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ZARZĄDZENIE NR 134
WOJEWODY LUBUSKIEGO
z dnia 15 czerwca 2009r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku

Na podstawie art. 192 ust. 1 i 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 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 z 2007r. Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766
oraz z 2008r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111)
w związku z uchwałą Nr XXVII/158/09 Rady Miejskiej
w Nowym Miasteczku z dnia 28 maja 2009r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego zarządza się, co następuje:
§ 1. Zarządza się przeprowadzenie wyborów
uzupełniających do Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku w okręgu wyborczym Nr 3, w którym wybiera się jednego radnego.

§ 2. Datę wyborów ustala się na niedzielę, dnia
23 sierpnia 2009r.
§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania
poszczególnych czynności wyborczych określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 4. Zarządzenie ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i podaje do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia na
obszarze Gminy Nowe Miasteczko.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie
14 dni od dnia ogłoszenia.

po upływie

Wojewoda Lubuski
Helena Hatka
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Poz. 956
Załącznik
do zarządzenia Nr 134
Wojewody Lubuskiego
z dnia 15 czerwca 2009r.

Kalendarz wyborczy
dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku
zarządzonych na dzień 23 sierpnia 2009r.
Termin wykonania
czynności wyborczej
do 24 czerwca 2009r.

do 4 lipca 2009r.

do 6 lipca 2009r.

do 9 lipca 2009r.
do 24 lipca 2009r.
do godz. 2400
do 24 lipca 2009r.

do 2 sierpnia 2009r.

do 8 sierpnia 2009r.

do 9 sierpnia 2009r.
21 sierpnia 2009r.
o godz. 2400
22 sierpnia 2009r.
23 sierpnia 2009r.
godz. 600 - 2000
95 6

Treść czynności
- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia oraz
ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego zarządzenia Wojewody Lubuskiego w sprawie wyborów uzupełniających do
Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku
- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia burmistrza, informacji o granicy okręgu wyborczego, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie
Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowym Miasteczku w wyborach uzupełniających,
- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze o utworzeniu komitetów wyborczych oraz o zamiarze zgłaszania list kandydatów na radnego
- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Zielonej Górze przez pełnomocników komitetów wyborczych kandydatów do składu Miejskiej
Komisji Wyborczej w Nowym Miasteczku
- powołanie przez Komisarza Wyborczego Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowym Miasteczku
- zgłaszanie Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowym Miasteczku list
kandydatów na radnego w okręgu wyborczym
- zgłaszanie burmistrzowi Nowego Miasteczka kandydatów do składu obwodowej komisji wyborczej przez pełnomocników komitetów
wyborczych
- powołanie przez Miejska Komisję Wyborczą w Nowym Miasteczku
obwodowej komisji wyborczej,
- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia burmistrza, informacji o numerze i granicy obwodu głosowania oraz
o wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej
- rozplakatowanie obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej
w Nowym Miasteczku o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego zawierających numery list, skróty nazw komitetów, dane
o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi
oznaczeniami kandydatów
- sporządzenie spisu wyborców w urzędzie gminy
- zakończenie kampanii wyborczej
- przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu wyborców
- głosowanie.
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UCHWAŁA NR XXX/22/09
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE
z dnia 21 kwietnia 2009r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego
w Rzepinie w rejonie ul. Słubickiej

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 późniejszymi zmianami), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717) oraz
w związku z uchwałą Nr XVI/9/08 Rady miejskiej
w Rzepinie z dnia 27 lutego 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu
położonego w Rzepinie w rejonie ul. Słubickiej
uchwala się, co następuje:

3) obowiązującej linii zabudowy - należy przez to
rozumieć linię wyznaczającą realizację obiektów kubaturowych z dopuszczeniem tolerancji
1,5m przy występowaniu ryzalitów, wykuszy,
pilastrów, słupów oraz stref wejściowych stanowiących nie więcej niż 30% powierzchni
ściany zewnętrznej budynku;

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Rzepinie w rejonie ul. Słubickiej, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Rzepinie
Nr XIX/61/04 z dnia 17 sierpnia 2004r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Rzepinie w rejonie
ul. Słubickiej - zwaną dalej planem, stwierdzając
jednocześnie jej zgodność ze studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Rzepin.

5) terenie - należy przez to rozumieć teren wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem;

2. Plan, o którym mowa w ust. 1 składa się z części tekstowej zawartej w § 2, 3 i 4, rysunku planu
w skali 1:1000 stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zadań własnych gminy w zakresie infrastruktury
technicznej - stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały oraz rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia zgłoszonych uwag do planu - stanowiącego
załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
Ustalenia ogólne planu
§ 2. 1. Przedmiotem ustaleń planu jest teren zabudowy handlowo - mieszkaniowej i usługowej
oznaczony symbolem U, MW.

stref wejściowych stanowiących nie więcej niż
30% powierzchni ściany zewnętrznej budynku;

4) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć aktualne w momencie realizacji niniejszej
uchwały przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, normy branżowe oraz ograniczenia
w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych;

6) usługach nieuciążliwych - należy przez to rozumieć taki rodzaj działalności usługowej, która
nie powoduje przekroczenia standardów jakości środowiska (np. hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, oddziaływanie komunikacji)
poza terenem, do którego prowadzący usługi
posiada tytuł prawny;
7) dachach wysokich - należy przez to rozumieć
dachy dwuspadowe, wielospadowe i łamane,
z zachowaniem symetrycznego kąta spadku połaci dachowych oraz z dopuszczeniem występów, których suma szerokości nie może przekraczać połowy długości dachu.
3. Następujące oznaczenia graficzne w rysunku
planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) granice obszaru objętego planem;

2. Ilekroć w ustaleniach niniejszej uchwały jest
mowa o:

2) linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie
użytkowania i przeznaczenia;

1) przeznaczeniu terenu - należy przez to rozumieć
takie przeznaczenie, które powinno przeważać
na danym terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi w sposób określony ustaleniami planu;

3) obowiązująca i nieprzekraczalne linie zabudowy;

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez
to rozumieć linię ograniczającą obszar, na którym przewiduje się realizację obiektów kubaturowych; bez prawa jej przekraczania oraz z dopuszczeniem tolerancji 1,5m przy występowaniu ryzalitów, wykuszy, pilastrów, słupów oraz

4) podstawowe przeznaczenie terenu oznaczone
odpowiednim symbolem;
5) wielkości wymiarowe,
4. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego, ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz zasad kształtowania przestrzeni publicznych - ustala się:
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1) obowiązek:
a)

b)

każdorazowego zawiadamiania Wojewody
Lubuskiego w przypadkach odkrycia w trakcie robót ziemnych kopalnych szczątków roślin i zwierząt;
każdorazowego zawiadamiania Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Burmistrza
Rzepina w przypadkach odkrycia w trakcie
prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych przedmiotu mogącego być zabytkiem,
po uprzednim wstrzymaniu wszelkich prac
mogących uszkodzić lub zniszczyć odkryty
przedmiot oraz zabezpieczeniu go i miejsca
jego odkrycia przy użyciu dostępnych środków;

Poz. 957
(w linii lica budynku Nr 25 przy ul. Słubickiej)
i nieprzekraczalne linie zabudowy - wg oznaczenia graficznego w rysunku planu;

2) przeznaczenie terenu - teren zabudowy handlowo - mieszkaniowej wielorodzinnej oraz
usługowej;
3) wysokość zabudowy - trzy kondygnacje nadziemne, w części północnej terenu w pierzei ul.
Słubickiej, z dopuszczeniem zabudowy parterowej w pozostałej części terenu;
4) obowiązek:
a)

stosowania wyłącznie usług nieuciążliwych,

b)

zastosowania więźbowej konstrukcji dachów
wysokich o nachyleniu połaci od 25o do 40o
krytych dachówką ceramiczną w kolorze
czerwonym lub brązowym - w zabudowie
o trzech kondygnacjach, z dopuszczeniem
połaci dachowych w parterowej części zabudowy o spadkach 5%,

c)

zapewnienia szczególnej dbałości o wyraz
architektoniczny narożnych fragmentów zabudowy, poprzez zastosowanie detali architektonicznych takich jak: wykusze, wieżyce
itp.,

d)

zapewnienia w obrębie terenu miejsc parkingowych na samochody osobowe w wymiarze
1 miejsce na każde 20,0m2 powierzchni
sprzedaży oraz 2 miejsca parkingowe na
jedno mieszkanie,

e)

ograniczenia powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu w wymiarze do
30%,

f)

zapewnienia powierzchni biologicznie czynnej w wymiarze nie mniejszym niż 5% powierzchni terenu,

g)

sytuowania funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej w poziomie drugiej i trzeciej kondygnacji;

2) obowiązującą linię zabudowy w pierzei ul. Słubickiej w celu konsekwentnego utrzymania historycznej linii zabudowy;
3) zakaz:
a)

lokalizacji w obszarze objętym planem wież
telefonii komórkowej oraz elektrowni wiatrowych,

b)

lokalizacji ogrodzeń wzdłuż granic terenu od
strony przestrzeni publicznych,

c)

lokalizacji zabudowy gospodarczo - garażowej w obrębie terenu;

4) przynależność terenu oznaczonego symbolem
U, MW do grupy terenów pod zabudowę
mieszkaniowo - usługową w myśl wymogów
zawartych w ustawie prawo ochrony środowiska dotyczących ochrony przed hałasem.
5. Ustalenia dotyczące sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów:
W obszarze objętym planem nie występują tereny
lub obiekty podlegające ochronie, jednakże znajduje
się on w obrębie rozległego zbiornika wód podziemnych typu pradolinnego (137 ONO).
6. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad
i warunków scalania i podziału nieruchomości.

5) dopuszczenie możliwości:
a)

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

b)

zastosowania murów oporowych wzdłuż
granicy południowej terenu,

c)

sytuowania reklam w elewacjach budynków
w poziomie parterów usługowych;

Dopuszcza się możliwość łączenia i podziału nieruchomości.
7. Ustalenia dotyczące sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.
Ustala się możliwość dotychczasowego sposobu
użytkowania i zagospodarowania terenu, jako jego
tymczasowego zagospodarowania do czasu osiągnięcia docelowych ustaleń planu przewidzianych
do etapowej realizacji.

6) zakazy, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 3;
7) dojazdy:

Ustalenia szczegółowe dla terenu

a)

§ 3. 1. Teren U, MW - teren zabudowy handlowo
- mieszkaniowej i usługowej.

główny - z ul. Słubickiej do sektora parkingowego w środkowej części terenu,

b)

uzupełniające i dostawcze - z przyległych od
strony wschodniej i zachodniej dróg publicznych;

Ustala się:
1) linie rozgraniczenia terenu oraz obowiązującą

8) obsługę w zakresie infrastruktury technicznej:
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zaopatrzenie w wodę - z istniejącego ogólnomiejskiego systemu wodociągowego na
warunkach jego zarządcy,
odprowadzanie ścieków sanitarnych - do
istniejącego ogólnomiejskiego systemu kanalizacji sanitarnej na warunkach zarządcy
tego systemu,

c)

odprowadzanie wód deszczowych - do lokalnego, w obrębie terenu systemu studni
chłonnych,

d)

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

e)

zaopatrzenie w energię elektryczną (dla zapotrzebowanej orientacyjnej mocy ok.
110kW) - z systemu sieci niskiego napięcia
zasilanego z istniejącej stacji transformatorowej 15/0,4kV Słubicka S-5484 - na warunkach zarządcy tego systemu, odstępując
jednocześnie od rezerwacji na cele lokalizacji
stacji transformatorowej pierwotnie wyznaczonej działki,

f)

zaopatrzenie w energię cieplną - z lokalnych
źródeł z zaleceniem wykorzystania energii
elektrycznej lub gazu oraz wykluczeniem za-

Poz. 957
stosowania paliw stałych,
g)

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

h)

gospodarkę odpadami komunalnymi w ramach miejskiego systemu za pomocą
specjalistycznego transportu.

§ 4. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, ustala się jednorazową opłatę
od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości
30%.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XIX/61/04 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 17 sierpnia 2004r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Rzepinie w rejonie
ul. Słubickiej w części objętej niniejszą uchwałą.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzepina.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Barbara Szostak
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Poz. 957
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXX/22/09
Rady Miejskiej w Rzepinie
z dnia 21 kwietnia 2009r.
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Poz. 957,958

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXX/22/09
Rady Miejskiej w Rzepinie
z dnia 21 kwietnia 2009r.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXX/22/09
Rady Miejskiej w Rzepinie
z dnia 21 kwietnia 2009r.

Rozstrzygnięcie
dotyczące sposobu realizacji i finansowania zadań własnych gminy z zakresu infrastruktury
technicznej w obszarze objętym zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Rzepinie w rejonie
ul. Słubickiej

Rozstrzygnięcie
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Rzepinie w rejonie ul. Słubickiej
Uwag nie wniesiono.

W obszarze objętym zmianą planu nie występują
zadania własne gminy z zakresu infrastruktury
technicznej.
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UCHWAŁA NR XXI/192/09
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 29 kwietnia 2009r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Płoty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1), art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80,
poz. 717, z późn. zm.2), w oparciu o uchwałę
Nr VIII/75/07 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia
26 września 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Płoty, po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Czerwieńsk, uchwalonym uchwałą Nr 95/XII/00 Rady
Gminy i Miasta w Czerwieńsku z dnia 24 lutego
2000r. uchwala się, co następuje:

________________________________________________
1
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy
zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172,
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17,
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 ora z 2008r.
Nr 180, poz. 1111; Nr 223,poz. 1458 i z 2009r. Nr 52,
poz. 420.
2
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz. U. z 2004r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492,
z 2005r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006r.
Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007r. Nr 127,
poz. 880 oraz z 2008r. Nr 123, poz. 803, Nr 199,
poz. 1227 i Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413.
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Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Przedmiotem uchwały jest miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego wsi Płoty.
2. Plan obejmuje teren działki o Nr ewid. 187 zlokalizowany w obrębie wsi Płoty zgodnie z rysunkiem
planu, stanowiącym załącznik graficzny Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są
trzy załączniki:
1) rysunek planu w skali 1: 500 wraz z wyrysem ze
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czerwieńsk
w skali 1: 10 000; będący załącznikiem graficznym Nr 1;
2) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Czerwieńsku
dotyczące sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz
zasad ich finansowania zgodnie z przepisami
o finansach publicznych, będące załącznikiem
Nr 2;
3) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Czerwieńsku
dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu niniejszego planu w trakcie
wyłożenia do publicznego wglądu, zapisane
w formie tekstowej, będące załącznikiem Nr 3.
§ 2. 1. Przedmiotem planu są regulacje określające zasady zagospodarowania terenu objętego
miejscowym planem z przeznaczeniem na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, infrastrukturę techniczną i komunikację.
2. Przy zagospodarowaniu wyodrębnionych terenów obowiązuje zasada bezkolizyjnego sąsiedztwa poszczególnych funkcji, których uciążliwość
nie może wykraczać poza granice działek na ten cel
przeznaczonych.
Rozdział 2
Ustalenia szczegółowe do planu
§ 3. 1. Wyznacza się, teren mieszkalnictwa jednorodzinnego, oznaczony na rysunku planu symbolem MN, dla którego ustala się następujące wymagania:

2. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń
towarzyszących w ramach użytkowania dopuszczalnego wymienionych w pkt 2 jest:
1) dostosowanie ich do wymogów i charakteru
użytkowania podstawowego;
2) zachowanie proporcji, tak aby użytkowanie dopuszczalne nie stanowiło więcej niż 40% powierzchni użytkowania podstawowego liczonego w granicach działki.
3. Zakazuje się:
1) lokalizacji usług, które mogłyby poprzez sąsiedztwo wpłynąć na obniżenie wartości sąsiedniej działki mieszkaniowej;
2) wydzielania działek, których szerokość frontu
jest mniejsza niż 18,0m;
3) wydzielania działek o powierzchni mniejszej niż
700m2.
§ 4. W celu ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się następujące wymagania:
1) odnośnie cech elementów istniejącego zagospodarowania: zachowanie w maksymalnym
stopniu istniejącego ukształtowania terenu;
2) odnośnie cech elementów wymagających
ukształtowania: pod względem formy i gabarytów budynki oraz ich usytuowanie na działce
wraz z innymi elementami zagospodarowania
(ogrodzenie, obiekty małej architektury oraz
zieleń) kształtować w dostosowaniu do cech lokalnego krajobrazu i otaczającego zainwestowania i nawiązywać do form architektury tradycyjnej w celu harmonijnego wkomponowania nowych elementów zagospodarowania
w otoczenie uwzględniając ukształtowanie i położenie terenu, jego widoczność na i z tych terenów.
§ 5. 1. W celu ochrony zasobów środowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się następujące wymagania:
1) w celu zachowania wartości przyrodniczych należy:
a)

glebę urodzajną (humus) w czasie wykonywania wykopów pod zabudowę i komunikację odłożyć i wykorzystać na terenach przeznaczonych do rekultywacji pod zieleń (na
trawniki i pod krzewy, drzewa),

b)

maksymalnie chronić istniejący drzewostan,

c)

wody opadowe gromadzić w zbiornikach
i wykorzystywać do podlewania terenów zielonych,

d)

odpady komunalne gromadzić w pojemnikach i po segregacji wywozić na wskazane
wysypisko przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwo;

1) podstawowe przeznaczenie gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;
2) dopuszcza się możliwość lokalizowania:
a)

budynków usługowych lub gospodarczych
jako przybudowanych obiektów do budynku
mieszkalnego lub wolnostojących, 1 - kondygnacyjnych o architekturze nawiązującej
do obiektu podstawowego,

b)

urządzeń i sieci infrastruktury technicznej dla
obsługi działki,

c)

nasadzeń drzew i krzewów,

urządzeń rekreacji i elementów małej architektury.

2) w celu ochrony krajobrazu kulturowego należy:
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zachować istniejące drzewa i uzupełnić ich
zróżnicowaną gatunkowo zielenią wysoką
i niską o charakterze ozdobnym, pokrywającą ukształtowane powierzchnie,
zakazać lokalizowania obiektów mogących
trwale naruszyć walory krajobrazowe;

3) zakazuje się:
a)

lokalizacji usług należących do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko
w rozumieniu prawa ochrony środowiska,

b)

lokalizacji usług powodujących przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego właściciel ma tytuł prawny.

2. W zakresie ochrony przed hałasem
dopuszczalny
poziom
hałasu
określony
w przepisach odrębnych dla terenów oznaczonych
na rysunku planu symbolem MN - wskazuje się jako
przyporządkowany rodzajowi „tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej”.
3. Teren objęty opracowaniem znajduję się
w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych
(GZWP) Nr 150 „Pradolina Warszawa - Berlin (Koło Odra ). W celu jego ochrony, z uwagi na brak
naturalnej izolacji w stropie warstwy wodonośnej
i niewielką strefę aeracji, należy w wypadku
lokalizacji obiektu grożącego zanieczyszczeniami
wód podziemnych, przewidzieć zabezpieczenia
uniemożliwiające infiltrację tych zanieczyszczeń
w głąb powierzchni terenu.
Na terenie objętym opracowaniem i w jego najbliższym otoczeniu brak jest obiektów objętych ochroną
prawną, nie występują złoża kopalin.
§ 6. 1. W celu ochrony dziedzictwa kulturowego
i dóbr kultury współczesnej ustala się następujące
wymagania:
1) pod względem wystroju architektonicznego
i kubatury muszą być budynki dostosowane do
obiektów stanowiących przeważający typ zabudowy na terenie wsi Płoty;
2) ogrodzenia od strony dróg powinno być ażurowe powyżej 0,6m od poziomu terenu;
3) osoba, która w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych odkryje przedmiot, co
do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on
zabytkiem, jest obowiązana:
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zabytków.
§ 7. 1. W celu właściwego kształtowania przestrzeni publicznej (drogi kołowe) ustala się następujące wymagania:
1) wzdłuż drogi KDD chodnik oddzielić od jezdni
trawnikiem szerokości 1,0 metra ze szpalerem
drzew;
2) drogi dojazdowe KDW wyłożyć jednoprzestrzennie polbrukiem i jednostronnie obsadzić
szpalerem niewielkich drzew.
§ 1. 2. Nakazuje się zapewnienie dostępności
osobom niepełnosprawnym poprzez:
1) likwidację istniejących barier technicznych
i architektonicznych, w tym stosowanie jako
uzupełnienie schodów, pochylni i podjazdów;
2) umożliwienie
przy
zagospodarowywaniu
nowych terenów na wszystkich ciągach
pieszych i pieszo - jezdnych, poruszanie się
osobom niepełnosprawnym.
§ 8. 1. W celu właściwego kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się następujące wymagania:
1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości
od linii rozgraniczających drogi dojazdowej
i wewnętrznej zgodnie z rysunkiem planu 6,0m;
2) zachowanie zasady aby wielkość powierzchni
zabudowy w stosunku do powierzchni działki,
stanowiła ~30%, w tym powierzchnia biologicznie czynna 60%;
3) maksymalna wysokość dwie kondygnacje
i poddasze użytkowe, ale nie wyższa niż 10,0m
licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu;
4) zwieńczenie budynków, dachami dwu lub wielospadowymi o pokryciu ceramicznym lub dachówkopodobnym o zbliżonej estetyce i kącie
ich nachylenia w zabudowie mieszkaniowej od
22o do 45o;
5) kolor dachu: naturalny kolor dachówki ceramicznej;
6) elewacje budynków z materiałów tradycyjnych
tj.: cegła, kamień, drewno;
7) kolory tynków ścian: pastelowe ciepłe.
2. Zakazuje się:

a)

wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot,

1) stosowania dachów płaskich w zabudowie gospodarczej;

b)

zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,

2) krycia dachów budynków gospodarczych eternitem lub papą.

c)

niezwłocznie zawiadomić o odkryciu wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli
nie jest to możliwe, Burmistrza Czerwieńska.

3. W przypadku łączenia działek obowiązują zasady zabudowy i zagospodarowania terenu jak dla pojedynczej działki.

2. Na terenie objętym opracowaniem i w jego
najbliższym otoczeniu brak jest obiektów i terenów
wpisanych do rejestrów zabytków i do ewidencji

§ 9. Odstępuje się od ustaleń dotyczących granic
i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na pod-
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stawie odrębnych przepisów (tereny górnicze, tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi i tereny
zagrożone osuwaniem się mas ziemnych) ze względu na to, że nie występują one na terenie objętym
planem.
§ 10. W celu określenia warunków scalenia i podziału nieruchomości ustala się:
1) teren nie wymaga scalenia gruntów;
2) dopuszcza się łączenie działek w zależności od
potrzeb przyszłych właścicieli.
§ 11. 1. W zakresie komunikacji ustala się:
1) układ komunikacji składa się:
a)

z drogi publicznej dojazdowej oznaczonej
symbolem KDD (w granicy opracowania poszerzenie w liniach rozgraniczenia drogi
2,0m);

b)

z drogi wewnętrznej pieszo - jezdnej oznaczonej symbolem KDW o szerokości w liniach rozgraniczenia 6,0m;

2) w narożnikach skrzyżowań określonych na rysunku planu zachować obszary widoczności
z zakazem lokalizacji wszelkich przeszkód widoczności;
3) drogę wewnętrzną dojazdową połączyć z układem zewnętrznym tj. z drogami publicznymi
wjazdem i wyjazdem;
4) na każdej działce przewidzieć co najmniej dwa
miejsca postojowe, jedno w garażu drugie
przed garażem.
2. W zakresie infrastruktury technicznej ustala
się:
1) odprowadzenie ścieków komunalnych i bytowych do kanalizacji wiejskiej w miejscowości
Płoty poprzez systemy kanalizacji sanitarnej;
2) odprowadzenie wód deszczowych:
a)

b)

odprowadzenie wód deszczowych z powierzchni komunikacyjnych grawitacyjnymi
systemami kanalizacji deszczowej poprzez
seperatory tłuszczów i olejów do najbliższych cieków wodnych,
dopuszcza się gromadzenie wód opadowych
na terenach zainwestowanych z ich gospodarczym wykorzystaniem;
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3) zaopatrzenie w wodę przewidziano z ujęcia
wiejskiego w miejscowości Płoty;
4) zaopatrzenie w gaz siecią gazową średniego
ciśnienia z miejscowości Płoty;
5) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej
trafostacji zlokalizowanej na terenie poza granicą opracowania;
6) zaopatrzenie w ciepło z lokalnych źródeł ciepła
z obowiązkowym stosowaniem czynnika grzejnego w kotłowniach w postaci paliwa ekologicznego;
7) usuwanie nieczystości poprzez gromadzenie
odpadów stałych z uwzględnieniem ich segregacji na terenie działek i wywóz ich na wskazane wysypisko przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwo.
§ 12. Na terenie, o którym mowa w § 1 ust. 2
ustala się następujące tymczasowe sposoby zagospodarowania terenu:
1) użytkowanie dotychczasowe;
2) uporządkowanie istniejącej zieleni i wprowadzenie nowych nasadzeń zgodnie z projektem
zagospodarowania działki;
3) wygrodzenie terenu działki.
§ 13. Odnośnie obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji, nie zachodzi potrzeba
takich regulacji prawnych, zagadnienie nie występuje na terenie objętym ustaleniami.
§ 14. Ustala się 5% stawkę, służącą naliczeniu
opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Rozdział 3
Przepisy końcowe
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie
30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego i podlega publikacji na
stronie internetowej Gminy Czerwieńsk.
Przewodniczący Rady
Leszek Jędras
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXI/192/09
Rady Miejskiej w Czerwieńsku
z dnia 29 kwietnia 2009r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXI/192/09
Rady Miejskiej w Czerwieńsku
z dnia 29 kwietnia 2009r.
Rozstrzygnięcie
dotyczy sposobu realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania
zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Płoty obejmującego teren
działki o Nr ewid. 187
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 167 ust. 2
pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104
z późn. zm.) Rada Miejska w Czerwieńsku rozstrzyga, co następuje:
1) z ustaleń zawartych w uchwale w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Płoty obejmującego tereny w granicach określonych w załączniku graficznym Nr 1
wynika, że realizacja zapisanych w nim zadań
z zakresu infrastruktury technicznej, w tym budowy dróg, kanalizacji, wodociągów pociąga za
sobą wydatki z budżetu gminy, w zakresie realizacji zadań własnych;
2) inwestycje i nakłady wynikające z realizacji zapisów przedmiotowej uchwały, w zakresie budowy i rozbudowy infrastruktury technicznej,
które są niezbędne dla prawidłowego i uporządkowanego zagospodarowania terenu objętego planem, będą finansowane ze środków:
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a)

budżetowych gminy, wg harmonogramu
planowanych do realizacji inwestycji oraz zadań wprowadzanych w kolejnych latach do
budżetu przez Radę Miejską w Czerwieńsku,

b)

pozabudżetowych, w tym z funduszy Unii
Europejskiej,

c)

wynikających z porozumień, w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego,

d)

własnych inwestorów, na terenie posiadanych przez nich nieruchomości,

e)

własnych operatorów sieci.
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXI/192/09
Rady Miejskiej w Czerwieńsku
z dnia 29 kwietnia 2009r.

Rozstrzygnięcie
w sprawie uwag wniesionych do projektu planu
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.) Rada Miejska w Czerwieńsku rozstrzyga, co
następuje:
Do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Płoty obejmującego teren działki
o Nr ewid. 187 wyłożonego do publicznego wglądu
wraz z prognozą skutków wpływu ustaleń planu na
środowisko w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta
w Czerwieńsku przy ul. Rynek 25 w dniach od
24 marca 2009r. do 14 kwietnia 2009r. nie wniesiono
uwag zgodnie z wykazem uwag stanowiących integralną część dokumentacji formalno - prawnej prac
planistycznych.
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UCHWAŁA NR XXVI/174/2009
RADY GMINY LUBRZA
z dnia 27 maja 2009r.
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Lubrza.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednoty z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.:
Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, NT 162,
poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52,
poz. 420) w związku z art. 19 pkt 1a i pkt 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 121,
poz. 844 ze zm.: Dz. U. z 2005r. Nr 143, poz. 1199,
Dz. U. z 2006r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635,
Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251,
poz. 1847, Dz. U. z 2008r. Nr 93, poz. 585, Nr 116,
poz. 730, Dz. U. z 2009r. Nr 56, M. P. z 2006r. Nr 72,
poz. 721, Nr 75, poz. 758, M. P. z 2007r.

Nr 47, poz. 557, Nr 76, poz. 813, M. P. z 2008r. N 59,
poz. 531, Nr 78, poz. 692) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXI/145/08 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie wysokości
stawek opłaty targowej na terenie Gminy Lubrza
(Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
z 2008r. Nr 130, poz. 2016) zmienia się § 2 ust. 2, który otrzymuje brzmienie: „Inkasentami opłaty targowej na terenie gminy ustala się sołtysów poszczególnych sołectw”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gmina Lubrza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 9 marca
2009r.
Przewodniczący Rady
Ryszard Skonieczek
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INFORMACJA
PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA
z dnia 9 czerwca 2009r.
w sprawie operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji
budynków na obszarze miasta Zielona Góra

Na podstawie art. 24a ust. 8 - 12 ustawy z dnia
17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 240, poz. 2027
z późn. zm.1), art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn.
zm.2) oraz § 13, § 15 ust. 2 i § 17 ust. 1 pkt 1 zarządzenia Nr 300/07 Prezydenta Miasta Zielona Góra
z dnia 14 marca 2007r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Zielona Góra - tekst jednolity z późn. zm.3 informuje się:

§ 1. Projekt operatu opisowo - kartograficznego
modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali dla części jednostki ewidencyjnej - miasta Zielona Góra, obejmującej obręby ewidencyjne Nr 2, 20, 31 stał się z dniem 21 marca
2009r. operatem ewidencji gruntów i budynków.
§ 2. 1. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą
dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków
ujawnione w operacie opisowo - kartograficznym,
może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia informa-
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cji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, zgłaszać zarzuty do danych zawartych w § 1.

§ 5. Informacja podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.

2. Uwzględnienie lub odrzucenie zarzutów następuje w drodze stosownej decyzji Prezydenta Miasta.

Prezydent Miasta
Janusz Kubicki

§ 3. Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania, tj. uprawomocnienia się decyzji w stosunku do gruntów, budynków i lokali, których dotyczą
zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo - kartograficznym nie są ważne.
§ 4. Zarzuty zgłoszone po upływie 30 dni od daty
ogłoszenia informacji traktowane będą jak wnioski
o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

_________________________________________________
1

Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006r.
Nr 170, poz. 1217, z 2007r. Nr 21, poz. 125, z 2008r. Nr 201,
poz. 1237, z 2008r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009r. Nr 31, poz. 206
i Nr 42, poz. 334.
2
Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568,
z 2004r. Nr 102, poz. 1055, z 2007r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r.
Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458.
3
Ogłoszony w załączniku do obwieszczenia Nr 3/08 Prezydenta
Miasta Zielona Góra z dnia 11 sierpnia 2008r., zmieniony zarządzeniem Nr 730/08 z dnia 1 września 2008r.
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INFORMACJA
O DECYZJACH PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
NR WCC/I163B/13859/W/OWA/2009/ML
NR PCC/1139B/13859/W/OWA/2009/ML
NR OCC/335A/13859/W/OWA/2009/ML
z dnia 10 czerwca 2009r.
w sprawie zmiany koncesji Przedsiębiorstwa Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Spółka z o.o. na
wytwarzanie ciepła, na przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz obrót ciepłem

W dniu 10 czerwca 2009r. na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego: Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Spółka z o. o. z siedzibą w Warszawie,
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzjami,
Nr WCC/1163B/13859/W/OWA/2009/ML, Nr PCC/
1139B/W/OWA/2009/ML i Nr OCC/335A/13859
/W/OWA/ 2009/ML postanowił zmienić koncesje:
Nr WCC/1163/13859/W/OWA/2008/ML z dnia 1 lutego 2008r. (z późn. zm.) na wytwarzanie ciepła,
PCC/1139/13859/W/OWA/2008/ML z dnia 1 lutego
2008r. (z późn. zm.) na przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz Nr OCC/335/13859/W/OWA/2008/ML z dnia
1 lutego 2008r. na obrót ciepłem, udzielone temu
przedsiębiorstwu.
Uzasadnienie
Decyzjami z dnia 1 lutego 2008r.: Nr WCC/1163/
13859/W/OWA/2008/ML (z późn. zm.), PCC/1139/
13859/ W/OWA/2008/ML (z późn. zm.) oraz
Nr
OCC/335/13859/W/OWA/2008/ML,
udzielono
przedsiębiorstwu energetycznemu: Zespól Zarządców Nieruchomości WAM Spółka z o. o. koncesji na
wytwarzanie ciepła, na przesyłanie i dystrybucję
ciepła oraz na obrót ciepłem, na okres do 31 grudnia
2025r.

961

Pismem z dnia 27 stycznia 2009r. (znak: OEC-ZAT610-2-1/08) przedsiębiorstwo wystąpiło z wnioskiem
o zmianę ww. koncesji, w związku z wydzierżawieniem nowych źródeł ciepła oraz z przejęciem przez
inne podmioty źródeł ciepła oraz sieci ciepłowniczych.
W toku postępowania ustalono, że zasadne jest dokonanie zmian ww. decyzji Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki.
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił zmienić decyzje: na wytwarzanie ciepła, na
przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz na obrót ciepłem.
Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
p.o. Dyrektor
Oddziału Centralnego
Urzędu Regulacji Energetyki
w Warszawie
Adam Dobrowolski
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OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
z dnia 8 czerwca 2009r.
o zmianie w składzie Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

Na podstawie art. 182 i 183 w związku z art. 194
ustawy z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja wyborcza
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
(Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547 ze zm.) Komisarz
Wyborczy w Gorzowie Wlkp. podaje następujące
informacje:
§ 1. Uchwałą Nr LIII/895/09 z dnia 27 maja 2009r.
Rada Miasta Gorzowa Wlkp. stwierdziła wygaśnięcie
mandatu radnego Łukasza Szadny, w okręgu wyborczym Nr 4 z listy Nr 5 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP wskutek pisemnego zrzeczenia się mandatu.

§ 2. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. w dniu 1 czerwca 2009r. podjęła uchwałę Nr LIV/896/09 o wstąpieniu na jego miejsce Tomasza Marka Gierczak kandydata z tej samej listy Nr 5 - Komitet Wyborczy
Platforma Obywatelska RP, w okręgu wyborczym
Nr 4, który w wyborach uzyskał kolejno największą
liczbę głosów, nie utracił prawa wybieralności i wyraził zgodę na przyjęcie mandatu.
§ 3. Obwieszczenie podaje się do publicznej
wiadomości i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Komisarz Wyborczy
Zbigniew Piątek
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POROZUMIENIE NR DG.II.0718-19/2009
z dnia 24 kwietnia 2009 r.
Powiat Świebodziński, zwany dalej „Powiatem”,
reprezentowany przez Zarząd Powiatu Świebodzińskiego, w imieniu którego działają:
1. Starosta – Zbigniew Szumski,
2. Wicestarosta – Jolanta Starzewska
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Doroty
Karbowiak
oraz
Gmina Skąpe, zwana dalej „Gminą”, w imieniu której działa:
Wójt – Zbigniew Woch
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Jarosława
Wisza
zawierają porozumienie następującej treści:
§ 1. 1. Powiat powierza Gminie wykonanie zadania pn. „Odnowa nawierzchni drogi nr 1228F –
ul. Wojciechowskiego w m. Ołobok”.

2. Gmina zobowiązuje się do:
1) wyłonienia wykonawcy zadania, zgodnie
z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych,
2) poprowadzenia procesu inwestycyjnego, zgodnie z wymogami Prawa budowlanego i ustawy
o drogach publicznych,
3) rozliczenia finansowego i księgowego zadania
oraz nieodpłatnego przekazania na rzecz Powiatu wartości zakończonej inwestycji (PT).
§ 2. 1. Przewidywany łączny koszt zadania wyniesie 287.478,59zł brutto (słownie: dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt
osiem zł 59/100).
2. Przekazanie kwoty wymienionej w ust. 1 nastąpi na konto Gminy Skąpe, po zakończeniu zada-
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§ 8. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
§ 9. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze
stron.
Powiat:
Starosta:
Zbigniew Szumski

§ 3. Termin wykonania prac ustala się na dzień
30.06.2009r.

Wicestarosta:
Jolanta Starzewska

§ 4. Powiat w sprawach dotyczących realizacji
porozumienia reprezentuje Naczelnik Wydziału Dróg
w Starostwie Powiatowym.

Skarbnik Powiatu:
Dorota Karbowiak
Gmina:

§ 5. W imieniu Gminy nadzór nad całością spraw
związanych z realizacją zadania objętego porozumieniem sprawuje pracownik ds. budownictwa
i zamówień publicznych.

Wójt:
Zbigniew Woch
Skarbnik:
Jarosław Wisz

§ 6. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają
formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
§ 7. W sprawach nienormowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
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POROZUMIENIE NR 16/DG/2009
z dnia 27 kwietnia 2009r.
Powiat Świebodziński, zwany dalej „Powiatem”,
reprezentowany przez Zarząd Powiatu Świebodzińskiego, w imieniu którego działają:
1. Starosta – Zbigniew Szumski,
2. Wicestarosta – Jolanta Starzewska
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Doroty
Karbowiak
oraz
Gmina Zbąszynek, zwana dalej „Gminą”, w imieniu
której działa:
Burmistrz – Wiesław Czyczerski
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Anety Nawracały
zawierają porozumienie następującej treści:
§ 1. 1. Powiat powierza Gminie wykonanie zadania pn. „Odnowa nawierzchni drogi nr 4304F –
ul. Wojska Polskiego w Zbąszynku”.
2. Strony ustalają, że zadanie zostanie wykonane
zgodnie z projektem technicznym, a Gmina, pełniąc
rolę inwestora, zobowiązuje się do:
1) wyłonienia wykonawcy zadania, zgodnie
z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych,

2) poprowadzenia procesu inwestycyjnego, zgodnie z wymogami Prawa budowlanego i ustawy
o drogach publicznych,
3) rozliczenia finansowego i księgowego zadania
oraz nieodpłatnego przekazania na rzecz Powiatu wartości zakończonej inwestycji (PT).
§ 2. 1. Przewidywany łączny koszt zadania wyniesie 212.700,00 zł brutto (słownie: dwieście dwanaście tysięcy siedemset zł).
2. Powiat zobowiązuje się przeznaczyć na zadanie kwotę 106.350,00 zł brutto, nie więcej jednak niż
50% całkowitych kosztów.
3. Przekazanie kwoty wymienionej w ust. 2 nastąpi na konto Gminy Zbąszynek, po zakończeniu
zadania, na podstawie rozliczenia, wystawionego
przez Gminę w ciągu 7 dni od daty odbioru końcowego robót.
§ 3. Termin wykonania prac ustala się na
31 grudnia 2009r.
§ 4. Powiat w sprawach dotyczących realizacji
porozumienia reprezentuje Naczelnik Wydziału Dróg
w Starostwie Powiatowym.
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§ 9. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze
stron.
Powiat:
Starosta:
Zbigniew Szumski

§ 6. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają
formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

Wicestarosta:
Jolanta Starzewska

§ 7. W sprawach nienormowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Skarbnik Powiatu:
Dorota Karbowiak

§ 8. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Gmina:
Burmistrz:
Wiesław Czyczerski
Skarbnik Gminy:
Aneta Nawracała
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POROZUMIENIE
z dnia 22 maja 2009r.
pomiędzy Powiatem Wschowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Wschowskiego, w imieniu którego działają:
1) Starosta Wschowski - Pan Marek Kozaczek;
2) Wicestarosta Wschowski - Pan Marek Boryczka
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Pani Magdaleny Jędrzejczak
a Powiatem Leszczyńskim reprezentowanym przez
Zarząd Powiatu Leszczyńskiego, w imieniu którego
działają:
1) Starosta Leszczyński - Pan Krzysztof Benedykt
Piwoński;
2) Wicestarosta
Maćkowiak

Leszczyński

-

Pan

Krystian

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Pana Marcina Wydmuch
w sprawie finansowania w 2009r. kosztów uczestnictwa mieszkańców Powiatu Leszczyńskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej we Wschowie, w części nie
objętej dofinansowaniem ze środków PFRON.
Na podstawie art. 10b ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.
z 2008r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.) strony ustalają co
następuje:

§ 1. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest
określenie wysokości i sposobu finansowania dwóch
uczestników rehabilitacji, zamieszkujących na terenie
Powiatu Leszczyńskiego, w Warsztacie Terapii Zajęciowej we Wschowie w 2009r.
§ 2. 1. Powiat Leszczyński zobowiązuje się do
pokrycia kosztów pobytu uczestników rehabilitacji,
o których mowa w § 1 porozumienia w Warsztacie
Terapii Zajęciowej we Wschowie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
2. Celem pokrycia kosztów, o których mowa
w ust. 1 porozumienia Powiat Leszczyński przekaże
Powiatowi Wschowskiemu środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 3.288zł (słownie
złotych: trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt osiem
00/100) tj. w wysokości 10% rocznego kosztu pobytu
dwóch uczestników w WTZ we Wschowie.
3. Roczny koszt pobytu w 2009r. jednego uczestnika w WTZ wynosi 16.440zł (słownie złotych: szesnaście tysięcy czterysta czterdzieści 00/100) i jest
ustalony na podstawie przyjętych preliminarzy kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej we
Wschowie.
4. Środki finansowe, o których mowa w ust. 2
porozumienia Powiat Leszczyński przekaże Powiatowi Wschowskiemu jednorazowo, najpóźniej do
dnia 31 sierpnia 2009r. na rachunek bankowy Powiatu Wschowskiego PKO BP Nr 41 1020 3903 0000
1402 0046 4248.
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5. Termin wydatkowania środków, o których
mowa w § 2 ust. 2 nie może być dłuższy niż do
31 grudnia 2008r.

Rodzinie we Wschowie, a ze strony Powiatu Leszczyńskiego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Lesznie.

6. Rozliczenie dotacji celowej, o której mowa
w § 2 ust. 2 zostanie dokonane do dnia 15 stycznia
każdego roku, na który udzielona została dotacja,
a zwrot niewykorzystanej dotacji celowej nastąpi na
wskazany rachunek bankowy Powiatu Leszczyńskiego w terminie do dnia 15 stycznia następnego roku
po roku, w którym została udzielona.

§ 5. Zmiany niniejszego porozumienia wymagają
formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

7. Dotacja, o której mowa w § 2 ust. 2 nie może
być przekazywana na inny cel niż wskazany w porozumieniu. Udzielona dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub
w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi wraz
z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych w terminie do 28 lutego roku następnego po roku, w którym została udzielona.
§ 3. Powiat Wschowski zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Powiatu Leszczyńskiego
o każdej zmianie wysokości środków finansowych
przyznanych Warsztatom Terapii Zajęciowej na bieżącą działalność.
§ 4. Współpracę merytoryczną w zakresie realizacji porozumienia ze strony Powiatu Wschowskiego prowadzić będzie Powiatowe Centrum Pomocy

§ 6. Porozumienie zawiera się na czas pobytu
uczestników Warsztatu, o których mowa w § 1 porozumienia w Warsztacie Terapii Zajęciowej we
Wschowie, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia
2009r.
§ 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym
porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i wydane na jej
podstawie przepisy wykonawcze, a także przepisy
kodeksu cywilnego.
§ 8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od 1 stycznia 2009r.
§ 9. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i Wielkopolskiego.
§ 10. Porozumienie sporządzono i podpisano
w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron.
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SPRAWOZDANIE
PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA
z dnia 31 grudnia 2008r.
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w Mieście Zielona Góra za 2008 rok

Realizując zadania starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadania określone w ustawach w zakresie
porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli
na podstawie art. 38a ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie powiatowym w Mieście Zielona Góra w listopadzie 2008r. zakończyła się druga
kadencja Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, która przypadała na okres 2005 - 2008.
Zarządzeniem Nr 1042/08 Prezydenta Miasta Zielona
Góra z dnia 12 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia
składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w Mieście Zielona Góra powołano nowych członków Komisji. Kadencja Komisji
trwa od 15 grudnia 2008r. do 15 grudnia 2011r.
Skład Komisji przedstawia się następująco:
1) Janusz Kubicki - Prezydent Miasta jako przewodniczący Komisji;
2) członkowie Komisji delegowani przez Radę
Miasta:

a) Piotr Barczak - radny Rady Miasta,
b) Henryk Janik- radny Rady Miasta;
3) członkowie Komisji powołani przez Prezydenta
Miasta:
a)

prof. UZ, dr hab. Grażyna Miłkowska - kierownik Zakładu Opieki, Terapii i Profilaktyki
Społecznej Uniwersytetu Zielonogórskiego
w Zielonej Górze,

b)

mgr Liliana Gintowt - kierownik Sekcji Higieny Komunalnej w Powiatowej Stacji Sanitarno
-Epidemiologicznej w Zielonej Górze,

c)

dr Zbigniew Bartkowiak - prezes Zarządu
Fundacji „Bezpieczne Miasto” w Zielonej
Górze;

4) członkowie Komisji delegowani przez Komendanta Miejskiego Policji w Zielonej Górze:
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a) mł. insp. mgr Piotr Puchała - Z - ca Komendanta Miejskiego Policji,

Poz. 966
-

informacja Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze
o stanie sanitarno - higienicznym Zielonej
Góry w okresie styczeń - maj 2008r. oraz
główne kierunki działania w II półroczu
2008r.,

-

przyjęcie przez członków planu pracy Komisji na II półrocze 2008r.,

-

opiniowanie oferty dot. przeprowadzenia
inwentaryzacji i oceny stanu populacji
owadów uciążliwych (meszek oraz komarów) w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra,

-

przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu Zapobiegania Przestępczości oraz
Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa
Obywateli w Mieście Zielona Góra za
2007r.

b) nadkom. Jarosław Tchorowski - Z - ca Naczelnika Sekcji Ruchu Drogowego;
5) członkowie Komisji z głosem doradczym powołani przez Prezydenta Miasta:
Waldemar Michałowski - Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze.
W pracach Komisji bierze udział prokurator rejonowy wyznaczony do współpracy z ramienia Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze - Anna Huzarska.
W roku 2008 Komisja Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego w Mieście Zielona Góra odbyła łącznie
4 posiedzenia, na których omawiane były zagadnienia związane z realizacją działań podejmowanych na
rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miasta
i porządku publicznego w Zielonej Górze.
1. Na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa Porządku
Publicznego w Mieście Zielona Góra w dniu 17 marca
2008r. głównym tematem było opiniowanie koncepcji utworzenia Straży Miejskiej w Zielonej Górze
i wyłonienie pełnomocnika ds. utworzenia Straży.
Członkowie Komisji wysłuchali propozycji dotyczących funkcjonowania Straży Miejskiej przedstawionych przez czterech kandydatów wyłonionych
w postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko pełnomocnika ds. utworzenia Straży Miejskiej. Po wysłuchaniu kandydatów, pozytywnie oceniono koncepcje przedstawione przez trzech kandydatów.
Ostatecznie na stanowisko pełnomocnika ds. utworzenia Straży Miejskiej pozytywne opinie uzyskało
dwóch kandydatów. Jeden kandydat i przedstawiona przez niego koncepcja działania straży nie uzyskała pozytywnej opinii członków Komisji. W posiedzeniu oprócz członków Komisji i kandydatów na
stanowisko komendanta Straży Miejskiej uczestniczyli: p. Ewa Trzcińska - Sekretarz Miasta, p. Krzysztof Kaliszuk - Z - ca Prezydenta Miasta oraz p. Zygmunt Stabrowski - Gł. specjalista Biura Prezydenta
Miasta.
2. W dniu 20 czerwca 2008r. porządek posiedzenia
obejmował następujące tematy:
-

-

-

omówienie przez pełnomocnika prezydenta ds. utworzenia Straży Miejskiej w Zielonej Górze projektu uchwały Rady Miasta
w sprawie nadania regulaminu Straży
Miejskiej jako komórki w strukturze Urzędu Miasta,
przedstawienie przez Zastępcę Komendanta Miejskiego Policji informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 5 miesięcy 2008r. oraz główne priorytety działania Policji na II półrocze
2008r.,
przedstawiciel Komendanta Miejskiego
Państwowej Straży Pożarnej zapoznał
członków Komisji z informacją z działalności Wydziału Kontrolno - Rozpoznawczego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Miejskiej w I półroczu 2008r.,

3. Na posiedzeniu Komisji w dniu 22 sierpnia 2008r.
omawiano następujące zagadnienia:
-

przygotowanie organizatora „Winobrania”
oraz służb ratowniczych i komunalnych do
zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom
Miasta oraz gościom podczas trwania Dni
Zielonej Góry - Winobranie 2008,

-

projekt ankiety skierowanej do zielonogórzan nt. „Bezpieczeństwo w mieście
i możliwość jego poprawy w opinii mieszkańców”,

-

koncepcja rozwoju komunikacyjnego miasta oraz planowane inwestycje mające poprawić bezpieczeństwo komunikacyjne.

W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele Firmy
ASPE - organizatora Winobrania, Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Miejskiej Służby
Porządkowej oraz Biura Zarządzania Drogami i Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta.
4. Posiedzenie Komisji w dniu 17 listopada 2008r.
Porządek posiedzenia przedstawiał się następująco:
-

podsumowanie 3 - letniej kadencji Komisji. Podziękowanie członkom Komisji za
uczestnictwo w jej pracach,

-

informacja o przygotowaniach do zimy
w zakresie zimowego utrzymania dróg
w mieście oraz przygotowania placówek
opieki społecznej do udzielania pomocy
osobom potrzebującym,

-

opiniowanie projektu budżetu na rok 2009
w dz. 754 Bezpieczeństwo Publiczne
i Ochrona Przeciwpożarowa.

W posiedzeniu uczestniczyli: przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Biura Zarządzania Drogami UM.
W roku 2008 członkowie Komisji opiniowali m. in.:
-

wniosek Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze w sprawie sprzedaży alkoholu
podczas organizacji meczy żużlowych

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 69

– 3397 –

Poz. 966

w sezonie 2008,
-

projekt uchwały w sprawie utworzenia
Straży Miejskiej w Zielonej Górze,

-

kandydaturę na stanowisko Komendanta
Straży Miejskiej oraz koncepcję jej funkcjonowania,

-

przeprowadzenie sondażu wśród mieszkańców miasta nt. bezpieczeństwa w mieście i możliwości jego poprawy.

Na przestrzeni roku 2008 członkowie Komisji wypracowali następujące wnioski:
-

66

zlecić badanie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji i oceny stanu populacji
owadów uciążliwych w granicach administracyjnych Zielonej Góry,

-

skonsultować z Komisją Bezpieczeństwa
i Porządku Publicznego w Mieście Zielona
Góra ogłoszenia o przetargu na zimowe
utrzymanie dróg i ulic w mieście w sezonie 2009/2010,

-

zobowiązać pracowników firmy Alba aby

odśnieżając ulice zaliczone do I kategorii
odśnieżania odśnieżali jednocześnie położone w pobliżu miejskie ulice osiedlowe,
chociaż są one w IV kat. odśnieżania,
-

wystąpić do Biura Zarządzania Drogami
o ujęcie w harmonogramie prac remontowych przełożenie chodnika przy ul. Kasprowicza.

Ponadto w roku 2008 opracowano „Arkusz kierunkowych informacji o pracy Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku Publicznego”, dotyczący funkcjonowania
i uzyskiwanych rezultatach ważnych dla administracji
samorządowej w sferze bezpieczeństwa publicznego.
Arkusz informacji przesłano do Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego MSWiA w Warszawie.
Reasumując, w roku 2008 na posiedzeniach Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego omawiano
zagadnienia i problemy związane z bieżącą działalnością powiatowych służb, inspekcji, straży, Policji
oraz jednostek organizacyjnych realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa i porządku. Obsługę
administracyjno - biurową Komisji zabezpieczał Wydział Zarządzania Kryzysowego.
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Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych, w miarę posiadanych rezerw, można nabywać: - na podstawie nadesłanego zamówienia: w Zakładzie Obsługi Administracji Lubuskiego Urzędu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. (0-95) 7111-210 - w punkcie sprzedaży
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul Jagiellończyka 8, codziennie w godz. 730 - 1530, Dzienniki Urzędowe wraz ze skorowidzami
wyłożone są do powszechnego wglądu redakcji Dziennika Urzędowego, w bibliotece Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. oraz Delegaturze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze – codziennie w godzinach pracy urzędu.
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