowanie wszystkich istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej nie
kolidujących z zainwestowaniem przesądzonym
w niniejszym planie - jeşeli uzasadnia to ich stan
techniczny. Nie ogranicza się moşliwości dokonywania wymian i remontów odcinków istniejących
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sieci. Dopuszcza się korekty przebiegu sieci kolidujących z projektowanym zainwestowaniem
w uzgodnieniu z ich zarządcami.

zagospodarowania. Zaopatrzenie w gaz - z dystrybucyjnej sieci gazowej, na zasadach określonych
przez operatora sieci.

2. Projektowane zainwestowanie będzie obsługiwane z istniejących i projektowanych sieci infrastruktury technicznej. Ustala się prowadzenie nowych
odcinków sieci jako sieci podziemnych, w pasach
drogowych istniejących i projektowanych ulic w uzgodnieniu z zarządcami dróg - i wzdłuş granic
działek. Dopuszcza się inny sposób prowadzenia
sieci za zgodą i na warunkach uzgodnionych z właścicielami lub uşytkownikami działek.

12. Ustala się adaptację i stopniową rozbudowę
istniejącego systemu sieci i urządzeń elektroenergetycznych SN. Ustala się skablowanie istniejącej linii
15kV.

3. Ustala się zaopatrywanie nowego zainwestowania w wodę z istniejących wodociągów oraz wodociągów projektowanych włączonych do istniejącego systemu.
4. Projektowana sień wodociągowa winna zapewniań właściwe warunki ochrony przeciwpoşarowej.
5. Ustala się odprowadzenie ścieków bytowych
oraz powstałych w wyniku prowadzonej działalności
gospodarczej do istniejącej i projektowanej sieci
kanalizacyjnej. Ścieki wytwarzane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą winny byń
przed odprowadzeniem do kanalizacji komunalnej
- w uzasadnionych wypadkach - stosownie podczyszczone.
6. Do czasu zrealizowania sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się korzystanie z indywidualnych systemów w zakresie gospodarki ściekowej, pod warunkiem zapewnienia pełnej ochrony przed zanieczyszczeniem gleb i wód podziemnych.
7. Ustala się odprowadzenie wód opadowych
i roztopowych do systemu istniejącej i projektowanej kanalizacji deszczowej. W obrębie terenów 1 U, 2
U, P, 3 U, 5 U, 6 U i 32 MW wymaga się lokalizacji
obiektów i urządzeń słuşących zatrzymywaniu lub
czasowemu zatrzymywaniu wód opadowych na
terenie nieruchomości, dopuszczając wydzielanie na
ten cel działek o powierzchni do 5000m2. W obrębie
pozostałych terenów dopuszcza się stosowanie systemów słuşących zatrzymywaniu lub czasowemu
zatrzymywaniu wód opadowych na terenie nieruchomości, w szczególności zbiorników, studni
chłonnych, systemów rozsączających, oczek wodnych.
8. Ustala się wyposaşenie w sień kanalizacji
deszczowej co najmniej wszystkich dróg publicznych.
9. Wody deszczowe, które mogą byń zanieczyszczane substancjami ropopochodnymi winny byń
przed odprowadzeniem do kanalizacji komunalnej
oczyszczone w stosownych separatorach.
10. Ustala się korzystanie z ogrzewania zdalaczynnego lub ogrzewanie projektowanych obiektów
kubaturowych przez indywidualne lub grupowe kotłownie z zastrzeşeniem § 7 ust. 4. Ciepłociągi naleşy
projektowań jako podziemne.
11. Ustala się doprowadzenie gazu przewodowego do wszystkich terenów przewidywanych do

13. Nie ogranicza się moşliwości prowadzenia
nowych kablowych linii elektroenergetycznych
średniego napięcia. Na całym terenie za wyjątkiem
pasów drogowych ulic dopuszcza się realizowanie
nowych stacji 15/0,4kV, na ewentualnie wydzielanych działkach o powierzchni do 100m2. Dopuszcza
się zblişenia ścian obiektów stacji transformatorowych na odległośń 1,5m od granic działek, z zachowaniem ustalonych w planie linii zabudowy.
14. Ustala się doprowadzenie energii elektrycznej do wszystkich terenów przewidywanych do zagospodarowania. Zasilanie projektowanego zainwestowania - z istniejących i projektowanych sieci nn
oraz istniejących i projektowanych stacji transformatorowych. Rozbudowa systemu sieci nn i SN - wg
ustaleń określonych w ust. 2, na warunkach uzgodnionych z dostawcą energii.
15. Nie ogranicza się moşliwości rozbudowy kablowej sieci teletechnicznej na obszarze objętym
planem.
16. W obrębie terenu 2 U, P dopuszcza się lokalizację stacji bazowych telefonii komórkowej.
17. Odpady niebezpieczne (w szczególności
szlamy z separatorów, odpadowe oleje hydrauliczne, płyny hamulcowe) winny byń gromadzone
w szczelnych pojemnikach i przekazywane do wykorzystania lub unieszkodliwiania w instalacjach specjalistycznych. Pozostałe odpady naleşy składowań
na wysypisku komunalnym.
18. W obrębie całego obszaru opracowania za
wyjątkiem pasów drogowych ulic - dopuszcza się
wydzielanie działek o powierzchni do 100m2 pod
obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, o ile
nie stoi to w sprzeczności z przepisami odrębnymi
lub innymi ustaleniami planu. Dla tak wydzielonych
działek nie obowiązują ustalenia dotyczące wskaŝników zabudowy i powierzchni biologicznie czynnej
określone w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów.
Rozdział 3
Ustalenia szczegółowe dla terenów wydzielonych
liniami rozgraniczającymi
§ 15. Teren oznaczony symbolem: 1 U.
1. Podstawowe przeznaczenie - szeroko rozumiane usługi, w tym obiekty handlowe o powierzchni sprzedaşy nie przekraczającej 2000m2.
Realizacja projektowanego zainwestowania wymaga
zmiany trasy północnego odcinka ulicy Łęgowskiej
oraz przebudowy jej skrzyşowania z drogą krajową
w uzgodnieniu z zarządcami dróg.
2. Przeznaczenie uzupełniające:
1) zakłady rzemieślnicze;
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2) parkingi;
3) place przedwejściowe i manewrowe;
4) drogi poşarowe;
5) obiekty gospodarcze i socjalne związane z przeznaczeniem podstawowym;
6) zieleń urządzona;
7) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, za wyjątkiem stacji bazowych telefonii
komórkowej, w szczególności zbiorniki retencyjne wód opadowych i roztopowych.
3. Nie ogranicza się moşliwości wytyczania niezbędnych dróg wewnętrznych (zgodnie z ustaleniami § 13 ust. 4 niniejszej uchwały).
4. Dopuszcza się korektę przebiegu wschodniej
linii rozgraniczającej jeśli wyniknie to z projektów
przebudowy istniejącego skrzyşowania ulicy Łęgowskiej z drogą krajową oraz skrzyşowania ulicy Łęgowskiej z projektowaną drogą 45 KDL.
5. Ustala się maksymalną dopuszczalną wysokośń zabudowy - 15m. W przypadkach uzasadnionych względami technologicznymi, dla części budynków nie przekraczających 30% ich powierzchni
zabudowy, dopuszcza się powiększenie maksymalnej dopuszczalnej wysokości do 20m.
6. Ustala się rozbicie brył projektowanych budynków na mniejsze moduły przestrzenne.
7. Ustala się minimalny dopuszczalny wskaŝnik
powierzchni biologicznie czynnych - 15% dla kaşdej
nieruchomości.
8. Ustala się nasadzenie izolacyjnej zieleni wysokiej wzdłuş południowej linii rozgraniczającej
z uwzględnieniem projektowanych wjazdów.
9. Obsługa komunikacyjna z projektowanych
dróg 44 KDD i 45 KDL.
§ 16. Teren oznaczony symbolem: 2 U, P.
1. Podstawowe przeznaczenie - szeroko rozumiane usługi, w tym obiekty handlowe o powierzchni sprzedaşy nie przekraczającej 2000m2 oraz
- alternatywnie lub łącznie - obiekty produkcyjne,
magazynowe, magazynowo - składowe. Realizacja
projektowanego zainwestowania wymaga zmiany
trasy północnego odcinka ulicy Łęgowskiej oraz
przebudowy jej skrzyşowania z drogą krajową
w uzgodnieniu z zarządcami dróg.
2. Przeznaczenie uzupełniające:
1) zakłady rzemieślnicze;
2) parkingi;
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wód opadowych i roztopowych.

3. W obrębie terenu dopuszcza się lokalizację
stacji bazowych telefonii komórkowej.
4. Nie ogranicza się moşliwości wytyczania niezbędnych dróg wewnętrznych (zgodnie z ustaleniami § 13 ust. 4 niniejszej uchwały).
5. Ustala się maksymalną dopuszczalną wysokośń zabudowy - 15m. W przypadkach uzasadnionych względami technologicznymi, dla części budynków nie przekraczających 30% ich powierzchni
zabudowy, dopuszcza się powiększenie maksymalnej dopuszczalnej wysokości do 20m.
6. Ustala się rozbicie brył projektowanych budynków na mniejsze moduły przestrzenne.
7. Ustala się minimalny dopuszczalny wskaŝnik
powierzchni biologicznie czynnych - 15% dla kaşdej
nieruchomości.
8. Ustala się nasadzenie izolacyjnej zieleni wysokiej wzdłuş południowej linii rozgraniczającej
z uwzględnieniem projektowanych wjazdów.
9. Obsługa komunikacyjna z projektowanych
dróg 42 KDL, 43 i 44 KDD.
§ 17. Teren oznaczony symbolem: 3 U.
1. Podstawowe przeznaczenie - szeroko rozumiane usługi, w tym obiekty handlowe o powierzchni sprzedaşy nie przekraczającej 2000m2.
Realizacja projektowanego zainwestowania wymaga
zmiany trasy północnego odcinka ulicy Łęgowskiej
oraz przebudowy jej skrzyşowania z drogą krajową
w uzgodnieniu z zarządcami dróg.
2. Przeznaczenie uzupełniające:
1) zakłady rzemieślnicze;
2) parkingi;
3) place przedwejściowe i manewrowe;
4) drogi poşarowe;
5) obiekty gospodarcze i socjalne związane z przeznaczeniem podstawowym;
6) zieleń urządzona;
7) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, za wyjątkiem stacji bazowych telefonii
komórkowej, w szczególności zbiorniki retencyjne wód opadowych i roztopowych.
3. W południowej części terenu ustala się wydzielenie wewnętrznej lub publicznej drogi dojazdowej – jak w rysunku planu (KDW/KDD). Docelowo
dopuszcza się zmianę jej klasy.

4) drogi poşarowe;

4. Nie ogranicza się moşliwości wytyczania innych niezbędnych dróg wewnętrznych (zgodnie
z ustaleniami § 13 ust. 4 niniejszej uchwały).

5) obiekty gospodarcze i socjalne związane z przeznaczeniem podstawowym;

5. Dopuszcza się korektę przebiegu północno
- wschodniej linii rozgraniczającej.

6) zieleń urządzona;

6. Ustala się maksymalną dopuszczalną wysokośń zabudowy - 15m. W przypadkach uzasadnionych względami technologicznymi, dla części bu-

3) place przedwejściowe i manewrowe;

7) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, w szczególności zbiorniki retencyjne
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dynków nie przekraczających 30% ich powierzchni
zabudowy, dopuszcza się powiększenie maksymalnej dopuszczalnej wysokości do 20m.
7. Ustala się minimalny dopuszczalny wskaŝnik
powierzchni biologicznie czynnych - 15% dla kaşdej
nieruchomości.
8. Ustala się nasadzenie zieleni wysokiej o charakterze izolacyjnym wzdłuş południowej linii rozgraniczającej.
9. Obsługa komunikacyjna z projektowanej drogi
lokalnej 42 KDL oraz drogi KDW/KDD.
§ 18. Teren oznaczony symbolem: 4 US.
1. Podstawowe przeznaczenie terenu - usługi
sportu.
2. Przeznaczenie uzupełniające: obiekty związane
z obsługą terenów sportowych, w szczególności
szatnie i obiekty gastronomiczne, parkingi, zieleń
urządzona, nieuciąşliwe obiekty infrastruktury technicznej - pod warunkiem, şe funkcje uzupełniające
nie ograniczą moşliwości lokalizowania na przewaşającej powierzchni terenu funkcji sportowych i rekreacyjnych.
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i 45 KDL;

2) terenu 6 U - z projektowanych ulic 43 KDD,
44 KDD i 45 KDL.
§ 20. Teren oznaczony symbolem: 7 MN, ZP.
1. Podstawowe przeznaczenie terenu - bliŝniacza
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - w części
zachodniej oraz zieleń urządzona - w części wschodniej.
2. W północno - zachodnim naroşniku dopuszcza
się lokalizację zabudowy o funkcji wyłącznie usługowej.
3. Przeznaczenie uzupełniające:
1) obiekty gospodarcze i garaşe związane z przeznaczeniem podstawowym;
2) parkingi;
3) ogrody przydomowe - w obrębie terenów zabudowy mieszkaniowej;
4) urządzenia rekreacyjne i sportowe - w obrębie
terenów zieleni urządzonej;

3. Ustala się nasadzenie szpaleru zieleni wysokiej wzdłuş południowej linii rozgraniczającej.

5) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, za wyjątkiem stacji bazowych telefonii
komórkowej.

4. Obsługa komunikacyjna z projektowanej drogi
lokalnej 42 KDL lub drogi dojazdowej 43 KDD lub
drogi lokalnej 45 KDL.

4. Dopuszcza się adaptację pomieszczeń w istniejących budynkach mieszkalnych na cele usługowe.

§ 19. Tereny oznaczone symbolami: 5 U, 6 U.

5. Nie dopuszcza się lokalizacji zakładów rzemieślniczych i warsztatów samochodowych.

1. Podstawowe przeznaczenie - szeroko rozumiane usługi - w tym handel, administracja, usługi
zdrowia i oświaty.
2. Przeznaczenie uzupełniające:
1) zakłady rzemieślnicze;
2) parkingi;
3) place przedwejściowe i manewrowe;
4) urządzenia rekreacyjne i sportowe związane
z funkcją oświatową;
5) obiekty gospodarcze i socjalne związane z przeznaczeniem podstawowym;
6) zieleń urządzona;
7) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, za wyjątkiem stacji bazowych telefonii
komórkowej.
3. Ustala się maksymalną dopuszczalną wysokośń zabudowy - 3 kondygnacje nadziemne plus
poddasze uşytkowe lub 15m.
4. Ustala się minimalny dopuszczalny wskaŝnik
powierzchni biologicznie czynnej - 20%.
5. Ustala się nasadzenie zieleni wysokiej wzdłuş
południowych linii rozgraniczających obu terenów
z uwzględnieniem projektowanych wjazdów.
6. Obsługa komunikacyjna:
1) terenu 5 U - z projektowanych ulic 43 KDD

6. Dopuszcza się korektę przebiegu linii rozgraniczających w północnej części terenu, jeśli taka koniecznośń wyniknie z projektu przebudowy skrzyşowania ulicy Łęgowskiej z projektowaną drogą lokalną 45 KDL lub z projektu skrzyşowania dróg 45 KDL
z 48 KDL.
7. Ustala się maksymalną dopuszczalną wysokośń zabudowy - 2 kondygnacje nadziemne plus
poddasze uşytkowe. Dopuszcza się podpiwniczanie
projektowanych budynków.
8. Dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej
i usługowej ustala się dachy strome, o symetrycznych spadkach połaci, o kącie nachylenia połaci
głównych minimum 30 stopni.
9. Dopuszcza się powiększenie działek istniejącej
lub projektowanej zabudowy mieszkaniowej poprzez
przyłączenie terenów sąsiednich wydzielonych
z działki Nr 141. Na działkach wydzielonych w celu
poprawy warunków zagospodarowania działek sąsiednich nie dopuszcza się lokalizacji nowych budynków mieszkalnych.
10. Dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej
dopuszcza się odstępstwo od ustalonej w § 13
ust. 2 pkt 1 minimalnej wymaganej ilości miejsc
postojowych ustalając wymóg lokalizacji nie mniej
niş 1 miejsca postojowego na 1 mieszkanie.
11. Obsługa komunikacyjna z drogi 48 KDL
i 47 KDZ.
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§ 21. Tereny oznaczone symbolami: 8 MN, 9 MN,
10 MN, 11 MN, 12 MN, 13 MN, 14 MN, 15MN,
16 MN, 17 MN, 18 MN, 19 MN.
1. Podstawowe przeznaczenie
mieszkaniowa jednorodzinna.

-

zabudowa

2. W północno - wschodnim naroşniku terenu
8 MN, w obrębie terenu oznaczonego symbolem (U)
ustala się lokalizację zabudowy usługowej.
3. Przeznaczenie uzupełniające:
1) garaşe i obiekty gospodarcze związane z przeznaczeniem podstawowym;
2) parkingi;
3) ogrody przydomowe;
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14. Obsługa komunikacyjna:

1) terenu 8 MN - z dróg lokalnych 45 i 48 KDL
i drogi wewnętrznej 49 KDW;
2) terenu 9 MN - z projektowanych dróg wewnętrznych 49 i 50 KDW;
3) terenu 10 MN - z projektowanej drogi wewnętrznej 50 KDW oraz za pośrednictwem drogi lub dróg wewnętrznych wydzielonych w wyniku podziałów nieruchomości;
4) terenu 11 MN - z dróg 51 KDL, 53 KDW, 54 KDL,
57 KDL oraz za pośrednictwem dróg wewnętrznych wydzielonych w wyniku podziałów nieruchomości;

4) zieleń urządzona;

5) terenu 12 MN - z projektowanych dróg wewnętrznych 52 i 53 KDW;

5) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, za wyjątkiem stacji bazowych telefonii
komórkowej.

6) terenu 13 MN - z projektowanej drogi lokalnej
45 KDL i projektowanej drogi wewnętrznej
52 KDW;

4. Na wszystkich terenach dopuszcza się lokalizację obiektów usługowych - w tym handlu i alternatywnie lub łącznie administracji - o gabarytach budynków mieszkalnych oraz przeznaczenie pomieszczeń w budynkach mieszkalnych na cele usługowe.

7) terenu 14 MN - z projektowanych dróg 45 KDL
i 54 KDL oraz 55 KDW;

5. Nie dopuszcza się lokalizacji zakładów rzemieślniczych i warsztatów samochodowych.
6. Dopuszcza się korektę przebiegu północno
- wschodniej linii rozgraniczającej terenu 8 MN po
wykonaniu projektu skrzyşowania dróg 45 KDL
z 48 KDL.
7. Ustala się maksymalną dopuszczalną wysokośń zabudowy – 2 kondygnacje nadziemne plus
poddasze uşytkowe. Dopuszcza się podpiwniczanie
projektowanych budynków.
8. Dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej
i usługowej ustala się dachy strome, o symetrycznych spadkach połaci, wielospadowe, o kącie nachylenia połaci głównych minimum 30 stopni.

8) terenu 15 MN - z projektowanych dróg wewnętrznych 55 i 56 KDW;
9) terenu 16 MN - z projektowanych dróg 42 KDL,
54 KDL, 56 KDW i 57 KDL oraz za pośrednictwem dróg wewnętrznych wydzielonych w wyniku podziałów nieruchomości;
10) terenu 17 MN - z projektowanych dróg 42 KDL,
58 KDW, 59 KDW, 60 KDD oraz za pośrednictwem drogi lub dróg wewnętrznych wydzielonych w wyniku podziałów nieruchomości;
11) terenu 18 MN - z projektowanych dróg wewnętrznych 58 i 59 KDW;
12) terenu 19 MN - z projektowanych dróg - lokalnej 42 KDL i wewnętrznej 58 KDW oraz dróg
wewnętrznych wydzielonych w wyniku podziałów nieruchomości.
§ 22. Teren oznaczony symbolem: 20 ZP, US.

9. Ustala się maksymalny dopuszczalny wskaŝnik zabudowy nieruchomości (wartośń stanowiąca
stosunek sumy powierzchni zabudowy wszystkich
stałych obiektów zlokalizowanych w obrębie nieruchomości do powierzchni tej nieruchomości) - 0,3.

1. Podstawowe przeznaczenie - teren zieleni
urządzonej z dopuszczeniem lokalizacji urządzeń
rekreacyjno - sportowych po przeprowadzeniu rekultywacji nieczynnego wyrobiska.

10. Ustala się minimalny dopuszczalny wskaŝnik
powierzchni biologicznie czynnych - 40% dla kaşdej
nieruchomości.

2. Dla wypełnienia wyrobiska dopuszcza się
składowanie mas ziemnych i gruzu, ustalając zakaz
składowania innych odpadów.

11. Projektując podziały nieruchomości w obrębie terenu 19 MN naleşy wydzieliń minimum dwa
przejścia piesze z drogi 58 KDW do terenu 20 ZP,
US, o minimalnej szerokości 5m kaşde.

3. Dopuszcza się lokalizację sieci, obiektów
i urządzeń infrastruktury technicznej za wyjątkiem
stacji bazowych telefonii komórkowej. Na rysunku
planu wskazano orientacyjną lokalizację projektowanej stacji transformatorowej (E).

12. Przejścia piesze wydzielone w obrębie terenu
19 MN mogą byń wykorzystywane jako dojazd do
stacji transformatorowej ewentualnie lokalizowanej
w obrębie terenu 20 ZP, US.
13. W obrębie terenów 8 MN i 14 MN ustala się
realizację stacji transformatorowych, których orientacyjne lokalizacje wskazano na rysunku planu (E).

4. Obsługa komunikacyjna z drogi dojazdowej
60 KDD, z zastrzeşeniem ustaleń § 21 ust. 12 niniejszej uchwały.
§ 23. Tereny oznaczone symbolami: 21 KS,
22 KS.
1. Podstawowe przeznaczenie terenu - zespół ga-
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raşy boksowych.
2. Przeznaczenie uzupełniające:
1) wewnętrzne drogi dojazdowe;
2) zieleń urządzona;
3) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej za wyjątkiem stacji bazowych telefonii
komórkowej.
3. Nie dopuszcza się adaptacji garaşy na warsztaty. Naprawy pojazdów mogą byń prowadzone
jedynie w zakresie niezawodowym i dotyczyń jedynie napraw bieşących.
4. W zachodniej części terenu 22 KS ustala się
wydzielenie działki przeznaczonej pod lokalizację
zbiornika wyrównawczego wody pitnej wraz z innymi towarzyszącymi sieciami i urządzeniami infrastruktury technicznej (W).
5. Dopuszcza się korektę przebiegu wschodniej
linii rozgraniczającej terenu 21 KS i zachodniej linii
rozgraniczającej terenu 22 KS po przesądzeniu przebiegu drogi 61 KDD. Dopuszcza się korektę przebiegu północno - wschodniej i wschodniej linii rozgraniczającej terenu 22 KS w przypadku korekty linii
rozgraniczających dróg 57 KDL i 61 KDD (zgodnie
z ustaleniami § 54 ust. 4 niniejszej uchwały).
6. W przypadku korekty przebiegu zachodniego
odcinka drogi 61 KDD nieprzekraczalne linie zabudowy naleşy wyznaczyń w odległości 6m od jej linii
rozgraniczających.
7. Obsługa komunikacyjna:
1) terenu 21 KS - z projektowanych dróg dojazdowych 60 i 61 KDD;
2) terenu 22 KS - z projektowanych dróg 57 KDL,
60 KDD i 61 KDD oraz za pośrednictwem drogi
wewnętrznej (KDW).
§ 24. Teren oznaczony symbolem: 23 ZL, ZP, US.
1. Podstawowe przeznaczenie - teren lasu, zieleni urządzonej i urządzeń rekreacyjno - sportowych.
2. Dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury, ścieşek spacerowych oraz sieci, obiektów
i urządzeń infrastruktury technicznej za wyjątkiem
stacji bazowych telefonii komórkowej, z zastrzeşeniem ust. 5.
3. W północno - wschodnim naroşniku, w obrębie terenu oznaczonego jako (T/U) znajduje się wieşa Bismarcka - do bezwzględnego zachowania. Dopuszcza się zachowanie obecnej funkcji budynku
związanej z radiotelekomunikacją lub jego adaptację
na cele usługowe, w szczególności na punkt widokowy (zgodnie z ustaleniami § 8 ust. 2, 3 i 4 niniejszej uchwały).
4. Ustala się zakaz rozbudowywania i nadbudowywania kubatury wieşy.
5. Dopuszcza się zachowanie istniejących urządzeń teletechnicznych na wieşy Bismarcka, przed
realizacją nowych urządzeń naleşy uzyskań opinię
wojewódzkiego konserwatora zabytków.
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6. Dopuszcza się zachowanie i remont istniejącego amfiteatru.
7. Dopuszcza się zachowanie istniejącego budynku zlokalizowanego w sąsiedztwie amfiteatru,
jego remont i adaptację na cele usługowe lub zastąpienie go nowym obiektem usługowym.
8. Ustala się maksymalną dopuszczalną wysokośń budynku usługowego, o którym mowa w ustępie 7 – 1 kondygnacja nadziemna plus poddasze
uşytkowe.
9. Dla projektowanego budynku, o którym mowa
w ust. 7 ustala się dach stromy.
10. Dopuszcza się korektę północno - wschodniej
linii rozgraniczającej po wykonaniu projektu skrzyşowania dróg 61 KDD i 62 KDD (zgodnie z ustaleniami § 54 ust. 4 niniejszej uchwały).
11. Obsługa komunikacyjna terenu - z istniejących i projektowanych dróg dojazdowych 61, 62, 64
i 65 KDD.
12. Nie ogranicza się moşliwości wytyczania niezbędnych dróg wewnętrznych o minimalnej szerokości pasa drogowego 7m.
§ 25. Teren oznaczony symbolem: 24 W.
1. Podstawowe przeznaczenie - teren wodociągowej infrastruktury technicznej wraz z towarzyszącymi obiektami gospodarczymi.
2. Dopuszcza się lokalizację innych sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, za wyjątkiem stacji bazowych telefonii komórkowej.
3. Obsługa komunikacyjna - z drogi dojazdowej
61 KDD.
§ 26. Teren oznaczony symbolem: 25 MN.
1. Podstawowe przeznaczenie terenu - zabudowa
mieszkaniowa o niskiej intensywności.
2. Dopuszcza się adaptację pomieszczeń w budynkach mieszkalnych lub całych budynków na cele
usługowe.
3. Przeznaczenie uzupełniające:
1) obiekty gospodarcze i garaşe związane z przeznaczeniem podstawowym;
2) parkingi;
3) ogrody przydomowe;
4) zieleń urządzona;
5) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, za wyjątkiem stacji bazowych telefonii
komórkowej.
4. Nie dopuszcza się lokalizacji zakładów rzemieślniczych i warsztatów samochodowych.
5. Dopuszcza się zachowanie istniejących budynków zlokalizowanych w obrębie działki Nr 201
(zgodnie z ustaleniami § 6 ust. 2 i 3 niniejszej
uchwały).
6. Dla ewentualnie lokalizowanych nowych budynków ustala się maksymalną dopuszczalną wyso-
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kośń zabudowy - 2 kondygnacje nadziemne plus
poddasze uşytkowe. Dopuszcza się podpiwniczanie
projektowanych budynków.
7. Projektując nowe zainwestowanie naleşy
uwzględniń istniejącą, wartościową zieleń wysoką
(zgodnie z ustaleniami § 7 ust. 5, 7 i 8 niniejszej
uchwały) oraz lokalizację istniejących sieci infrastruktury technicznej.
8. Dopuszcza się podział terenu pod warunkiem
zapewnienia wydzielanym działkom dostępu do
drogi publicznej.
9. Obsługa komunikacyjna - z projektowanej
drogi dojazdowej 62 KDD oraz za pośrednictwem
istniejącej drogi wewnętrznej (KDW) wydzielonej
w obrębie terenu 27 KS.
§ 27. Teren oznaczony symbolem: 26 G.
1. Podstawowe przeznaczenie - teren gazowej
stacji redukcyjno - pomiarowej.
2. Dopuszcza się lokalizację innych sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, za wyjątkiem stacji bazowych telefonii komórkowej.
3. Na terenie stacji nie dopuszcza się nawaniania.
4. Obsługa komunikacyjna - jak w stanie istniejącym.
§ 28. Teren oznaczony symbolem: 27 KS.
1. Podstawowe przeznaczenie terenu - zespół garaşy boksowych.
2. Przeznaczenie uzupełniające:
1) wewnętrzne drogi dojazdowe;
2) zieleń urządzona;
3) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej za wyjątkiem stacji bazowych telefonii
komórkowej.
3. Dopuszcza się lokalizację w części południowej parterowej zabudowy usługowej.
4. Nie dopuszcza się adaptacji garaşy na warsztaty. Naprawy pojazdów mogą byń prowadzone
jedynie w zakresie niezawodowym i dotyczyń jedynie napraw bieşących.
5. Ustala się zachowanie istniejącej wewnętrznej
drogi dojazdowej dopuszczając poszerzenie jej pasa
drogowego.
6. Obsługa komunikacyjna - z istniejących dróg
dojazdowych 62 i 64 KDD oraz za pośrednictwem
dróg wewnętrznych.
§ 29. Teren oznaczony symbolem: 28 MN.
1. Podstawowe przeznaczenie terenu - zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna.
2. Dopuszcza się przeznaczanie pomieszczeń
w budynkach mieszkalnych na cele usługowe.
3. Przeznaczenie uzupełniające:
1) obiekty gospodarcze i garaşe związane z prze-
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znaczeniem podstawowym;

2) parkingi;
3) ogrody przydomowe;
4) zieleń urządzona;
5) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, za wyjątkiem stacji bazowych telefonii
komórkowej.
4. W południowej części terenu dopuszcza się
lokalizację budynku lub budynków o funkcji podstawowej wyłącznie usługowej.
5. Nie dopuszcza się lokalizacji zakładów rzemieślniczych i warsztatów samochodowych.
6. Dopuszcza się korektę przebiegu północno
- zachodniej linii rozgraniczającej po wykonaniu
projektu skrzyşowania dróg 61 KDD i 62 KDD.
7. Dopuszcza się zachowanie istniejącego budynku zlokalizowanego na działce Nr 212/1 (zgodnie
z ustaleniami § 6 ust. 2 i 3 niniejszej uchwały).
8. Ustala się maksymalną dopuszczalną wysokośń zabudowy - 2 kondygnacje nadziemne plus
poddasze uşytkowe. Dopuszcza się podpiwniczanie
projektowanych budynków.
9. Dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej
i usługowej ustala się dachy strome, o symetrycznych spadkach połaci, wielospadowe, o kącie nachylenia połaci głównych minimum 30 stopni.
10. Ustala się maksymalny dopuszczalny wskaŝnik zabudowy nieruchomości - 0,3.
11. Ustala się minimalny dopuszczalny wskaŝnik
powierzchni biologicznie czynnych - 40% dla kaşdej
nieruchomości.
12. Projektując nową zabudowę kubaturową naleşy uwzględniń istniejącą, wartościową zieleń wysoką (zgodnie z ustaleniami § 7 ust. 5, 7 i 8 niniejszej
uchwały) oraz przebiegi istniejących sieci infrastruktury technicznej.
13. Dopuszcza się podział terenu pod warunkiem
zapewnienia wydzielanym działkom dostępu do
drogi publicznej.
14. Obsługa komunikacyjna z dróg dojazdowych
61, 62 i 64 KDD.
§ 30. Teren oznaczony symbolem: 29 MW.
1. Podstawowe przeznaczenie
mieszkaniowa wielorodzinna.

-

zabudowa

2. Dopuszcza się lokalizację obiektów usługowych oraz przeznaczanie pomieszczeń w budynkach
mieszkalnych na cele usługowe.
3. Przeznaczenie uzupełniające:
1) obiekty gospodarcze związane z przeznaczeniem podstawowym;
2) parkingi;
3) place zabaw, obiekty i urządzenia sportowe;
4) zieleń urządzona;
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5) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, za wyjątkiem stacji bazowych telefonii
komórkowej.
4. W północnej części terenu - na wschód od
drogi 61 KDD - dopuszcza się lokalizację nowego
zespołu garaşy boksowych.
5. Nie dopuszcza się lokalizacji zakładów rzemieślniczych i warsztatów samochodowych.
6. Nie ogranicza się moşliwości wytyczania niezbędnych dróg wewnętrznych (zgodnie z ustaleniami § 13 ust. 4 niniejszej uchwały).
7. Dopuszcza się korektę przebiegu północnej linii rozgraniczającej po wykonaniu projektu skrzyşowania dróg 57 KDL i 63 KDD.
8. Ustala się maksymalną dopuszczalną wysokośń zabudowy usługowej - 2 kondygnacje nadziemne plus poddasze uşytkowe, a mieszkaniowej
- 4 kondygnacje nadziemne plus poddasze uşytkowe. Dopuszcza się podpiwniczanie projektowanych
budynków.
9. Ustala się minimalny dopuszczalny wskaŝnik
powierzchni biologicznie czynnych - 25% dla kaşdej
nieruchomości. Ustala się maksymalny dopuszczalny wskaŝnik zabudowy nieruchomości - 0,3.
10. Projektując nowe zainwestowanie naleşy
uwzględniń przebieg istniejącej magistrali wodociągowej.
11. Ustala się lokalizację szpaleru zieleni wysokiej - jak w rysunku planu.
12. Dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej
dopuszcza się odstępstwo od ustalonej w § 13 ust. 2
pkt 1 minimalnej wymaganej ilości miejsc postojowych ustalając wymóg lokalizacji nie mniej niş
1, 2 miejsca postojowego na 1 mieszkanie.
13. Obsługa komunikacyjna z dróg dojazdowych
61 i 63 KDD.
§ 31. Teren oznaczony symbolem: 30 U.
1. Podstawowe przeznaczenie - usługi oświaty
(istniejące przedszkole).
2. Dopuszcza się adaptację istniejącego budynku
na inne cele usługowe.
3. Przeznaczenie uzupełniające:
1) urządzenia rekreacyjne i sportowe związane
z funkcją oświatową;
2) parkingi;
3) obiekty gospodarcze i socjalne związane z przeznaczeniem podstawowym;
4) zieleń urządzona;
5) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, za wyjątkiem stacji bazowych telefonii
komórkowej.
4. Obsługa komunikacyjna - jak w stanie istniejącym.
§ 32. Teren oznaczony symbolem: 31 MW.
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1. Podstawowe przeznaczenie
mieszkaniowa wielorodzinna.

-

zabudowa

2. Dopuszcza się adaptację pomieszczeń w budynku mieszkalnym na cele usługowe.
3. Przeznaczenie uzupełniające:
1) obiekty gospodarcze związane z przeznaczeniem podstawowym;
2) parkingi;
3) place zabaw, obiekty i urządzenia sportowe;
4) zieleń urządzona;
5) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, za wyjątkiem stacji bazowych telefonii
komórkowej.
4. Ustala się zakaz lokalizowania nowego zainwestowania kubaturowego, za wyjątkiem obiektów
gospodarczych, z zastrzeşeniem ust. 5.
5. W obrębie działek Nr 373/20, 373/21 i 373/22
- w stanie istniejącym zabudowanych parterowymi
pawilonami usługowymi - dopuszcza się zachowanie istniejących obiektów lub alternatywnie lokalizację nowej zabudowy usługowej, parterowej lub dwukondygnacyjnej, ewentualnie z poddaszami uşytkowymi. Dla zabudowy usługowej nie obowiązują
wskaŝniki, o których mowa w § 13 ust. 2.
6. Ustala się zakaz dokonywania rozbudów
i nadbudów istniejącego budynku mieszkalnego.
7. Obsługa komunikacyjna - jak w stanie istniejącym.
§ 33. Teren oznaczony symbolem: 32 MW.
1. Podstawowe przeznaczenie
mieszkaniowa wielorodzinna.

–

zabudowa

2. Przeznaczenie uzupełniające:
1) usługi;
2) obiekty gospodarcze związane z przeznaczeniem podstawowym;
3) parkingi;
4) place zabaw, obiekty i urządzenia sportowe;
5) zieleń urządzona;
6) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, za wyjątkiem stacji bazowych telefonii
komórkowej, w szczególności zbiorniki wód
opadowych i roztopowych.
3. W obrębie całego terenu dopuszcza się lokalizację obiektów usługowych oraz adaptację pomieszczeń w budynkach mieszkalnych na cele usługowe.
4. W południowo - wschodniej części terenu wyznaczono obszar oznaczony jako (U), w obrębie którego ustala się lokalizację obiektów o funkcji usługowej wraz z niezbędnymi obiektami i urządzeniami
towarzyszącymi, z dopuszczeniem lokalizacji placu
targowego.
5. Istniejące stacje transformatorowe zlokalizowane w na działkach Nr 221/18 i 222/9 - do zacho-
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wania.
6. Istniejące drogi wewnętrzne - do zachowania.
7. Nie ogranicza się moşliwości wytyczania niezbędnych dróg wewnętrznych (zgodnie z ustaleniami § 13 ust. 4 niniejszej uchwały).
8. W obrębie terenu ustala się lokalizację zbiornika wód opadowych i roztopowych, którego orientacyjną lokalizację wskazano na rysunku planu (K).
9. Ustala się zakaz dokonywania rozbudów
i nadbudów istniejących budynków mieszkalnych.
10. Dopuszcza się korektę przebiegu północno
- zachodniego odcinka linii rozgraniczającej po wykonaniu projektu skrzyşowania dróg 57 KDL
i 63 KDD.
11. Ustala się maksymalną dopuszczalną wysokośń nowej zabudowy usługowej - 2 kondygnacje
nadziemne plus poddasze uşytkowe, a zabudowy
mieszkaniowej - 4 kondygnacje nadziemne plus
poddasze uşytkowe. Dopuszcza się podpiwniczanie
projektowanych budynków.
12. Dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej
i usługowej ustala się dachy strome.
13. W rysunku planu ustalono odrębne nieprzekraczalne linie zabudowy dla obiektów lokalizowanych w obrębie terenu (U) oraz dla pozostałych
obiektów.
14. Lokalizując nową zabudowę naleşy uwzględniń przebiegi istniejących sieci infrastruktury technicznej.
15. Obsługa komunikacyjna z dróg: 51 KDL,
57 KDL, 63 KDD i 64 KDD oraz za pośrednictwem
wewnętrznych dróg dojazdowych.
§ 34. Teren oznaczony symbolem: 33 KS.
1. Podstawowe przeznaczenie terenu - zespół garaşy boksowych.
2. Przeznaczenie uzupełniające:
1) zieleń urządzona;
2) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej za wyjątkiem stacji bazowych telefonii
komórkowej.
3. Nie dopuszcza się adaptacji garaşy na warsztaty. Naprawy pojazdów mogą byń prowadzone
jedynie w zakresie niezawodowym i dotyczyń jedynie napraw bieşących.
4. Dopuszcza się korektę przebiegu północnej
i wschodniej linii rozgraniczającej.
5. Obsługa komunikacyjna - z ulicy 64 KDD.
§ 35. Teren oznaczony symbolem: 34 MN, MW.
1. Podstawowe przeznaczenie - zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna i alternatywnie lub
łącznie wielorodzinna.
2. Dopuszcza się adaptację istniejących budynków mieszkalnych i gospodarczych w całości lub
w części na cele usługowe.

Poz. 758
3. Przeznaczenie uzupełniające:

1) obiekty usługowe;
2) garaşe i obiekty gospodarcze związane z przeznaczeniem podstawowym;
3) parkingi;
4) place zabaw obiekty i urządzenia sportowe;
5) zieleń urządzona;
6) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, za wyjątkiem stacji bazowych telefonii
komórkowej.
4. Nie dopuszcza się lokalizacji zakładów rzemieślniczych i warsztatów samochodowych.
5. W południowej części terenu, w pasie przylegającym bezpośrednio do ulicy Świerczewskiego,
dopuszcza się lokalizację nowych budynków mieszkalnych jedynie w obrębie działek 221/23 i 222/14.
6. Dla budynków, o których mowa w ust. 5 nieprzekraczalna linia zabudowy od strony ulicy Świerczewskiego winna stanowiń kontynuację linii zabudowy wyznaczonej elewacjami frontowymi budynków mieszkalnych istniejących na jednej z przyległych posesji.
7. Dla nieruchomości połoşonych przy ulicy
Świerczewskiego ustala się lokalizację projektowanych budynków gospodarczych i garaşy w głębi
posesji, w miejscach moşliwie najmniej widocznych
z ulicy.
8. Ustala się maksymalną dopuszczalną wysokośń - 2 kondygnacje nadziemne plus poddasze
uşytkowe - dla budynków usługowych, jednorodzinnych i małych domów mieszkalnych oraz 4 kondygnacje nadziemne plus poddasze uşytkowe - dla
pozostałych budynków wielorodzinnych. Dopuszcza
się podpiwniczanie projektowanych budynków.
9. Dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej
i usługowej ustala się dachy strome, o symetrycznych spadkach połaci, o kącie nachylenia połaci
głównych minimum 30 stopni.
10. Istniejące budynki ujęte w ewidencji zabytków - do zachowania.
11. Ustala się zakaz rozbudowywania lub nadbudowywania budynków o walorach historycznych
(zgodnie z ustaleniami § 8 ust. 2, 3 i 4 niniejszej
uchwały).
12. Projektując zainwestowanie w obrębie działek Nr 222/12, 224 i 225/6 naleşy uwzględniń przebieg istniejących sieci infrastruktury technicznej.
Dopuszcza się przebudowę sieci na warunkach
określonych przez ich administratorów. W przypadku przebudowy istniejących sieci nieprzekraczalna
linia zabudowy w obrębie działki Nr 222/12 winna
stanowiń kontynuację linii zabudowy ustalonej na
rysunku planu dla działek sąsiednich.
13. Obsługa komunikacyjna - z ulicy Świerczewskiego oraz ulic 64 i 69 KDD.
14. Dopuszcza się włączenie ewentualnie projek-
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towanej drogi wewnętrznej do ulicy 51 KDL ustalając jednocześnie zakaz realizacji wjazdów bramowych od strony ulicy 51 KDL.
§ 36. Tereny oznaczone symbolami: 35 MW,
36 MW.
1. Podstawowe przeznaczenie
mieszkaniowa wielorodzinna.

-

zabudowa

2. Przeznaczenie uzupełniające:
1) obiekty gospodarcze związane z przeznaczeniem podstawowym;

Poz. 758

5. Dopuszcza się powiększenie istniejącego zespołu garaşy poprzez przesunięcie linii rozgraniczającej terenu 37 KS na wschód oraz terenu 38 KS na
południe - jak na rysunku planu.
6. Obsługa komunikacyjna - jak w stanie istniejącym.
§ 38. Teren oznaczony symbolem: 39 U.
1. Podstawowe przeznaczenie - szeroko rozumiane usługi - w tym handel i administracja.
2. Przeznaczenie uzupełniające:

2) place zabaw, obiekty i urządzenia sportowe;

1) parkingi;

3) parkingi;

2) obiekty gospodarcze i socjalne związane z przeznaczeniem podstawowym;

4) zieleń urządzona;
5) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, za wyjątkiem stacji bazowych telefonii
komórkowej.

3) zieleń urządzona;
4) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej.

3. Za wyjątkiem obiektów gospodarczych ustala
się zakaz lokalizowania nowego zainwestowania
kubaturowego, z zastrzeşeniem ust. 4.

3. Istniejący budynek ujęty w ewidencji zabytków oraz połoşona na wschód od budynku zieleń
urządzona - do zachowania

4. We wschodniej części terenu 35 MW dopuszcza się lokalizację obiektu usługowego o powierzchni zabudowy do 100m2.

4. Ustala się zakaz rozbudowywania lub nadbudowywania budynku o walorach historycznych
(zgodnie z ustaleniami § 8 ust. 2, 3 i 4 niniejszej
uchwały).

5. Dopuszcza się adaptację pomieszczeń w budynkach mieszkalnych na cele usługowe.
6. Dopuszcza się korektę przebiegu północnej linii rozgraniczającej terenu 35 MW.

5. Dopuszcza się zachowanie pozostałych budynków i ich remonty, przebudowy i nadbudowy,
z zachowaniem ustaleń § 6 ust. 2 i 3 niniejszej
uchwały.

7. Dla budynku usługowego ustala się maksymalną dopuszczalną wysokośń - 2 kondygnacje nadziemne i dach stromy.

6. Dopuszcza się zastąpienie istniejącej zabudowy nowymi obiektami, z zastrzeşeniem ust. 3.

8. Ustala się zakaz dokonywania rozbudów
i nadbudów istniejących budynków mieszkalnych.

7. Ustala się maksymalną dopuszczalną wysokośń - 2 kondygnacje nadziemne plus poddasze
uşytkowe.

9. Ustala się nasadzenie szpaleru zieleni wysokiej wzdłuş zachodniej linii rozgraniczającej terenu
36 MW.
10. Obsługa komunikacyjna - jak w stanie istniejącym.
§ 37. Tereny oznaczone symbolami: 37 KS,
38 KS.
1. Podstawowe przeznaczenie terenu - zespół garaşy boksowych.
2. Przeznaczenie uzupełniające:
1) wewnętrzne drogi dojazdowe;
2) zieleń urządzona;
3) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej za wyjątkiem stacji bazowych telefonii
komórkowej.
3. Istniejąca stacja transformatorowa zlokalizowana w obrębie terenu 37 KS, na działce Nr 373/5
- do zachowania.
4. Nie dopuszcza się adaptacji garaşy na warsztaty. Naprawy pojazdów mogą byń prowadzone
jedynie w zakresie niezawodowym i dotyczyń jedynie napraw bieşących.

8. Dla projektowanej zabudowy usługowej ustala
się dachy strome, o symetrycznych spadkach połaci,
o kącie nachylenia połaci głównych minimum
30 stopni.
9. Obsługa komunikacyjna - jak w stanie istniejącym.
§ 39. Teren oznaczony symbolem: 40 MW.
1. Podstawowe przeznaczenie
mieszkaniowa wielorodzinna.

-

zabudowa

2. Przeznaczenie uzupełniające:
1) obiekty gospodarcze związane z przeznaczeniem podstawowym;
2) parkingi;
3) place zabaw, obiekty i urządzenia sportowe;
4) zieleń urządzona;
5) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, za wyjątkiem stacji bazowych telefonii
komórkowej.
3. Nie dopuszcza się lokalizacji zakładów rzemieślniczych i warsztatów samochodowych.
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4. Dopuszcza się adaptację pomieszczeń w budynkach mieszkalnych na cele usługowe.
5. Ustala się zachowanie istniejących dróg wewnętrznych.
6. Za wyjątkiem obiektów gospodarczych ustala
się zakaz lokalizowania nowego zainwestowania
kubaturowego.
7. Nie dopuszcza się lokalizacji obiektów gospodarczych w pasie pomiędzy istniejącym budynkiem
mieszkalnym, a ulicą Świerczewskiego.
8. Ustala się zakaz dokonywania rozbudów
i nadbudów istniejących budynków mieszkalnych.
9. Obsługa komunikacyjna - jak w stanie istniejącym.
§ 40. Teren oznaczony symbolem: 41 MW.
1. Podstawowe przeznaczenie
mieszkaniowa wielorodzinna.

-

zabudowa

2. Przeznaczenie uzupełniające:
1) obiekty usługowe;
2) obiekty gospodarcze związane z przeznaczeniem podstawowym;
3) parkingi;
4) place zabaw, obiekty i urządzenia sportowe;
5) zieleń urządzona;
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11. Dopuszcza się adaptację istniejącego budynku
usługowego zlokalizowanego na działce Nr 203/11
w całości lub w części na cele mieszkaniowe.
12. Dopuszcza się adaptację istniejącego budynku mieszkalnego połoşonego na działce Nr 207
w całości lub w części na cele usługowe.
13. Dla zabudowy, o której mowa w ust. 8, 9, 10,
11 i 12 nie obowiązują wskaŝniki ustalone w § 13
ust. 2.
14. Dla projektowanych budynków usługowych
ustala się dachy strome.
15. Za wyjątkiem obiektów gospodarczych ustala
się zakaz lokalizowania nowego zainwestowania
kubaturowego, z zastrzeşeniem ust. 9 i 10.
16. Ustala się zakaz lokalizacji obiektów gospodarczych na terenach bezpośrednio przyległych do
ulicy Świerczewskiego.
17. Obejmuje się ochroną istniejące budynki ujęte w ewidencji zabytków, ustalając zakaz ich rozbudowywania lub nadbudowywania (zgodnie z ustaleniami § 8 ust. 2, 3 i 4 niniejszej uchwały).
18. Ustala się zakaz dokonywania rozbudów
i nadbudów istniejących wielorodzinnych budynków
mieszkalnych.
19. Obsługa komunikacyjna - jak w stanie istniejącym.
§ 41. Teren oznaczony symbolem: 42 KDL.

6) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, za wyjątkiem stacji bazowych telefonii
komórkowej.

1. Projektowana ulica lokalna jednojezdniowa,
dwupasowa.

3. Nie dopuszcza się lokalizacji zakładów rzemieślniczych i warsztatów samochodowych.

2. Ustala się przekrój uliczny z obustronnym
chodnikiem

4. Dopuszcza się adaptację pomieszczeń w budynkach mieszkalnych na cele usługowe.

3. Ustala się minimalną szerokośń pasa drogowego - 15m.

5. Istniejące stacje transformatorowe zlokalizowane na działkach Nr 202 i 205 - do zachowania.

4. W liniach rozgraniczających dopuszcza się lokalizowanie sieci infrastruktury technicznej.

6. Ustala się zachowanie istniejących dróg wewnętrznych.

§ 42. Tereny oznaczone symbolami: 43 KDD,
44 KDD.

7. Ustala się zachowanie istniejącego zespołu
garaşy dopuszczając pozostawienie towarzyszącego
im budynku usługowego lub jego zastąpienie garaşami.

1. Projektowane ulice dojazdowe jednojezdniowe, dwupasowe.

8. Dopuszcza się adaptację istniejącego budynku
mieszkalnego połoşonego na działce Nr 206/1
w całości lub w części na cele usługowe z zastrzeşeniem ustaleń ust. 17.

3. Ustala się minimalną szerokośń pasa drogowego - 15m.

9. Ustala się przebudowę lub zastąpienie parterowego pawilonu handlowego zlokalizowanego na
działce Nr 204/33 nowym budynkiem usługowym
- parterowym lub dwukondygnacyjnym, ewentualnie z poddaszem uşytkowym lub jego zastąpienie
zielenią urządzoną.
10. Na działce Nr 204/35 ustala się zastąpienie
istniejących parterowych pawilonów usługowych
nową zabudową usługową, parterową lub dwukondygnacyjną, ewentualnie z poddaszami uşytkowymi
lub zielenią urządzoną.

2. Ustala się przekrój uliczny z jednostronnym
lub obustronnym chodnikiem.

4. W liniach rozgraniczających dróg dopuszcza
się lokalizowanie sieci infrastruktury technicznej.
§ 43. Teren oznaczony symbolem: 45 KDL.
1. Projektowana ulica lokalna, jednojezdniowa,
dwupasowa.
2. Ustala się przekrój uliczny z obustronnym
chodnikiem.
3. Ustala się minimalną szerokośń pasa drogowego - 20m.
4. W obrębie linii rozgraniczających dopuszcza
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się lokalizację przystanków komunikacji publicznej,
wiat przystankowych oraz w uzgodnieniu z zarządcą
drogi tymczasowych obiektów jak np. kioski gazetowe, budki telefoniczne, a takşe sieci infrastruktury
technicznej.
5. Ustala się nasadzenie zieleni wysokiej o charakterze izolacyjnym - jak na rysunku planu z uwzględnieniem projektowanych wjazdów na posesje.
6. Dopuszcza się korektę przebiegu linii rozgraniczających wschodniego odcinka po wykonaniu projektów skrzyşowania z ulicą Łęgowską oraz drogą
48 KDL.
§ 44. Teren oznaczony symbolem: 46 KDZ.
1. Rezerwa terenu pod korektę trasy północnego
odcinka ulicy Łęgowskiej oraz przebudowę jej skrzyşowania z obwodnicą.

Poz. 758

4. W liniach rozgraniczających dróg dopuszcza
się lokalizowanie sieci infrastruktury technicznej.
§ 48. Teren oznaczony symbolem: 51 KDL.
1. Projektowana ulica lokalna jednojezdniowa,
dwupasowa.
2. Ustala się przekrój uliczny z jednostronnym
lub obustronnym chodnikiem.
3. Przebiegi linii rozgraniczających ustalono na
rysunku planu.
4. W liniach rozgraniczających dopuszcza się lokalizowanie sieci infrastruktury technicznej.
§ 49. Tereny oznaczone symbolami: 52 KDW,
53 KDW.
1. Wewnętrzne ulice dojazdowe.

2. Dopuszcza się korektę linii rozgraniczających
po wykonaniu projektu skrzyşowania.

2. Ustala się przekrój uliczny z minimum jednostronnym chodnikiem.

3. W liniach rozgraniczających dopuszcza się realizację sieci infrastruktury technicznej.

3. Ustala się minimalną szerokośń linii rozgraniczających - 9m.

§ 45. Teren oznaczony symbolem: 47 KDZ.
1. Odcinek istniejącej ulicy Łęgowskiej - zbiorczej, jednojezdniowej, dwupasowej.
2. Ustala się przekrój uliczny.
3. Przebieg linii rozgraniczających ustalono na
rysunku planu. Dopuszcza się ich korektę w przypadku konieczności przebudowy skrzyşowania
z obwodnicą oraz po przesądzeniu o geometrii
skrzyşowania z projektowaną drogą lokalną 45 KDL.
4. W obrębie linii rozgraniczających dopuszcza
się lokalizację przystanków komunikacji publicznej,
wiat przystankowych oraz w uzgodnieniu z zarządcą
drogi tymczasowych obiektów jak np. kioski gazetowe, budki telefoniczne, a takşe sieci infrastruktury
technicznej.
§ 46. Teren oznaczony symbolem: 48 KDL.

4. W liniach rozgraniczających dróg dopuszcza
się lokalizowanie sieci infrastruktury technicznej.
§ 50. Teren oznaczony symbolem: 54 KDL.
1. Projektowana ulica lokalna jednojezdniowa,
dwupasowa.
2. Ustala się przekrój uliczny z obustronnym
chodnikiem.
3. Przebiegi linii rozgraniczających ustalono na
rysunku planu.
4. W liniach rozgraniczających dopuszcza się lokalizowanie sieci infrastruktury technicznej.
§ 51. Tereny oznaczone symbolami: 55 KDW,
56 KDW.
1. Wewnętrzne ulice dojazdowe.

1. Ulica lokalna jednojezdniowa, dwupasowa.

2. Ustala się przekrój uliczny z minimum jednostronnym chodnikiem.

2. Ustala się przekrój uliczny z obustronnym
chodnikiem.

3. Ustala się minimalną szerokośń linii rozgraniczających - 9m.

3. Ustala się minimalną szerokośń pasa drogowego - 15m.

4. W liniach rozgraniczających dróg dopuszcza
się lokalizowanie sieci infrastruktury technicznej.

4. Dopuszcza się korektę przebiegu północnych
linii rozgraniczających po wykonaniu projektu skrzyşowania z drogą 45 KDL.
5. W liniach rozgraniczających drogi dopuszcza
się lokalizowanie sieci i urządzeń infrastruktury
technicznej.
§ 47. Tereny oznaczone symbolami: 49 KDW,
50 KDW.
1. Wewnętrzne ulice dojazdowe.
2. Ustala się przekrój uliczny z minimum jednostronnym chodnikiem.
3. Ustala się minimalną szerokośń linii rozgraniczających - 9m.

§ 52. Teren oznaczony symbolem: 57 KDL.
1. Projektowana ulica lokalna jednojezdniowa,
dwupasowa.
2. Ustala się przekrój uliczny z obustronnym
chodnikiem.
3. Przebiegi linii rozgraniczających ustalono na
rysunku planu.
4. W liniach rozgraniczających dopuszcza się lokalizowanie sieci infrastruktury technicznej.
§ 53. Tereny oznaczone symbolem: 58 KDW,
59 KDW.
1. Wewnętrzne ulice dojazdowe.
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2. Ustala się przekrój uliczny z minimum jednostronnym chodnikiem.
3. Ustala się minimalną szerokośń linii rozgraniczających - 9m.
4. W liniach rozgraniczających dróg dopuszcza
się lokalizowanie sieci infrastruktury technicznej.
§ 54. Tereny oznaczone symbolami: 60 KDD,
61 KDD, 62 KDD.
1. Ulice dojazdowe, jednojezdniowe, dwupasowe.
2. Ustala się przekrój uliczny z jednostronnym
chodnikiem.
3. Ustala się szerokośń linii rozgraniczających
- jak na rysunku planu, z zastrzeşeniem ust. 4.
4. Dopuszcza się przesunięcie zachodniego odcinka drogi 61 KDD w kierunku zachodnim, zwęşenie
pasa drogowego na odcinku wschodnim oraz korektę przebiegu orientacyjnych linii rozgraniczających
po wykonaniu projektu skrzyşowania z drogą
62 KDD.
5. W liniach rozgraniczających dróg dopuszcza
się lokalizowanie sieci infrastruktury technicznej.
§ 55. Teren oznaczony symbolem: 63 KDD.
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samochodów osobowych.
5. W liniach rozgraniczających obu ulic dopuszcza się lokalizowanie sieci infrastruktury technicznej.
§ 58. Teren oznaczony symbolem: 67 KDW
1. Istniejąca wewnętrzna ulica dojazdowa.
2. Szerokośń linii rozgraniczających - jak w stanie
istniejącym, z dopuszczeniem poszerzenia linii rozgraniczających w kierunku północno - wschodnim
- jak na rysunku planu.
§ 59. Tereny oznaczone symbolami: 68 KDD,
69 KDD.
1. Istniejące ulice dojazdowe.
2. Ustala się poszerzenie pasa drogowego ulicy
69 KDD na odcinku południowym poprzez korektę
wschodniej linii rozgraniczającej.
3. Dopuszcza się poszerzenie pasa drogi 68 KDD
w kierunku zachodnim.
4. W liniach rozgraniczających drogi 69 KDD dopuszcza się wydzielanie miejsc postojowych dla
samochodów osobowych.
5. W liniach rozgraniczających obu ulic dopuszcza się lokalizowanie sieci infrastruktury technicznej.
Rozdział 4

1. Istniejąca ulica dojazdowa, jednojezdniowa,
dwupasowa.

Ustalenia dotyczące zasad realizacji planu

2. Szerokośń linii rozgraniczających - jak na rysunku planu.

§ 60. Szczegółowe zasady i warunki scalania
oraz podziału nieruchomości objętych planem.

3. W liniach rozgraniczających drogi dopuszcza
się lokalizowanie sieci infrastruktury technicznej.

1. Dla stwierdzenia zgodności podziału nieruchomości z ustaleniami planu naleşy ustaliń, czy
przewidywane przeznaczenie dzielonego terenu jest
zgodne z planem oraz czy istnieje moşliwośń zgodnego z planem zagospodarowania działek gruntu.

§ 56. Teren oznaczony symbolem: 64 KDD.
1. Ulica dojazdowa, jednojezdniowa, dwupasowa.
2. Ustala się przekrój uliczny co najmniej z jednostronnym chodnikiem.
3. Minimalna szerokośń linii rozgraniczających
- jak na rysunku planu, z zastrzeşeniem ust. 4.
4. Dopuszcza się korektę przebiegu orientacyjnych linii rozgraniczających.
5. W liniach rozgraniczających drogi dopuszcza
się wydzielanie miejsc postojowych oraz lokalizowanie obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.
§ 57. Tereny oznaczone symbolami: 65 KDD,
66 KDD.
1. Istniejące ulice dojazdowe.
2. Szerokośń linii rozgraniczających - jak w stanie
istniejącym.
3. W odniesieniu do drogi 66 KDD dopuszcza się
korektę przebiegu południowo - zachodniej linii rozgraniczającej i zwęşenie istniejącego pasa drogowego na odcinku południowym.
4. W liniach rozgraniczających drogi 66 KDD dopuszcza się wydzielanie miejsc postojowych dla

2. Ustala się minimalną szerokośń frontu wydzielanych działek:
1) 8m - dla jednorodzinnego segmentu w zabudowie szeregowej;
2) 15m - dla segmentu w zabudowie mieszkaniowej bliŝniaczej;
3) 20m - dla wolnostojącej zabudowy mieszkaniowej;
4) 30m - dla obiektów produkcyjnych, rzemieślniczych i usługowych.
3. Dopuszcza się odstąpienie od ustalonych minimalnych szerokości frontów w przypadku działek
o nieregularnych kształtach.
4. Wydzielane działki winny posiadań dostęp do
ustalonych w planie dróg publicznych - bezpośredni
lub pośrednio, poprzez drogi wewnętrzne. Dla zapewnienia dostępu do dróg publicznych dopuszcza
się ustalanie słuşebności drogowej.
5. Wymagania dotyczące minimalnej szerokości
pasów drogowych dróg wewnętrznych określono
w § 13 ust. 4, a przejśń pieszych w § 13 ust. 5 niniejszej uchwały.
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6. W granicach objętych planem wyznaczono
obszar wymagający przeprowadzenia procedury
scalenia i podziału nieruchomości, którego granice
przedstawiono na rysunku planu.
§ 61. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i uşytkowania terenów.
1. Dopuszcza się tymczasowe uşytkowanie nieruchomości jak w stanie istniejącym.
2. W obrębie terenu 20 ZP, US dopuszcza się
składowanie mas ziemnych i gruzu do czasu wypełnienia wyrobiska.
3. Poza terenami dróg na niezabudowanych terenach mogą byń lokalizowane - jako czasowe - nieuciąşliwe obiekty gospodarcze, obiekty i urządzenia
gospodarki komunalnej, składy materiałów budowlanych, zaplecza budów itp.
§ 62. Stawki procentowe, na podstawie których
ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Ustala się stawkę procentową słuşącą naliczaniu
opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wy-
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sokości:
1) 1% dla terenów będących własnością gminy
oraz terenów połoşonych w pasach drogowych
istniejących i projektowanych dróg;
2) 30% dla pozostałych terenów.
Rozdział 5
Ustalenia końcowe
§ 63. W przypadku zmiany nazw instytucji, numerów działek lub nazw ulic uşytych w uchwale
odpowiednie ustalenia naleşy stosowań do tych
zmian, co nie wymaga przeprowadzenia procedury
zmiany planu.
§ 64. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świebodzina.
§ 65. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Tomasz Olesiak
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIX/371/09
Rady Miejskiej w Świebodzinie
z dnia 30 marca 2009r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIX/371/09
Rady Miejskiej w Świebodzinie
z dnia 30 marca 2009r.
Rozstrzygnięcie
o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasadach
ich finansowania
1. Teren objęty ustaleniami planu jest w stanie
istniejącym w części zabudowany i zainwestowany oraz wyposaşony w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej: sień wodociągową,
kanalizację sanitarną i deszczową, sień gazową
niskiego i średniego ciśnienia, sieci elektroenergetyczne i teletechniczne, sień oświetlenia
ulicznego oraz sieci ciepłownicze. Na północ od
istniejącego zainwestowania miejskiego znajdują się tereny wolne od zabudowy i nieuzbrojone, które przeznacza się pod poszerzenie istniejącego zainwestowania Świebodzina.
2. W związku z lokalizacją obszaru objętego planem w bezpośrednim sąsiedztwie w pełni
uzbrojonych terenów istniejącego zainwestowania miejskiego jego uzbrojenie w sieci
i urządzenia infrastruktury technicznej jest stosunkowo łatwe i polega na rozbudowie istniejących systemów sieci sanitarnych, gazowych,
elektroenergetycznych, teletechnicznych i ciepłowniczych.
3. Zagospodarowanie terenu ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wymaga budowy sieci dróg lokalnych
i dojazdowych wraz z chodnikami i oświetleniem, a takşe nowych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.
4. Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝniejszymi zmianami) do zadań własnych gminy naleşą
w szczególności: zaopatrzenie w wodę, kanalizację, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych, utrzymanie czystości i porządku oraz
urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych, zaopatrzenie
w energię elektryczną, cieplną i gaz oraz realizacja dróg gminnych.
5. Koszty związane z budową dróg oraz towarzyszących im chodników i oświetlenia, a takşe
kanalizacji deszczowej będą finansowane przez
gminę.
6. Wyszczególnienie prognozowanych wydatków
na poszczególne zadania:
1) budowa dróg publicznych - 14 358 000,00zł;
2) pozyskanie terenów pod drogi - 3 045 000,00zł;
3) budowa kanalizacji deszczowej - 4 021 000,00zł;
4) prace geodezyjne oraz przygotowywane dokumentacje - 2 756 000,00zł.
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7. Zakłada się realizację poszczególnych inwestycji etapami w latach 2009 - 2021.
8. Ŝródłem finansowania inwestycji, o których
mowa w ust. 5 i 6 będzie budşet gminy, ewentualne kredyty i poşyczki, obligacje komunalne
lub dotacje pochodzące z funduszy Unii Europejskiej i krajowych funduszy celowych.
9. Dopuszcza się realizowanie inwestycji związanych z budową dróg oraz realizacją sieci i urządzeń infrastruktury technicznej wg szczegółowych warunków organizacji, realizacji i współfinansowania tych inwestycji określonych
w przepisach odrębnych dotyczących partnerstwa publiczno - prywatnego.
10. W związku z powołaniem i przekazaniem przez
gminę majątku w postaci sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych z terenu całej
gminy, Zakładowi Wodociągów Kanalizacji
i Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Świebodzinie inwestycje związane z budową systemu
wodociągowego i kanalizacji sanitarnej będą
realizowane i finansowane przez wyşej wymieniony Zakład - zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst
jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z póŝniejszą zmianą).
11. Wyszczególnienie prognozowanych wydatków
na poszczególne zadania:
1) budowa sieci i
- 2 364 000,00zł;

urządzeń

wodociągowych

2) budowa sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej
- 3 830 000,00zł;
3) prace geodezyjne oraz przygotowywane dokumentacje - 929 000,00zł.
12. Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Świebodzinie przyjmie
plan wieloletni, o którym mowa w art. 21
ww. ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zgodnie
z załoşeniami niniejszego załącznika.
13. Uzbrojenie terenu objętego planem w sieci
i urządzenia elektroenergetyczne i związane
z zaopatrzeniem w gaz będzie realizowane
zgodnie z zasadami określonymi w ustawie
z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne
(tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625
z póŝniejszymi zmianami), na warunkach określonych przez administratorów tych sieci.
14. Realizacja sieci infrastruktury technicznej,
w szczególności sieci wodociągowych oraz kanalizacji deszczowej i sanitarnej, winna byń
prowadzona równocześnie z budową dróg.
15. Wszystkie podane wyşej koszty mają charakter
szacunkowy.
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXIX/371/09
Rady Miejskiej w Świebodzinie
z dnia 30 marca 2009r.
Rozstrzygnięcie
o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu
W trakcie wyłoşenia dokumentacji miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu
połoşonego w obrębie pierwszym Świebodzina pomiędzy ulicą Świerczewskiego a obwodnicą miasta
Świebodzina do publicznego wglądu, tj. w okresie
od 14 stycznia do 4 lutego 2009r., do projektu planu
nie zgłoszono uwag.
Po zakończeniu okresu wyłoşenia, w terminie ustalonym na składanie uwag do projektu planu uwagi
zgłosili:
-

Teresa i Kazimierz Sajdyk, Urszula Olejnik
i Mieczysława Woch - Paszkowska (wspólnota
mieszkaniowa budynku przy Świerczewskiego
44 w Świebodzinie), którzy postulowali zbadanie oddziaływania projektowanej drogi lokalnej
oznaczonej symbolem 51 KDL na ich budynek
oraz zmianę przebiegu projektowanej drogi na
docinku południowym - przy włączeniu do ulicy
Świerczewskiego,

Poz. 758, 759
HAUSNER Sp. z o.o., która wnosi o wprowadzenie do części tekstowej ustaleń planu odnoszących się do terenu oznaczonego symbolem
29 MW zapisu ustalającego maksymalny dopuszczalny wskaŝnik zabudowy nieruchomości
o wartości 0,3.

Burmistrz Świebodzina zgodnie z art. 17 pkt. 12
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z póŝniejszymi zmianami) i art. 42 pkt 1 ustawy
z dnia 3 paŝdziernika 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199,
poz. 1227 z póŝniejszymi zmianami) rozpatrzył uwagi.
Uwaga złoşona przez wspólnotę mieszkańców nie
została uwzględniona. Przebieg drogi lokalnej został
przesądzony jeszcze przed przystąpieniem do opracowania niniejszego planu, w decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego. W decyzji tej
został równieş zapisany wymóg wykonania ekspertyzy, o której mowa w piśmie mieszkańców. Drugą
uwagę uwzględniono uzupełniając zapisy uchwały
odnoszące się do terenu oznaczonego jako 29 MW
o ustalenia dotyczące maksymalnego dopuszczalnego wskaŝnika zabudowy nieruchomości.
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UCHWAŁA NR XXIX/389/09
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE
z dnia 30 marca 2009r.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzeniu stałych obwodów głosowania
Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca
1998r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003r.
Nr 159, poz. 1547 z póŝn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmiany opisu granic obwodów
głosowania: Nr 2, Nr 10 utworzonych na terenie
Gminy Świebodzin uchwałą Nr XLI/468/02 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania
(Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
Nr 72, poz. 970), poprzez dopisanie nowych nazw
ulic:
-

w obwodzie Nr 2: ulicy Bocznej, Podgórnej,
Stromej, Na Skarpie,

-

w obwodzie Nr 10: ulicy Cisowej, Modrzewiowej, Sosnowej, Jaśminowej, Świerkowej, Jodłowej.

§ 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 Świebodzina.
§ 6. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Tomasz Olesiak
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIX/389/09
Rady Miejskiej w Świebodzinie
z dnia 30 marca 2009r.

Wykaz stałych obwodów głosowania, ich granice i numery
Nr obwodu
głosowania
1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Granica obwodu
2
Świebodzin
ulice: Osiedle Widok od 1 - 25 i 28,
Generała Świerczewskiego od Nr 63 - 101,
Wodociągowa, Zacisze
Świebodzin:
ulice: Łęgowska, Marynarska, Moniuszki,
Osiedle Widok Nr 26 i 27, Osiedle Şaków,
Partyzancka, Polna, Północna, Strzelecka,
Generała Świerczewskiego od Nr 3 - 62,
Wojska Polskiego, Şaków, Boczna, Podgórna, Stroma, Na Skarpie
Świebodzin
ulice: Brukowa, Kamienna, Konarskiego,
Kozia, Skrajna, Sobieskiego, Topolowa
Świebodzin
ulice: Cegielniana, Kawaleryjska, Krótka,
Łuşycka, Matejki, Ogrodowa, Plac Wolności, Gen. Sikorskiego, Średnia, Zielona
Świebodzin
ulice: Garbarska, Głowackiego, Górna,
Grzybowa, Kościelna, 1 Maja, Małomłyńska, Młyńska, Okręşna, Plac Browarniany,
Plac Jana Pawła II , Rynkowa, 30 Stycznia,
Szpitalna, Walki Młodych, Wałowa, Wiejska, M. Şymierskiego
Świebodzin
ulice: Kościuszki, Krasińskiego, Mickiewicza, Osiedle Kopernika, Pułaskiego,
Za Groblą
Świebodzin
ulice: Kręta, Nowa, Osiedle Słoneczne,
Paderewskiego, Poprzeczna, Słoneczna,
Sulechowska
Świebodzin
ulice: Dworska, Głogowska, Grottgera,
Jeziorowa, Kilińskiego, Kolejowa, Łąki
Zamkowe, Łąkowa, 3 Maja, Mała, Parkowa,
Park Chopina, J. Piłsudskiego, Plac Dworcowy, Poznańska, Przy Torze, Słowackiego,
Studencka, Zamkowa, Związkowa,
Świebodzin
ulice: Osiedle Łuşyckie od Nr 31 - 39E
i od Nr 1 - 14

Siedziba obwodowej komisji
wyborczej
3
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7
ul. Generała Świerczewskiego 74a
Świebodzin

Aula Liceum Technicznego
ul. Şaków 1
Świebodzin

Internat Specjalnego Ośrodka
Szkolno - Wychowawczego
ul. Sobieskiego 19
Świebodzin
Świetlica ŚTBS
ul. Cegielniana 2
Świebodzin

Specjalny Ośrodek
Szkolno - Wychowawczy
ul. Okręşna 4
Świebodzin

Publiczne Gimnazjum Nr 3
ul. Łuşycka 33
Świebodzin
Państwowa Szkoła Muzyczna
ul. Sulechowska 15
Świebodzin

Świebodziński Dom Kultury
ul. J. Piłsudskiego 39/41
Świebodzin

Publiczne Przedszkole Nr 5
Os. Łuşyckie 30
Świebodzin
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1
10

11
12
13
14
15
16

17

– 2362 –

Poz. 759, 760

2
Świebodzin
ulice: Osiedle Łuşyckie od Nr 15 - 29C
i od Nr 40 - 52 i Osiedle Południowe, ulica
Lipowa, Cisowa, Modrzewiowa, Sosnowa,
Jaśminowa, Świerkowa, Jodłowa
miejscowości: Gościkowo, Jordanowo,
Nowy Dworek
miejscowości: Glińsk, Rusinów, Witosław
miejscowości: Kupienino, Rzeczyca, Wityń
miejscowości: Grodziszcze, Jeziory,
Lubinicko, Wygon
miejscowości: Kępsko, Osogóra, Podlesie,
Raków, Rosin, Rudgerzowice,
miejscowości: Chociule, Lubogóra

miejscowości: Borów, Ługów, Rozłogi,
Wilkowo

3
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6
Os. Łuşyckie 28
Świebodzin
Publiczna Szkoła Podstawowa
Gościkowo
Świetlica Wiejska Rusinów
Świetlica Wiejska Rzeczyca
Świetlica Wiejska Lubinicko
Świetlica Wiejska Rosin
Filia
Publicznej Szkoły Podstawowa Nr 6
Chociule
Świetlica Wiejska Wilkowo
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UCHWAŁA NR XXIX/390/09
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE
z dnia 30 marca 2009r.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze gminy Świebodzin w wyborach 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 póŝn. zm.) oraz
art. 30 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r.
Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
z 2007r. Nr 190, poz. 1360 z póŝn. zm.) uchwala się,
co następuje:
§ 1. Głosowanie do Parlamentu Europejskiego
przeprowadza się w stałych obwodach głosowania
utworzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia
16 lipca 1998r. Ordynacji wyborczej do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw.
§ 2. 1. Na wniosek Burmistrza Świebodzina tworzy się obwód głosowania Nr 18 w Świebodzinie
obejmujący Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Nowy Szpital w Świebodzinie, ul. Młyńska 6.
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2. Siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 18
jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nowy
Szpital w Świebodzinie, ul. Młyńska 6.
§ 3. Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych z uwzględnieniem zmian podlega
podaniu do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia najpóŝniej w 30 dniu przed dniem wyborów.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia.
§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Tomasz Olesiak
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UCHWAŁA NR XXXI/162/09
RADY GMINY NOWA SÓL
z dnia 31 marca 2009r.
w sprawie zmiany do Statutu Gminy Nowa Sól
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 40 ust. 2 pkt 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z póŝn. zmianami) oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia
20 lipca 2007r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 68,
poz. 449) uchwala się, co następuje:
§ 1. W Statucie Gminy Nowa Sól (tekst jednolity
uchwała Nr II/10/02 Rady Gminy Nowa Sól z 20 grudnia 2002r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 118 ust. 2 skreśla się literę b;
2) w § 118 skreśla się ust. 3 i literę a i b.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Marek Matusewicz
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UCHWAŁA NR XXVIII/147/09
RADY GMINY ZWIERZYN
z dnia 31 marca 2009r.
w sprawie udostępniania sali gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Zwierzynie oraz
ustalenia stawek czynszu najmu
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami w 2002r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, w 2003r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, w 2004r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759,
w 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,
w 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, w 2007r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,
w 2008r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9, poz. 43 z 1997r. ze zmianami
w 1997r. Dz. U. Nr 121, poz. 770, Nr 106, poz. 679,
w 1998r. Nr 106, poz. 668, w 2002r. Nr 113, poz. 984,
w 2003r. Nr 199, poz. 1937, Nr 96, poz. 874, w 2008r.
Nr 223, poz. 1458, w 2009r. Nr 19, poz. 100 i 101)
Rada Gminy Zwierzyn uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Sala gimnastyczna wraz z przynaleşnościami, znajdująca się przy Zespole Placówek Oświatowych w Zwierzynie (ZPO w Zwierzynie), dla którego organem załoşycielskim jest Gmina Zwierzyn
moşe byń wynajmowana na prowadzenie zajęń
sportowych.

2. Dyrektor ZPO w Zwierzynie ustala regulamin
uşytkowania sali.
3. Organizacja zajęń sportowych musi uwzględniań przede wszystkim potrzeby uczniów uczęszczających do ZPO w Zwierzynie.
§ 2. W umowach najmu zawieranych z uşytkownikami sali gimnastycznej naleşy przyjąń czynsz
w wysokości 40 złotych (brutto) za 1 godzinę zegarową najmu.
§ 3. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor
ZPO w Zwierzynie po uzgodnieniu z Wójtem Gminy
Zwierzyn moşe udzieliń bonifikaty lub odstąpiń od
pobierania opłat za korzystanie z sali gimnastycznej.
§ 4. Z opłaty określonej w § 2 niniejszej uchwały
zwalnia się:
1) uczniowskie kluby sportowe działające na terenie szkół, dla których organem załoşycielskim
jest Gmina Zwierzyn;
2) wszystkie organizowane zajęcia związane ze
statutową działalnością tych szkół.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zwierzyn.
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§ 6. Traci moc uchwała Nr XXIV/187/05 Rady
Gminy Zwierzyn z dnia 24 maja 2005r. w sprawie
udostępnienia sali gimnastycznej przy Publicznym
Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Zwierzynie
oraz ustalenia stawek czynszu najmu.

Poz. 762, 763

§ 7. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i podlega opublikowaniu
w sposób zwyczajowo przyjęty.
Przewodniczący Rady
Mirosław Gniewczyński
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UCHWAŁA NR XXVIII/148/09
RADY GMINY ZWIERZYN
z dnia 31 marca 2009r.
w sprawie ustalenia zasad wynajmu sal wiejskich wraz z pomieszczeniami przynależnymi, będących
własnością Gminy Zwierzyn oraz wypożyczania sprzętu stanowiącego wyposażenie tych sal
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami w 2002r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, w 2003r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, w 2004r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759,
w 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,
w 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, w 2007r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,
w 2008r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9, poz. 43 z 1997r. ze zmianami
w 1997r. Dz. U. Nr 121, poz. 770, Nr 106, poz. 679,
w 1998r. Nr 106, poz. 668, w 2002r. Nr 113, poz. 984,
w 2003r. Nr 199, poz. 1937, Nr 96, poz. 874, w 2008r.
Nr 223, poz. 1458, w 2009r. Nr 19, poz. 100 i 101)
Rada Gminy Zwierzyn uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się stawki opłat za wynajem:
a)

sal wiejskich wraz z pomieszczeniami przynaleşnymi na terenie Sołectw Zwierzyn II,
Gościmiec w wysokości: 400,00zł,

b)

sali wiejskiej wraz z pomieszczeniami przynaleşnymi w Górkach Noteckich: 600,00zł,

c)

sali wiejskiej wraz z pomieszczeniami przynaleşnymi w Błotnie w wysokości: 150,00zł,

d)

sal wiejskich w Şółwinie i Przysiece w wysokości: 100,00zł.

2. Ustala się stawkę opłaty za wypoşyczenie na
zewnątrz wyposaşenia sal w wysokości:
-

stolik - 5,00zł,

-

krzesło - 2,00zł.

Powyşsza opłata jest opłatą ryczałtową. W przypadku wydłuşonego okresu wypoşyczenia sprzętu (dłuşszego niş 4 dni), bądŝ zwrócenia wypoşyczonego
sprzętu po czasie, wypoşyczający naliczy proporcjonalnie dodatkową opłatę.

3. Stawki opłat nie zawierają naleşny podatek
VAT.
§ 2. 1. Stawki określone w § 1 dotyczą wynajmowania sal i wypoşyczania sprzętu przez mieszkańców Gminy Zwierzyn, jak równieş przez przedsiębiorstwa, zakłady i organizacje mające swoje
siedziby i działające na terenie Gminy Zwierzyn.
2. Dla osób, które nie są mieszkańcami Gminy
Zwierzyn, bądŝ zakładów, przedsiębiorstw lub róşnego rodzaju organizacji, które funkcjonują poza
Gminą Zwierzyn stawki określone w § 1 ulegają
podwyşszeniu o 100%.
3. Stawki określone w § 1.1 dotyczą tylko tych
przypadków wynajmu sal, gdzie dla właściwego
przygotowania imprezy niezbędnym jest przekazanie sali wynajmującemu na kilka dni.
4. W przypadku imprez jednodniowych, takich
jak przyjęcia okolicznościowe, spotkania itp. obowiązuje opłata w wysokości 50% stawek określonych w § 1. 1 i § 1. 2.
§ 3. W przypadku organizacji stypy w związku ze
śmiercią mieszkańca Gminy Zwierzyn opłaty za wynajem sali nie pobiera się. Organizatorzy stypy zobowiązani są jedynie do pokrycia kosztów zuşytych
mediów.
§ 4. Umowę wynajmu sali wiejskiej dla urządzania imprez i uroczystości zawiera Sołtys lub inna
osoba upowaşniona przez właściwą Radę Sołecką.
§ 5. Wzór umowy stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 6. Korzystający z obiektów oprócz opłat za wynajem pokrywają koszty mediów zuşytych w czasie
wynajmu zgodnie z odczytami liczników (protokół
zdawczo odbiorczy stanowiący załącznik Nr 2),
wg obowiązujących stawek.
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§ 7. 1. Opłatę za wynajem bądŝ wypoşyczenie
uiszcza się z chwilą podpisania stosownej umowy.

5) spotkania i zabawy organizowane dla mieszkańców sołectw.

2. Opłatę dotyczącą zuşytych mediów naleşy dokonań nie póŝniej niş w ciągu 7 dnia, po zorganizowanej imprezie.

§ 10. Koszty eksploatacyjne wynikające z wykorzystywania obiektów do celów, o których mowa
w § 9 pokrywane są z budşetu gminy, chyba şe imprezy, spotkania bądŝ zabawy organizowane są
w celu osiągnięcia dochodów, wówczas koszty eksploatacyjne są pokrywane z tych dochodów.

3. Wszystkie opłaty dokonuje się jedynie
w kasie Urzędu Gminy Zwierzyn, w godzinach pracy urzędu lub na konto urzędu
Nr 44836200054200138420000010 z wyraŝnym zaznaczeniem czego opłata dotyczy.
Dowód wpłaty jest elementem niezbędnym dla
otrzymania kluczy od sali lub wydania wypoşyczanego sprzętu.
§ 8. Wójt gminy moşe częściowo zwolniń z opłat
za wynajem osoby fizyczne lub organizacje, których
działalnośń nie jest nastawiona na zysk.
§ 9. Nieodpłatnie udostępnia się sale wiejskie
stanowiące mienie gminne na:
1) zebrania wiejskie i spotkania z mieszkańcami,
organizowane przez wójta gminy, radę gminy
i Rady Sołeckie - będące wynikiem statutowej
działalności tych organów;
2) zebrania: Rad Sołeckich, Ochotniczych Straşy
Poşarnych, Ludowych Zespołów Sportowych
oraz zebrania i spotkania Kół Gospodyń Wiejskich - działających na terenie Gminy Zwierzyn;
3) imprezy i zabawy, organizowane dla dzieci
w wieku przedszkolnym z terenu gminy oraz
dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum,
prowadzonych przez Gminę Zwierzyn;

§ 11. 1. Celem zabezpieczenia mienia za kaşdorazowy wynajem obiektów, o których mowa w § 1. 1
pobiera się kaucję zwrotną w wysokości 50% opłaty
za wynajem.
2. Kaucję uiszcza się w kasie Urzędu Gminy
Zwierzyn przed otrzymaniem kluczy do sali.
3. Zwrot pobranej kaucji następuje z chwilą całkowitego rozliczenia kosztów wynajmu. (Na podstawie protokołu odbioru sali przez opiekuna).
§ 12. 1. Umowy zawarte przed dniem podjęcia
uchwały mają moc obowiązującą.
2. Sołtysi w ciągu 2 dni od podjęcia niniejszej
uchwały przedstawią imienny wykaz zawartych
umów.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zwierzyn.
§ 14. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Mirosław Gniewczyński

4) nieodpłatne kursy i szkolenia, organizowane
dla mieszkańców Gminy Zwierzyn;

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVIII/148/09
Rady Gminy Zwierzyn
z dnia 31 marca 2009r.

Umowa najmu Nr …………./…………
zawarta w dniu …………………….…………………..…., w …………………………...……………………………..........
pomiędzy:
…………………………………………………...…, reprezentowaną przez ………………………………………………...
zwaną dalej najemcą
a
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
zwanym dalej wynajmującym,
zwanymi łącznie stronami,
o treści następującej:
§ 1. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest najem obiektu, opisanego w § 2 umowy.
2. Obiekt będzie przez najemcę wykorzystywany do celów
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………………………………………………………………………………………………………………………………………
§ 2. Wynajmujący oddaje najemcy do realizacji celu o którym mowa wyşej salę wiejską w ……….. zwaną
dalej obiektem.
§ 3. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od ……..…………….….. do ………………….……………….…
§ 4. Niniejsza umowa wchodzi w şycie z dniem przekazania obiektu najemcy, co zostanie stwierdzone protokołem zdawczo - odbiorczym. Podpisanie przez strony protokołu zdawczo - odbiorczego oznacza, iş przedmiot umowy zdatny jest do celów o których mowa wyşej.
§ 5. 1. Najemca zobowiązuje się do uiszczenia, wynajmującemu czynszu w wysokości …………… zł
(słownie: ………..…………………….………..………..…………) za cały okres najmu + obowiązujący VAT.
2. Czynsz będzie płatny z góry z momentem podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego w kasie Urzędu
Gminy Zwierzyn lub przelewem na konto Nr 44836200054200138420000010. Uiszczenie czynszu na chwilę
podpisania protokołu odbioru jest warunkiem koniecznym i niezbędnym do wydania lokalu najemcy na cele
opisane wyşej.
3. Za dzień zapłaty czynszu rozumie się dzień obciąşenia rachunku bankowego najemcy.
4. Wraz z czynszem najemca zobowiązany jest uiściń kaucję w wysokości ….………….., na zabezpieczenie
ewentualnych roszczeń z tytułu szkody wyrządzonej w obiekcie oraz na zabezpieczenie innych roszczeń.
Kaucja zostanie zwrócona z chwilą rozliczenia zuşytych mediów, które to rozliczenie musi byń dokonane nie
póŝniej jak w ciągu 7 dni od daty zakończenia imprezy. Ilośń zuşytych mediów (woda, prąd, ścieki) zostanie
określona w drugiej części protokołu zdawczo - odbiorczego. Warunkiem zwrotu kaucji najemcy, będzie
obok rozliczenia mediów, równieş wyraŝne pisemne stwierdzenie (w części uwagi i zastrzeşenia), iş w obiekcie
nie
zostały
wyrządzone
szkody
lub,
şe
szkody
były
ale
zostały
usunięte
i şe obiekt został przywrócony do stanu poprzedniego.
§ 6. 1. Najemca jest uprawniony do uşywania obiektu jedynie w celu określonym na wstępnie umowy.
2. Najemca nie moşe dokonywań na przedmiocie umowy şadnych modernizacji, ulepszeń bez zgody wynajmującego.
3. Najemca jest uprawniony do korzystania ze wszystkich mediów, podłączonych do obiektu.
4. Najemca jest uprawniony do oddania obiektu lub jego części osobie trzeciej do bezpłatnego uşywania
albo w podnajem jedynie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody wynajmującego. W takim przypadku
odpowiedzialnośń za wynajmowany obiekt pozostaje nadal na najemcy podpisującym niniejszą umowę.
§ 7. 1. Najemca jest obowiązany opłaciń koszty świadczeń eksploatacyjnych (zuşytych mediów), które
będą rozliczane na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego.
2. Najemca jest zobowiązany do dbałości o czystośń i estetykę otoczenia obiektu, w szczególności do
usuwania śmieci. Najemca jest zobowiązany do współdziałania z wynajmującym, w szczególności poprzez
respektowanie jego zaleceń co do sposobów eksploatacji otoczenia obiektu.
§ 8. 1. Po zakończeniu niniejszej umowy najemca jest zobowiązany zwróciń obiekt w terminie 2 dni
w stanie niepogorszonym, posprzątanym i przywróconym do stanu z przed wydania. Zdanie obiektu nastąpi
na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego, w którym określony zostanie stan techniczny
i faktyczny zdawanego obiektu.
2. Najemcy nie przysługuje zwrot nakładów lub ich równowartości.
3. W przypadku, gdy konieczne okaşą się prace polegające na przywróceniu obiektu do stanu z przed
wydania, w szczególności, gdy obiekt lub jego bezpośrednie otoczenie nie zostaną posprzątane, lub gdy
stwierdzone zostaną uszkodzenia obiektu, najemca zobowiązany jest do usunięcia tych nieprawidłowości na
własny koszt w terminie 3 dni od daty zakończenia umowy, w przeciwnym razie zobowiązany będzie zapłaciń karę umowną w wysokości 100 złotych za kaşdy dzień opóŝnienia.
§ 9. Wszelkie zawiadomienia lub informacje pomiędzy stronami będą dokonywane na piśmie i będą
uznane za doręczone, jeşeli zostaną doręczone osobiście, pocztą kurierską lub listem poleconym za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru na adresy podane we wstępie umowy.
§ 10. 1. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla miejsca połoşenia obiektu.
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2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaşności.
4. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaşdej ze
stron.

Najemca:

Wynajmujący:
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVIII/148/09
Rady Gminy Zwierzyn
z dnia 31 marca 2009r.
Protokół zdawczo - odbiorczy Nr …………../……….

dotyczący wynajmu sali wiejskiej w ………………………………….. w dniu/dniach*…………………………………
W dniu …………………………. sołtys wsi* ………………………………………………………………………………….
Pani/Pan* ……………………………………………………………………………………………..……………. przekazuje
Pani/Panu* ……………………………………………………………………………….………….. legitymującej/mu* się
dowodem osobistym Nr ………………………… wydanym przez ……………………………………………………….
salę wiejską na potrzeby zorganizowania …………………………………………………………………………………..
zgodnie z zawartą umową Nr ………………/………… z dnia …………………………………………………………….
1. Stan liczników w dniu przekazania:
a)

licznik wody ………………………………………………………………………………………….…………………

b)

licznik energii elektrycznej …………………………………………………………………………………………..

2. Wykaz mienia stanowiącego wyposaşenie sali (załącznik do protokołu)
Uwagi i zastrzeşenia: …………………………………………………………………………………………….……………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
(wynajmujący - sołtys lub osoba upowaşniona)

………………………………………..
(najemca)

3. Stan liczników w dniu odbioru:
a)

licznik wody …………………………………………………………………………………………………………….

b)

licznik energii elektrycznej …………………………………………………………………………………………..

4. Do zapłaty:
a)

woda ……………………………………..m3

b)

energia elektryczna ……………………Kwh

c)

ścieki ……………………………………..m3
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Uwagi i zastrzeşenia: …………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….
(data odbioru)

……………………………………………………

…………………………………….…..

(wynajmujący - sołtys lub osoba upowaşniona)

(najemca)

*- niepotrzebne skreśliń

Załącznik
do protokołu zdawczo - odbiorczego
Nr ……………….. z dnia ……………..
Wykaz mienia stanowiącego wyposażenie sali wiejskiej
w …………………………………………..
1. ………………………………………………………………………………. szt. ………..
2. ………………………………………………………………………………. szt. ………..
3. ………………………………………………………………………………. szt. ………..
4. ………………………………………………………………………………. szt. ………..
5. ………………………………………………………………………………. szt. ………..
6. ………………………………………………………………………………. szt. ………..
7. ………………………………………………………………………………. szt. ………..
8. ………………………………………………………………………………. szt. ………..
9. ………………………………………………………………………………. szt. ………..
10. ………………………………………………………………………………. szt. ………..
… ………………………………………………………………………………. szt. ………...
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OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 11 maja 2009r.
o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Babimoście przeprowadzonych w dniu
10 maja 2009r.
Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
16 lipca 1998r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województwa (Dz. U.
z 2003r. Nr 159, poz. 1547 z póŝn. zm.1) Komisarz
Wyborczy w Zielonej Górze podaje do publicznej
wiadomości wyniki wyborów uzupełniających do
Rady Miejskiej w Babimoście przeprowadzonych
w dniu 10 maja 2009r.

Okręg wyborczy Nr 4, w którym wybierano 1 radnego.
A. Wybory odbyły się.
B. Głosowanie przeprowadzono.
C. W wyborach wzięło udział (liczba kart waşnych)
133.
D. Głosów waşnych oddano 133.

I
A. Wybory przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym.

E. Radnym został wybrany:

B. Wybierano 1 radnego spośród 2 kandydatów
zgłoszonych na 2 listach kandydatów.

z listy Nr 1 KWW ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚŃ BABIMOJSZCZYZNY
1) Daszkiewicz Stanisław

C. Wybrano 1 radnego.

F. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

D. Uprawnionych do głosowania było 581 osób.

Komisarz Wyborczy
Bogumił Hoszowski

E. Wydano kart do głosowania 133 wyborcom.
F. W wyborach wzięło udział (liczba kart waşnych
wyjętych z urny) 133, to jest 22,89% uprawnionych
do głosowania.
G. Głosów waşnych oddano 133, to jest 100,00%
ogólnej liczby głosów oddanych.
H. Głosów niewaşnych oddano 0, to jest 0,00%
ogólnej liczby głosów oddanych.

_________________________________________________
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167,
poz. 1760, z 2005r. Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128,
Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218,
poz. 1592 oraz z 2007r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327 i Nr 112,
poz. 766 oraz z 2008r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111.

II
Wyniki wyborów:
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POROZUMIENIE NR 1/2009
zawarte w dniu 26 lutego 2009r.
w sprawie powierzenia zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej
pomiędzy Powiatem Nowosolskim reprezentowanym
przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działa:
1. Małgorzata Lachowicz - Murawska - Starosta
Nowosolski
2. Józef Suszyński - Wicestarosta Nowosolski
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Nowosolskiego - Ewy Matyla

a
Miastem Zielona Góra reprezentowanym przez:
1. Janusza Krzysztofa Kubickiego - Prezydenta
Miasta Zielona Góra
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Emilii Wojtuściszyn,

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 54

– 2370 –

działając na podstawie art. 5 ust. 2 - 4 ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z póŝn. zm.),
art. 82 i art. 83 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728
z póŝn. zm.) oraz art. 46 i 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2008r. Nr 88, poz. 539 z póŝn.
zm.) zawierają porozumienie następującej treści:
§ 1. 1. Powiat Nowosolski powierza a Miasto Zielona Góra zobowiązuje się do realizacji na rzecz Powiatu Nowosolskiego następujących zadań:
1) szkolenia i kwalifikowania kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej;
2) prowadzenia procedur przysposobienia dziecka
przebywającego w zawodowej niespokrewnionej rodzinie zastępczej o charakterze pogotowia
rodzinnego.
2. Realizacja zadań, o których mowa w ust. 1 będzie następowała zgodnie z załącznikiem Nr 1 do
niniejszego porozumienia, przy czym czynności wyszczególnione w załączniku będą podejmowane
w zaleşności od istniejących potrzeb.

Poz. 765
b)

7.839zł (słownie: siedem tysięcy osiemset
trzydzieści dziewięń 00/100zł) za II półrocze
2009r., płatne w terminie do 15 lipca 2009r.

§ 5. 1. Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy w Zielonej Górze jest zobowiązany do przedkładania rozliczenia wykonanych zadań - stanowiącego załącznik
Nr 2 do niniejszego porozumienia, według kalkulacji
kosztów określonej w załączniku Nr 1, w terminach:
1) za I półrocze 2009r. - do 15 lipca 2009r.;
2) za II półrocze 2009r. - do 15 grudnia 2009r.
2. Zwrot niewykorzystanych kwot dotacji nastąpi
w terminach:
1) za I półrocze 2009r. - do 31 lipca 2009r.;
2) za II półrocze 2009r. - do 15 stycznia 2010r.
na rachunek bankowy Powiatu Nowosolskiego prowadzony przez BGŞ S.A. 0/Nowa Sól Nr 39 2030
0045 1110 0000 0028 4680.
§ 6. Współpracę merytoryczną w zakresie realizacji zadania ze strony Powiatu Nowosolskiego
prowadziń będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli.

§ 2. Realizacja zadań wymienionych w § 1 w stosunku do kandydatów na rodziny zastępcze wymaga
imiennego skierowania wydanego przez Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli.

§ 7. Niniejsze porozumienie zawiera się na czas
określony do dnia 31 grudnia 2009r. z moşliwością
wypowiedzenia przez obie strony, z zachowaniem
miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 3. Zadania wymienione w § 1 wykonywane
będą przy pomocy Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego w Zielonej Górze, dla którego organem
prowadzącym jest Miasto Zielona Góra i finansowane będą z dotacji celowej przekazywanej przez Powiat Nowosolski.

§ 8. Porozumienie wchodzi w şycie z dniem zawarcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009r.
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

§ 4. 1. Planowana dotacja celowa na realizację
zadań określonych w § 1 na 2009r. wynosi 15.678zł
(słownie: piętnaście tysięcy sześńset siedemdziesiąt
osiem złotych).
2. Dotacja, o której mowa w ust. 1 przekazywana
będzie na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Zielonej Górze Nr 98 1020 5402 0000 0702 0027 6634
prowadzony przez PKO BP I O/Zielona Góra - w wysokości:
a)

7.839zł (słownie: siedem tysięcy osiemset
trzydzieści dziewięń 00/100zł) za I półrocze
2009r., płatne w terminie do 15 marca
2009r.,

Lp.
Opis czynności
1. Rozmowa informacyjna
2. Rozmowa diagnostyczna
3. Analiza dokumentów
4. Badanie psychologiczne
5. Sporządzanie opinii
6. Ryczałt administracyjny
Razem:

§ 9. Porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla kaşdej ze
stron i jeden w celu publikacji.

Załącznik Nr 1
do porozumienia Nr 1/09
z dnia 26 lutego 2009r.
Kalkulacja kosztów świadczonych usług przez
Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy w Zielonej Górze
na 2009r.
I. Rodziny zastępcze - Szkolenie i kwalifikowanie
kandydatów
Etap I

Liczba godzin
1
2
1
4
2

Stawka godz.
30
30
30
30
30

Koszt w zł
30
60
30
120
60
50
350
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Etap II - szkolenie PRIDE

Koszt szkolenia i kwalifikacji kandydatów na rodzinę
zastępczą:

Lp.
Opis czynności
1. Wykłady i warsztaty dla grupy 10 - osob.
Koszt od pary małşeńskiej
2. Konsultacja domowa
3. Materiały szkoleniowe
4. Decyzja kwalifikacyjna - posiedzenie zespołu
5. Ryczałt administracyjny
Razem:

Ogółem etap I i etap II wynosi: 350zł + 430zł = 780zł
II. Prowadzenie procedur przysposobienia

Poz. 765

Liczba godzin

Stawka godz.

Koszt w zł

4
1

30
30

180
120
50
30
50
430

sposobienia, przebywającego w zawodowej niespokrewnionej rodzinie zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego

1. Etap diagnostyczny dziecka zgłoszonego do przyLp.
Opis czynności
1. Wywiad środowiskowy
2. Obserwacja psychologiczno - pedagogiczna
dziecka
3. sporządzenie opinii psychologiczno - pedagogicznej dziecka
4. Ryczałt administracyjny
Razem:

Liczba godzin
4

Stawka godz.
30

Koszt w zł
120

2

30

60

1

30

30
50
260

Liczba godzin

Stawka godz.

Koszt w zł

2
3

30
30

60
90

1

30

30
50
230

Liczba godzin
1

Stawka godz.
30

Koszt w zł
30

1

30

30

4

30

120

2

30

60
50
290

2. Dobór rodziny i dziecka
Lp.
Opis czynności
1. Zapoznanie rodziny z sytuacją prawną, zdrowotną i rodzinną dziecka
2. Obserwacja kontaktów
3. Działania interwencyjne i zabezpieczające rodzinę preadopcyjną
4. Ryczałt administracyjny
Razem:

3. Postępowanie sądowe
Lp.
Opis czynności
1. Pomoc w sporządzeniu wniosków o preadopcję
2. Występowanie przed sądem opiekuńczym w roli
opiekuna prawnego dziecka
3. Obserwacja osobistej styczności w okresie
preadopcji
4. Sporządzenie sprawozdania dla potrzeb sądu na
okolicznośń gwarancji rodzicielskich
4. Ryczałt administracyjny
Razem:

Ogółem pełen koszt prowadzenia procedury przysposobienia 1 dziecka przebywającego w zawodowej niespokrewnionej rodzinie zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego wynosi 260zł + 230zł
+ 290zł= 780zł.

III. Koszty dojazdu
Stawka za jeden kilometr: 0,8358 x liczba km
Planowane roczne koszty dojazdu:
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Do kandydatów na rodziny zastępcze i dzieci do
przysposobienia 70km x 0,8358 = (58,51zł x (10 rodzin x 2 wizyty u kandydatów)) + (58,51zł x 8 dzieci
w procesie przysposobienia) = 1.170zł + 468zł
= 1.638zł

Poz. 765

1) szkolenia i kwalifikacje 10 rodzin zastępczych
(780zł x 10) - 7.800zł;
2) prowadzenie
procedur
(780zł x 8) - 6.240zł;

przysposobienia

3) koszty dojazdów - 1.638zł.

Plan na 2009r.:

Ogółem dotacja na 2009r. wynosi - 15.678zł.

Załącznik Nr 2
do porozumienia Nr 1/09
z dnia 26 lutego 2009r.

Pieczęń instytucji

Rozliczenie dotyczące realizacji powierzonych zadań z zakresu pomocy społecznej
Łączny koszt realizacji zadania za okres I/II półrocza 2009r. wynosi ………………………………………… zł
(słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………)
Powyşsza kwota została przeznaczona zgodnie z zawartym porozumieniem na realizację zadań publicznych
z zakresu pomocy społecznej.

Podpis księgowego

Podpis dyrektora

I. Szkolenia rodzin
1. Szkolenie i kwalifikacja kandydatów na rodziny zastępcze - liczba rodzin i koszt świadczonych usług
1. 1. etap I
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wyszczególnienie
rozmowa diagnostyczna
analiza dokumentów
badania psychologiczne
sporządzenie opinii
Ryczałt administracyjny
Ogółem

Liczba rodzin

Liczba godzin

Koszt

1. W wierszu Nr 6 „ogółem" naleşy zliczyń wszystkie dane w poszczególnych kolumnach, przy czym liczba rodzin ma odzwierciedlań
faktyczną liczbę rodzin objętych pomocą (zatem rodzina, z którą przeprowadzono rozmowę informacyjną i rozmowę diagnostyczną
w okresie sprawozdawczym występuje w sumie jako jedna rodzina). Analogicznie w pozostałych częściach sprawozdania.
2. Kaşda strona powinna byń zaopatrzona w imienną pieczęń z podpisem osoby upowaşnionej.

1. 2. etap II - szkolenie PRIDE
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Wyszczególnienie
warsztaty i wykłady
konsultacja domowa
materiały szkoleniowe
Ryczałt administracyjny
Ogółem

Liczba rodzin

Liczba godzin

Koszt
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Wyszczególnienie
Decyzja kwalifikacyjna
posiedzenie zespołu
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Liczba rodzin
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Liczba godzin

Koszt

Łączny koszt szkolenia i kwalifikacji kandydatów na rodziny zastępcze wynosi ………….zł
II. Prowadzenie procedur przysposobienia
1. 1. Etap diagnostyczny dziecka zgłoszonego do przysposobienia, przebywającego w zawodowej niespokrewnionej rodzinie zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Wyszczególnienie
Wywiad środowiskowy
Obserwacja psychologiczno - pedagogiczna
dziecka
Sporządzenie opinii psychologiczno - pedagogicznej dziecka
Ryczałt administracyjny
Ogółem

Liczba rodzin

Liczba godzin

Koszt

Liczba rodzin

Liczba godzin

Koszt

Liczba rodzin

Liczba godzin

Koszt

1. 2. Dobór rodziny i dziecka

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Wyszczególnienie
Zapoznanie rodziny z sytuacją prawną, zdrowotną i rodzinną dziecka
Obserwacja kontaktów
Działania interwencyjne i zabezpieczające rodzinę preadopcyjną
Ryczałt administracyjny
Ogółem

1. 3. Postępowanie sądowe

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wyszczególnienie
Pomoc w sporządzeniu wniosków o preadopcję
Występowanie przed sądem opiekuńczym w roli
opiekuna prawnego dziecka
Obserwacja osobistej styczności w okresie
preadopcji
Sporządzenie sprawozdania dla potrzeb sądu na
okolicznośń gwarancji rodzicielskich
Ryczałt administracyjny
Ogółem

Łączny koszt zadania dot. prowadzenia procedur przysposobienia ……………….zł
III. Wyliczenie kosztów dojazdu:
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IV. Waşne informacje na temat realizacji zadań
1. Wnioski i zalecenia w zakresie pracy z rodzinami korzystającymi z pomocy specjalistów Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego w Zielonej Górze
Dane rodziny Dane dziecka Diagnoza problemu Wnioski Zalecenia do dalszej pracy z rodziną/dzieckiem 2. Inne istotne informacje dotyczące współpracy Ośrodka i Centrum
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POROZUMIENIE NR WO.X.0711-1/2009
zawarte w dniu 31 marca 2009r.

w Zielonej Górze pomiędzy
Miastem Zielona Góra reprezentowanym przez
Prezydenta Miasta - Janusza Kubickiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Emilii Wojtuściszyn
a
Powiatem Zielonogórskim reprezentowanym przez
Zarząd Powiatu Zielonogórskiego w imieniu którego
działają:
1) Starosta Zielonogórski - Edwin Łazicki
2) Wicestarosta Zielonogórski - Ryszard Górnicki
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Edyty
Dwojak,
w sprawie powierzenia Powiatowi Zielonogórskiemu prowadzenia zadań Miasta Zielona Góra wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. Nr 14, poz. 92
z 2008r.)
Na podstawie art. 5 ust. 2 - 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z póŝn. zm.), art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) strony
postanawiają, co następuje:
§ 1. 1. Miasto Zielona Góra powierza a Powiat
Zielonogórski przyjmuje do realizacji zadania określone w art. 35a ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 14, poz. 92 z póŝn. zm.) na terenie miasta Zielona Góra.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, wykonywane będą przez Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej
Górze, zwany dalej PUP.
§ 2. 1. Na wykonywanie zadań, o których mowa
w § 1 przeznacza się kwotę ustalaną co roku przez
Miasto Zielona Góra.
2. Wysokośń kwoty o której mowa w ust. 1 oraz
szczegółowy podział środków określi uchwała Rady
Miasta Zielona Góra.
§ 3. 1. Porozumienie będzie realizowane ze strony Miasta Zielona Góra przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, zwany dalej
MOPS w zakresie:
1) sporządzania zbiorczych sprawozdań kwartalnych i rocznych do PFRON;
2) składania do PFRON zapotrzebowania na środki
pienięşne;
3) przekazywania środków finansowych osobom
i jednostkom wskazanym przez PUP.
2. PUP realizując zadania wynikające z porozumienia będzie:
a)

prowadził dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie powierzonych zadań,

b)

składał do MOPS sprawozdania kwartalne
do 8 dnia po kwartale wg wzoru stanowiącego załącznik do porozumienia,

c)

składał do MOPS wnioski o wypłatę świadczeń zawierające oznaczenie beneficjenta,
tytuł wypłaty i kwotę oraz konto bankowe,
na które mają byń wpłacone przyznane
środki pienięşne.
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§ 4. Nadzór merytoryczny i organizacyjny nad
realizacją przez PUP zadań sprawuje Starosta Zielonogórski.

§ 7. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla kaşdej
strony.

§ 5. Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony.

§ 8. Porozumienie wchodzi w şycie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

§ 6. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają
pod rygorem niewaşności formy pisemnej.
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Załącznik
do porozumienia Nr WO.X.0711-1/09
z dnia 31 marca 2009r.

Sprawozdanie rzeczowo - finansowe z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji i zatrudniania osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
A. Informacje o składającym sprawozdanie
Nazwa składającego
Adres składającego
B. Sprawozdanie

Kwartał
Rok
Numer ewidencyjny powiatu

narastająco od
narastająco od początku
początku roku do
w okresie
roku do końca kwartału
końca kwartału
sprawozdawczym
sprawozdawczego
sprawozdawczego
Wyszczególnienie
kwota
kwota
kwota
kwota
liczba
w pełnych
liczba
w pełnych
liczba
w pełnych
liczba
w pełnych
złotych
złotych
złotych
złotych
2
3
4
5
6
7
8
9
10
I. Zwrot kosztów: adaptacji pomieszczeń zakładu pracy w szczególności poniesionych w związku z przystosowaniem stanowisk pracy, adaptacji lub nabycia
urządzeń ułatwiających wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy, zakupu i autoryzacji oprogramowania oraz urządzeń i technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, rozpoznania przez służby medycyny pracy art. 26
§ 6260
§ 6270
złoşone wnioski
zawarte umowy
zwrot kosztów adaptacji pomieszczeń zakładu pracy
zwrot kosztów adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających
wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy
zwrot kosztów zakupu i autoryzacji oprogramowania, urządzeń
i technologii wspomagających osoby niepełnosprawne
zwrot kosztów rozpoznania przez słuşby medycyny pracy
w tym: w zakładach pracy chronionej (z w. 3 do 6)
x
x
x
x
x
x
na wsi (z w. 3 do 6)
x
x
x
x
osoby zatrudnione w związku ze zwrotem kosztów (z w. 3 do 6)
x
x
x
x
w tym: w zakładach pracy chronionej (z w. 9)
x
x
x
x
x
x
mieszkańcy wsi (z w. 9)
x
x
x
x
kobiety (z w. 9)
x
x
x
x
II. Zwrot kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy art. 26d
§ 2440
§ 2450
złoşone wnioski
w okresie
sprawozdawczym

Lp.

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
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15
16
17
18
19
20
21
22
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2
zawarte umowy
zwrot kosztów zatrudnienia
w tym: w zakładach pracy chronionej (z w. 15)
dla mieszkańców wsi (z w. 15)
dla kobiet (z w. 15)
pracownicy niepełnosprawni, którzy otrzymali pomoc
w tym: w zakładach pracy chronionej (z w. 19)
mieszkańcy wsi ( z w. 19)
kobiety (z w. 19)
III. Zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy art. 26e

Poz. 766
3

4

5

6

x

x

x

x

x

x
x
x
x

x

x
x
x
x

§ 6260
23 złoşone wnioski
24 zawarte umowy
25 stanowiska pracy do wyposaşenia
x
x
zwrot kosztów wyposaşenia stanowisk pracy (liczba stanowisk
26
i kwota)
27 w tym: w zakładach pracy chronionej (z w. 26)
x
x
x
x
28
na wsi (z w. 26)
osoby zatrudnione na wyposaşonych stanowiskach pracy
29
x
x
(z w. 26)
30 w tym: w zakładach pracy chronionej (z w. 29)
x
x
x
x
31
mieszkańcy wsi (z w.29)
x
x
32
kobiety (z w. 29)
x
x
IV. Zobowiązania dotyczące zwrotu kosztów wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne art. 26f
§ 2440
zwrot kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia
33
społeczne
34 w tym: w zakładach pracy chronionej (z w. 33)
x
x
x
x
35
dla mieszkańców wsi (z w. 33)
36
dla kobiet (z w. 33)
V. Zwrot kosztów szkoleń organizowanych przez pracodawcę art. 41
§ 2440
37 złoşone wnioski
38 zawarte umowy
39 liczba osób do szkolenia (z w. 38)
x
x
40 zwrot kosztów za ukończone szkolenia (liczba osób i kwota)
41 w tym: zakłady pracy chronionej (z w. 40)
x
x
x
x
42
mieszkańcy wsi (z w. 40)
43
kobiety ( z w.40)

7

8

9

x
x
x
x

10

x
x
x
x
§ 6270

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x
§ 2450

§ 2450

x

x
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44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

56
57
58
59
60
61
62
63

64
65
66
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2
3
4
5
6
VI. Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej art. 35a ust. 1 pkt 8
§ 6260, § 2440
złoşone wnioski
zawarte umowy
koszty tworzenia wtz z uwzględnieniem wszystkich ŝródeł
finansowania
w tym: dofinansowanie wypłacone ze środków PFRON (z w. 46)
Dotyczy wtz powstałych w roku sprawozdawczym
§ 2440
koszty działania wtz z uwzględnieniem wszystkich ŝródeł
x
finansowania
dofinansowanie wypłacone ze środków PFRON
w tym:
x
(z w. 48)
przy zakładach pracy chronionej (z w. 48)
x
x
x
x
liczba uczestników wtz
x
x
x
w tym: liczba uczestników wtz przy zpch (z w. 51)
x
x
x
x
kobiety niepełnosprawne uczestniczące w wtz
x
(liczba uczestników z w. 51, kwota z w. 48)
młodzieş niepełnosprawna uczestnicząca w wtz
x
(liczba uczestników z w. 51, kwota z w. 48)
liczba uczestników wtz zgodnie z art. 10b ust. 3
x
x
x
(z w. 51)
Dotyczy wtz powstałych w latach poprzednich
§ 2440
koszty działania wtz z uwzględnieniem wszystkich ŝródeł
x
finansowania
dofinansowanie wypłacone ze środków PFRON
w tym:
x
(z w. 56)
przy zakładach pracy chronionej (z w. 56)
x
x
x
x
liczba uczestników wtz
x
x
x
w tym : liczba uczestników wtz przy zpch (z w. 59)
x
x
x
x
kobiety niepełnosprawne uczestniczące w wtz
x
(liczba uczestników z w. 59, kwota z w. 56)
młodzieş niepełnosprawna uczestnicząca w wtz
x
(liczba uczestników z w. 59, kwota z w. 56)
liczba uczestników wtz zgodnie z art. 10b ust. 3
x
x
x
(z w. 59)
VII. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych art. 35a ust.1 pkt 7 lit. b
§ 2440
złoşone wnioski
zawarte umowy
wypłacone dofinansowania (liczba osób i kwota)

7

8

9

10

§ 6270, § 2450

§ 2450
x
x
x
x

x
x
x

x
x

x
x
x

x

x

§ 2450
x
x
x
x

x
x
x

x
x

x
x
x

x
§ 2450

x
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
67 w tym: dla dzieci i młodzieşy niepełnosprawnej (z w. 66)
68
dla mieszkańców wsi (z w. 66)
VIII. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej art. 35a
ust. 1 pkt 7 lit. c
§ 6260
§ 6270
69 złoşone wnioski
70 zawarte umowy
71 wypłacone dofinansowania (liczba podmiotów i kwota)
72 w tym: dla dzieci i młodzieşy niepełnosprawnej (z w. 71)
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73
74
75
76
77
78

79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

90
91
92
93
94
95
96
97
98

99
100
101
102
103
104
105
106

107
108
109
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2
3
4
5
6
IX. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c
§ 3030
złoşone wnioski
zawarte umowy
wypłacone dofinansowania
w tym:
dla dzieci i młodzieşy niepełnosprawnej (z w. 75)
dla mieszkańców wsi (z w. 75)
dla kobiet (z w. 75)
X. Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. a
§ 3030
liczba osób ubiegających się o dofinansowanie wraz
x
x
z opiekunami
w tym: liczba opiekunów (z w. 79)
x
x
przyznane dofinansowania (liczba osób i kwota)
wypłacone dofinansowanie (w. 83 + 84 + 85 + 86 + 87)
dorośli niepełnosprawni z zakładów pracy
z tego:
chronionej (z w. 82)
pozostali dorośli niepełnosprawni (z w. 82)
dzieci i młodzieş niepełnosprawna (z w. 82)
opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych
(z w. 82)
opiekunowie dzieci i młodzieşy niepełnosprawnej
(z w. 82)
w tym:
mieszkańcy wsi (z w. 82)
kobiety (z w. 82)
XI. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych na wnioski
indywidualnych osób niepełnosprawnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. d
§ 3030
złoşone wnioski
zawarte umowy
wypłacone dofinansowania (w. 93 + 94 + 95)
z tego:
na bariery architektoniczne (z w. 92 )
na bariery w komunikowaniu się (z w. 92)
na bariery techniczne (z w. 92)
w tym:
dla dzieci i młodzieşy niepełnosprawnej (z w. 92)
dla mieszkańców wsi (z w. 92)
dla kobiet (z w. 92)
XII. Finansowanie kosztów szkoleń organizowanych przez kierownika powiatowego urzędu pracy art. 40
§ 3030
liczba osób ubiegających się o szkolenie według złoşonych
x
x
wniosków
liczba osób skierowanych na szkolenia oraz kwota
z zawartych umów
koszty ukończonych szkoleń (liczba osób i kwota)
w tym:
mieszkańcy wsi (z w. 101)
kobiety (z w. 101)
liczba osób niepełnosprawnych zatrudnionych (z w. 101)
x
x
w tym:
mieszkańcy wsi (z w. 104)
x
x
kobiety (z w. 104)
x
x
XIII. Jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienia wkładu do spółdzielni socjalnej art. 12a
§ 3030
złoşone wnioski
zawarte umowy
wypłacone dofinansowania (w. 110 + 111 + 112)

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 54

– 2381 –

1
2
3
110 z tego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (z w. 109)
111
rozpoczęcie działalności rolniczej (z w. 109)
112
wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (z w. 109)
113 w tym:
dla kobiet (z w. 109)
XIV. Dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego art. 13
114
115
116
117
118

119
120
121
122

123
124
125
126

127
128
129
130
131
132
133
134

Poz. 766
4

5

6

§ 3030
złoşone wnioski
zawarte umowy
wypłacone dofinansowania (liczba osób i kwota)
w tym:
dla mieszkańców wsi (z w. 116)
dla kobiet( z w. 116)
XV. Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących
pracy i nie pozostających w zatrudnieniu art. 11
§ 3030
liczba osób ubiegających się o skorzystanie z instrumentów
x
x
oraz usług rynku pracy
zwrot wydatków (liczba osób i kwota)
w tym:
dla mieszkańców wsi (z w. 120)
dla kobiet( z w. 120)
XVI. Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej zlecane fundacjom oraz organizacjom
pozarządowym art. 36
§ 2450
wypłacone dofinansowania
x
x
XVII. Kwota wykorzystana na pokrycie kosztów obsługi
x
x
realizowanych zadań
XVIII. Ogółem wykorzystane środki (*patrz dół strony)
x
x
XIX. Otrzymane środki z PFRON ogółem
x
x
XX. Wpływy podlegające zwrotowi do PFRON
§ 0970, § 0920
z art. 26, art. 26d, art. 26e, art. 26f
z art. 12 wraz z odsetkami
z rozliczenia wtz wraz z odsetkami
zwroty z rozliczeń - pozostałe zadania
odsetki od środków PFRON na wyodrębnionym rachunku
Ogółem uzyskane środki do zwrotu na rachunek PFRON
(w. 127 + 128 + 129 + 130 + 131)
środki zwrócone na rachunek PFRON (z w. 132)
stan wyodrębnionego rachunku bankowego na ostatni dzień
x
danego kwartału

Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej art. 12 - wg stanu prawnego
obowiązującego do 29 lipca 2007r.
135 umorzone poşyczki
136 naleşności z tytułu udzielonych poşyczek
x
x
Imię i nazwisko osoby
sporządzającej sprawozdanie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _
telefon (_ _ _ _ ) _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _

Data sporządzenia sprawozdania _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

___________________
Pieczątka imienna i podpis
Starosty lub Prezydenta Miasta

UWAGI:
Sprawozdanie naleşy złoşyń w terminie do 15 dnia pierwszego miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy.
Do sprawozdania naleşy dołączyń kserokopię wyciągu bankowego na ostatni dzień kwartału sprawozdawczego.

___________________________________________________________________________________
*W125K4=W3K4+W3K8+W4K4+W4K8+W5K4+W5K8+W6K4+W6K8+W15K4+W15K8+W26K4+W26K8+W33K4+W33K8+W40K4+W40K8+W47K4+W47K8+W49K4+W49K8
+W57K4+W57K8+W66K4+W66K8+W71K4+W71K8+W75K4+W82K4+W92K4+W101K4+W109K4+W116K4+W120K4+W123K4+W124K4
W125K6=W3K6+W3K10+W4K6+W4K10+W5K6+W5K10+W6K6+W6K10+W15K6+W15K10+W26K6+W26K10+W33K6+W33K10+W40K6+W40K10+W47K6+W47K10+W49K6
+W49K10+W57K6+W57K10+W66K6+W66K10+W71K6+W71K10+W75K6+W82K6+W92K6+ W101K6+ W109K6+W116K6+W120K6+W123K6+W124K6
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Egzemplarze bieşące i z lat ubiegłych, w miarę posiadanych rezerw, moşna nabywań: - 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 sprzedaşy
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul Jagiellończyka 8, codziennie w godz. 730 - 1530, Dzienniki Urzędowe wraz ze skorowidzami
wyłoşone są do powszechnego wglądu redakcji Dziennika Urzędowego, w bibliotece Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. oraz Delegaturze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze – codziennie w godzinach pracy urzędu.
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