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ZARZĄDZENIE NR 112
WOJEWODY LUBUSKIEGO
z dnia 26 maja 2009r.
w sprawie nadania statutu Lubuskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Gorzowie Wielkopolskim

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia
2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) zarządza się,
co następuje:
§ 1. Lubuskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu
w Gorzowie Wielkopolskim nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 2. Traci moc zarządzenie Nr 169 Wojewody
Lubuskiego z dnia 3 sierpnia 2006r. w sprawie nadania statutu Lubuskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Gorzowie Wielkopolskim (Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 78, poz. 1582, z 2007r.
Nr 16, poz. 228, Nr 30, poz. 490, Nr 98, poz. 1325
i Nr 123, poz. 1620 oraz z 2008r. Nr 81, poz. 1296
i Nr 140, poz. 2234).

3) organu rządowej
w województwie;

administracji

zespolonej

4) organu nadzoru nad działalnością jednostek
samorządu terytorialnego i ich związków pod
względem legalności;
5) organu administracji rządowej w województwie;
6) reprezentanta Skarbu Państwa, w zakresie i na
zasadach określonych w odrębnych ustawach;
7) organu wyższego stopnia w rozumieniu ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
§ 2. Ilekroć w statucie jest mowa o:

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.

1) Wojewodzie - należy przez to rozumieć Wojewodę Lubuskiego;

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Generalnemu Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

2) Województwie - należy przez to rozumieć województwo lubuskie;

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia.
Wojewoda Lubuski
Helena Hatka
Załącznik
do Zarządzenie Nr 112
Wojewody Lubuskiego
z dnia 26 maja 2009r.
ZATWIERDZAM:
Donald Tusk
Prezes Rady Ministrów
Rzeczypospolitej Polskiej
Warszawa, dnia 15 czerwca 2009r.

3) Dyrektorze Generalnym Urzędu - należy przez
to rozumieć Dyrektora Generalnego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim;
4) Urzędzie - należy przez to rozumieć Lubuski
Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim;
5) Wydziałach - należy przez to rozumieć wydziały
i równorzędne komórki organizacyjne Urzędu,
zgodnie z § 10 ust. 1 Statutu Urzędu;
6) Dyrektorze wydziału - należy przez to rozumieć
również Dyrektora Biura Wojewody oraz Dyrektora Biura Organizacyjno- Administracyjnego;
7) Delegaturze Urzędu - należy przez to rozumieć
jednostki organizacyjne, bądź samodzielne stanowiska pracy niektórych wydziałów Urzędu
zlokalizowane w Zielonej Górze.
§ 3. 1. Siedzibą Urzędu jest miasto Gorzów Wielkopolski.

Statut Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim
§ 1. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie
Wielkopolskim zapewnia wykonywanie przez Wojewodę Lubuskiego zadań wynikających ze sprawowania przez Wojewodę funkcji:
1) przedstawiciela Rady Ministrów w województwie;
2) zwierzchnika rządowej administracji zespolonej
w województwie;

2. Tworzy się Delegaturę Urzędu w Zielonej Górze.
§ 4. 1. Urząd wykonuje zadania wynikające ze
sprawowania przez Wojewodę funkcji, o których
mowa w § 1, w szczególności w zakresie:
1) dostosowywania do miejscowych warunków
celów polityki Rady Ministrów oraz w zakresie
i na zasadach określonych w odrębnych ustawach - koordynowania i kontrolowania wykonania wynikających stąd zadań;
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2) zapewnienia współdziałania wszystkich organów administracji rządowej i samorządowej
działających na obszarze województwa i kierowania ich działalnością w zakresie zapobiegania zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia oraz
zagrożeniom środowiska, bezpieczeństwa państwa
i utrzymania porządku publicznego, ochrony
praw obywatelskich, a także zapobiegania klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom oraz zwalczania i usuwania ich skutków na zasadach określonych w odrębnych
ustawach;
3) dokonywania oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego województwa, opracowywania planu operacyjnego ochrony przed powodzią oraz ogłaszania i odwoływania pogotowia
i alarmu przeciwpowodziowego;
4) wykonywania i koordynowania zadań w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa oraz
zarządzania kryzysowego, wynikających z odrębnych ustaw;
5) przedstawiania Radzie Ministrów, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw administracji publicznej, projektów dokumentów rządowych w sprawach dotyczących województwa;
6) reprezentowania Rady Ministrów na uroczystościach państwowych i w czasie oficjalnych wizyt składanych w województwie przez przedstawicieli państw obcych;
7) współdziałania z właściwymi organami innych
państw oraz międzynarodowych organizacji
rządowych i pozarządowych, na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw
zagranicznych;
8) sprawowania nadzoru nad działalnością organów gmin, powiatów i samorządu województwa oraz ich związków w zakresie i na zasadach
określonych ustawami;
9) wykonywania kontroli realizacji przez organy
rządowej administracji zespolonej w województwie zadań wynikających z ustaw i innych aktów prawnych wydanych na podstawie upoważnień w nich zawartych, ustaleń Rady Ministrów oraz wytycznych i poleceń Prezesa Rady
Ministrów;
10) wykonywania w szczególnie uzasadnionych
przypadkach kontroli sposobu realizacji przez
organy niezespolonej administracji rządowej
działające w województwie zadań wynikających
z ustaw i innych aktów prawnych wydanych na
podstawie upoważnień w nich zawartych;
11) wykonywania kontroli realizacji przez organy
samorządu terytorialnego i inne podmioty zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez nie na podstawie ustawy lub porozumienia z organami administracji rządowej;
12) kierowania pracą zespolonych służb, inspekcji
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oraz straży wojewódzkich, a także koordynowania i kontrolowania ich działalności oraz zapewniania warunków do ich skutecznego działania;

13) zapewnienia właściwej koordynacji ratownictwa medycznego na terenie województwa;
14) reprezentowania Skarbu Państwa w zakresie
i na zasadach określonych w odrębnych ustawach;
15) wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji rządowej należących do właściwości Wojewody, prowadzenia
spraw związanych z zaskarżaniem decyzji do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz
stosowaniem przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
16) wydawania Dziennika Urzędowego Województwa Lubuskiego.
2. Urząd realizuje także inne niż określone
w ust. 1 zadania Wojewody wynikające z ustaw
i aktów wydanych w celu wykonania ustaw.
§ 5. 1. Wojewoda realizuje zadania przy pomocy
Wicewojewody, kierowników zespolonych służb,
inspekcji i straży wojewódzkich, Dyrektora Generalnego Urzędu oraz dyrektorów wydziałów.
2. Wicewojewoda wykonuje zadania i kompetencje w zakresie określonym przez Wojewodę
w formie zarządzenia.
3. Jeżeli Wojewoda nie może pełnić obowiązków
służbowych, zakres zastępstwa Wicewojewody rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje Wojewody.
§ 6. 1. Dyrektor Generalny Urzędu:
1) zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu,
tworzy warunki jego działania, a także ustala
organizację pracy Urzędu, w zakresie nie zastrzeżonym dla Wojewody;
2) realizuje politykę personalną w służbie cywilnej;
3) wykonuje zadania służby cywilnej w Urzędzie;
4) dokonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników i urzędników służby cywilnej
oraz pozostałych osób zatrudnionych w Urzędzie, chyba że ustawa stanowi inaczej;
5) wykonuje inne zadania przewidziane w odrębnych przepisach dla kierownika Urzędu lub wynikające z upoważnień i poleceń Wojewody.
2. Dyrektor Generalny Urzędu realizuje zadania
w szczególności przy pomocy Biura Organizacyjno
- Administracyjnego.
§ 7. Wojewoda może tworzyć zespoły doradcze.
§ 8. 1. Przy Wojewodzie działają podlegający mu
bezpośrednio:
1) Zespół Doradców Wojewody;
2) Zespół Radców Prawnych.
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2. Bezpośrednią obsługę Zespołu Doradców Wojewody zapewnia Biuro Wojewody.
3. Zespołem Radców Prawnych kieruje wskazany
przez Wojewodę Koordynator Zespołu.
4. Do zadań Zespołu Radców Prawnych należy
w szczególności:
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§ 12. W Urzędzie tworzy się następujące stanowiska dyrektorów wydziałów i biur:
1) Dyrektor Biura Wojewody;
2) Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli;
3) Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu;

1) obsługa prawna Wojewody;

4) Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi;

2) opiniowanie aktów prawa miejscowego Wojewody i organów niezespolonej administracji
rządowej.

5) Dyrektor Wydziału Instytucji Pośredniczącej
w Certyfikacji;

§ 9. Przy Wojewodzie działają, realizując zadania
określone w odrębnych przepisach:
1) Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci Walk
i Męczeństwa;
2) Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego;
3) Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego.
§ 10. 1. W skład Urzędu wchodzą następujące
wydziały i inne komórki organizacyjne Urzędu:
1) Biuro Wojewody;
2) Wydział Nadzoru i Kontroli;
3) Wydział Finansów i Budżetu;
4) Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi;
5) Wydział Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji;
6) Wydział Infrastruktury;
7) Wydział Gospodarki Nieruchomościami;

6) Dyrektor Wydziału Infrastruktury;
7) Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami;
8) Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców;
9) Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej;
10) Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego;
11) Dyrektor Biura Organizacyjno - Administracyjnego.
§ 13. 1. Do zakresu działania Biura Wojewody
należy w szczególności:
1) zapewnienie organizacji pracy Wojewody i Wicewojewody;
2) obsługa prasowa Wojewody oraz współpraca
ze środkami masowego przekazu;

9) Wydział Polityki Społecznej;

3) obsługa współpracy Wojewody z parlamentarzystami, samorządem terytorialnym oraz
z partiami politycznymi, związkami zawodowymi i innymi organizacjami pozarządowymi;

10) Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego;

4) obsługa organizacyjna i protokolarna oficjalnych wizyt.

8) Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców;

11) Biuro Organizacyjno – Administracyjne.
2. W skład Urzędu wchodzi:
1) Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;
2) Zespół Audytu Wewnętrznego;
3) Zespół Radców Prawnych.
3. Wydziały i Biura, o których mowa w ust. 1
dzielą się na oddziały lub samodzielne stanowiska
pracy działające w siedzibie Urzędu oraz w jego delegaturze.
4. Szczegółowy zakres działania wydziałów, biur,
oddziałów, samodzielnych stanowisk pracy i innych
komórek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1,
2 i 3 oraz zasady kierowania ich działalnością określa Regulamin Organizacyjny Urzędu.
§ 11. 1. W Urzędzie działa podlegający bezpośredniemu zwierzchnictwu Wojewody Pełnomocnik
do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych.
2. W Urzędzie działa podlegający bezpośredniemu zwierzchnictwu Dyrektora Generalnego Audytor
Wewnętrzny.

2. Do zadań Biura należy obsługa Zespołu Doradców Wojewody i Wojewódzkiej Komisji Dialogu
Społecznego.
§ 14. Do zakresu działania Wydziału Nadzoru
i Kontroli należy w szczególności:
1) prowadzenie wszystkich spraw z zakresu posiadanych przez Wojewodę kompetencji kontrolnych
z wyłączeniem kontroli planowanych i wykonywanych przez poszczególne Wydziały Urzędu;
2) koordynacja współpracy Wojewody z zespolonymi służbami, inspekcjami i strażami wojewódzkimi, celem zapewnienia ich skutecznego
działania;
3) sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego i ich związków;
4) redakcja dziennika urzędowego;
5) realizacja zadań Wojewody objętych działem
administracji rządowej - Skarb Państwa.
§ 15. Do zakresu działania Wydziału Finansów
i Budżetu należy realizacja zadań Wojewody obję-
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tych działami administracji rządowej:
1) budżet;
2) finanse publiczne;
3) instytucje finansowe.
§ 16. Do zakresu działania Wydziału Zarządzania
Funduszami Europejskimi należy realizacja zadań
Wojewody objętych działami:
1) rozwój regionalny z zastrzeżeniem § 17;
2) integracja europejska.
§ 17. Do zakresu działania Wydziału Instytucji
Pośredniczącej w Certyfikacji należy realizacja zadań
Wojewody wynikających z ustawy z dnia 6 grudnia
2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
przekazanych na podstawie porozumienia zawartego między Ministrem Rozwoju Regionalnego a Wojewodą Lubuskim.
§ 18. Do zakresu działania Wydziału Infrastruktury należy realizacja zadań Wojewody objętych działami administracji rządowej:

Poz. 985

2. Do zadań Wydziału należy obsługa Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk
i Męczeństwa.
§ 21. 1. Do zakresu działania Wydziału Polityki
Społecznej należy realizacja zadań Wojewody objętych działami administracji rządowej:
1) praca;
2) zabezpieczenie społeczne;
3) zdrowie, z zastrzeżeniem § 22 ust. 1 pkt 3;
4) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
z zastrzeżeniem § 20 ust. 1 pkt 3.
2. W ramach Wydziału działa Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.
§ 22. 1. Do zakresu działania Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego należy realizacja zadań Wojewody objętych działami administracji
rządowej:
1) obrona narodowa;

1) budownictwo,
gospodarka
przestrzenna
i mieszkaniowa z zastrzeżeniem § 19 pkt 1;

2) sprawy wewnętrzne z zastrzeżeniem § 20 ust. 1
pkt 1;

2) transport;

3) zdrowie w zakresie ratownictwa medycznego.

3) gospodarka.
§ 19. 1. Do zakresu działania Wydziału Gospodarki Nieruchomościami należy realizacja zadań
Wojewody objętych działem administracji rządowej:
1) budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa w zakresie gospodarki nieruchomościami;
2) gospodarka wodna;
3) rolnictwo;
4) rozwój wsi;

2. Do zadań Wydziału należy obsługa Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
§ 23. 1. Do zakresu działania Biura Organizacyjno
- Administracyjnego należy realizacja zadań Wojewody objętych działami administracji rządowej:
1) administracja publiczna w zakresie organizacji
urzędów administracji publicznej, reform
i organizacji struktur administracji publicznej,
podziału administracyjnego państwa oraz nazw
jednostek osadniczych i obiektów fizjograficznych;

5) środowisko;

2) finanse publiczne w zakresie obsługi finansowej Urzędu;

6) administracja publiczna w zakresie geodezji
i kartografii.

3) informatyzacja;

2. W Wydziale działa Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, który kieruje
Wojewódzką Inspekcją Nadzoru Geodezyjnego
i Kartograficznego, stanowiącą wyodrębnioną
w ramach Wydziału komórkę organizacyjną.
§ 20. 1. Do zakresu działania Wydziału Spraw
Obywatelskich i Cudzoziemców należy realizacja
zadań Wojewody objętych działami administracji
rządowej:
1) sprawy wewnętrzne w zakresie: ewidencji ludności, dowodów osobistych i paszportów, cudzoziemców, obywatelstwa oraz aktów stanu
cywilnego;
2) wyznania religijne oraz mniejszości narodowe
i etniczne;
3) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
w zakresie ustawy o grobach i cmentarzach wojennych.

4) sprawy wewnętrzne w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
2. W Biurze realizowane są zadania z zakresu
planowania i zakupów oraz zabezpieczenia obsługi
gospodarczej Urzędu.
§ 24. Spory kompetencyjne między wydziałami
rozstrzyga Wojewoda.
§ 25. 1. W skład delegatury wchodzą zamiejscowe oddziały i samodzielne stanowiska pracy wydziałów Urzędu.
2. Do zakresu działania Delegatury Urzędu należy:
1) w zakresie nadzoru i kontroli, prowadzenie
spraw związanych z pełnieniem przez Wojewodę funkcji organu założycielskiego dla przedsiębiorstw państwowych;
2) w zakresie organizacyjnym:
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a)

prowadzenie obsługi kancelaryjnej i organizacyjnej delegatury Urzędu,

4) Lubuski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych;

b)

prowadzenie spraw archiwum zakładowego,
w tym wydawanie zaświadczeń do celów
emerytalno - rentowych;

5) Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin
i Nasiennictwa;

3) w zakresie finansowym, prowadzenie kontroli
finansowej w jednostkach podporządkowanych
Wojewodzie oraz w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie przekazywanych dotacji
budżetowych;
4) w zakresie geodezji:
a)

b)

c)

kontrola i nadzór nad działalnością administracji
geodezyjnej
i
kartograficznej
w jednostkach samorządu terytorialnego
oraz w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego,
prowadzenie spraw związanych z uwłaszczaniem i regulacją prawa własności gospodarstw i nieruchomości rolnych,
załatwianie spraw związanych z uwłaszczaniem państwowych osób prawnych,

d)

załatwianie spraw dotyczących komunalizacji mienia na rzecz gmin,

e)

prowadzenie list kandydatów zarejestrowanych w zlikwidowanych spółdzielniach
mieszkaniowych z terenu byłego województwa zielonogórskiego;

5) w zakresie spraw obywatelskich i cudzoziemców:
a)

załatwianie spraw związanych z wydawaniem i unieważnianiem paszportów,

b)

prowadzenie zadań z zakresu realizacji zaproszeń cudzoziemców,

c)

prowadzenie na terenie województwa zadań
związanych z wydalaniem cudzoziemców;

6) w zakresie polityki społecznej:
a)

b)

prowadzenie spraw z zakresu merytorycznego nadzoru nad wymaganym standardem
usług świadczonych przez urzędy pracy oraz
odpowiednim poziomem kwalifikacji kadr
w urzędach pracy na terenie województwa,
kontrola przestrzegania przepisów ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucji rynku
pracy;

6) Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny;
7) Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska;
8) Lubuski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej;
9) Lubuski Wojewódzki Lekarz Weterynarii;
10) Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków;
11) Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego;
12) Lubuski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego;
13) Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.
§ 27. Aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich stanowią:
1) Komenda Wojewódzka Policji;
2) Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej;
3) Kuratorium Oświaty;
4) Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych;
5) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa;
6) Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny;
7) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska;
8) Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej;
9) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii;
10) Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków;
11) Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego;
12) Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego;
13) Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna.

7) w zakresie ratownictwa i zarządzania kryzysowego, prowadzenie gospodarki magazynowej
sprzętu obrony cywilnej.

§ 28. Do zakresu działania Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim
należy w szczególności:

§ 26. Zadania zespolonej administracji rządowej
w województwie wykonuje Wojewoda oraz działający pod jego zwierzchnictwem kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich:

1) ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed
bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra;

1) Lubuski Komendant Wojewódzki Policji;
2) Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej
Straży Pożarnej;
3) Lubuski Kurator Oświaty;

2) ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach
publicznych oraz w środkach publicznego
transportu i komunikacji publicznej, w ruchu
drogowym i na wodach przeznaczonych do
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powszechnego korzystania;
3) inicjowanie i organizowanie działań mających
na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw
i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym
i współdziałanie w tym zakresie z organami
państwowymi, samorządowymi i organizacjami
społecznymi;
4) wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców;
5) nadzór nad strażami gminnymi (miejskimi) oraz
nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami
ochronnymi w zakresie określonym w odrębnych przepisach;
6) kontrola przestrzegania przepisów porządkowych
i
administracyjnych
związanych
z działalnością publiczną lub obowiązujących
w miejscach publicznych;
7) współdziałanie z policjami innych państw oraz
ich organizacjami międzynarodowymi na podstawie umów i porozumień międzynarodowych
oraz odrębnych przepisów;
8) gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie
informacji kryminalnych;
9) utworzenie, eksploatacja i utrzymanie systemu
informacyjnego umożliwiającego organom
administracji rządowej i organom sprawiedliwości przekazywanie oraz dostęp do danych
gromadzonych
w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS),
niezbędnych z punktu widzenia funkcjonowania
obszaru Schengen.
§ 29. Do zakresu działania Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim należy w szczególności:
1) opracowywanie planów ratowniczych na obszarze województwa;
2) organizowanie krajowego systemu ratowniczogaśniczego, w tym odwodów operacyjnych, na
obszarze województwa;
3) dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami
krajowego
systemu
ratowniczogaśniczego na obszarze województwa poprzez
swoje stanowisko kierowania, a w szczególności dowodzenie działaniami ratowniczymi, których rozmiary lub zasięg przekraczają możliwości sił ratowniczych powiatu;
4) kierowanie jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej z obszaru województwa do akcji ratowniczych i humanitarnych poza granicę państwa, na podstawie wiążących
Rzeczpospolitą Polską umów i porozumień
międzynarodowych;
5) analizowanie działań ratowniczych prowadzonych przez podmioty krajowego systemu ratowniczo
- gaśniczego na obszarze województwa;
6) przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej podmiotów krajowego systemu ratowni-
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7) wprowadzanie podwyższonej gotowości operacyjnej w Państwowej Straży Pożarnej na obszarze województwa i powiatów, w sytuacji zwiększonego prawdopodobieństwa katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, których skutki
mogą zagrażać życiu lub zdrowiu dużej liczby
osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach, oraz w przypadku wystąpienia i utrzymywania się wzmożonego zagrożenia pożarowego;
8) organizowanie wojewódzkich ćwiczeń ratowniczych;
9) kontrolowanie uzgodnienia projektów budowlanych w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
10) nadzór i kontrolowanie komendantów powiatowych (miejskich) i komend powiatowych
(miejskich) Państwowej Straży Pożarnej;
11) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem
bezpieczeństwa i higieny służby w komendach
powiatowych (miejskich) Państwowej Straży
Pożarnej;
12) analizowanie stanu bezpieczeństwa województwa w zakresie zadań realizowanych przez Państwową Straż Pożarną;
13) opracowywanie programów szkolenia i doskonalenia zawodowego, z uwzględnieniem specyfiki i potrzeb województwa oraz organizowanie
szkolenia i doskonalenia zawodowego, a także
inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu na obszarze województwa;
14) uczestniczenie w przygotowywaniu projektu
budżetu państwa w części, której dysponentem
jest właściwy wojewoda, w rozdziałach dotyczących ochrony przeciwpożarowej;
15) wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie
przeciwpożarowej;
16) współdziałanie z zarządem oddziału wojewódzkiego związku ochotniczych straży pożarnych.
§ 30. 1. Do zakresu działania Kuratorium Oświaty
z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim należy w szczególności:
1) prowadzenie spraw z zakresu nadzoru pedagogicznego nad szkołami oraz placówkami publicznymi i niepublicznymi w zakresie określonym w ustawie o systemie oświaty na terenie
województwa;
2) prowadzenie spraw związanych z nadzorem
nad rekrutacją do szkół oraz wspomaganie
działań w zakresie organizowania egzaminów
i sprawdzianów w szkołach, egzaminów z nauki
zawodu i przygotowania zawodowego oraz egzaminów eksternistycznych;
3) współdziałanie z organami prowadzącymi szkoły i placówki publiczne w organizowaniu doskonalenia zawodowego nauczycieli;
4) organizowanie olimpiad, konkursów, turniejów,
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przeglądów oraz innych form współzawodnictwa i prezentacji osiągnięć uczniów szkół na terenie województwa;
5) koordynowanie, wspomaganie i nadzorowanie
organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży na
obszarze województwa lubuskiego w okresie
ferii letnich i zimowych.
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13) wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach.
§ 32. 1. Do zakresu działania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą
w Gorzowie Wielkopolskim należy w szczególności:
1) prowadzenie urzędowych rejestrów;

2. Tworzy się Delegaturę Kuratorium Oświaty
w Zielonej Górze.

2) kontrola fitosanitarna roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, podłoży i gleby oraz
środków transportu;

§ 31. Do zakresu działania Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno
– Spożywczych z siedzibą w Zielonej Górze należy
w szczególności:

3) ocena stanu zagrożenia roślin przez organizmy
szkodliwe oraz prowadzenie ewidencji tych organizmów;

1) nadzór nad jakością handlową artykułów rolno
– spożywczych;
2) kontrola warunków składowania i transportu
artykułów rolno – spożywczych;
3) kontrola jakości handlowej artykułów rolno –
spożywczych w produkcji, dotycząca specyficznego sposobu żywienia i warunków chowu
zwierząt;
4) nadzór w zakresie jakości handlowej określonej
przepisami Unii Europejskiej odnoszącymi się
do: mięsa drobiowego, jaj, tusz wieprzowych,
tusz wołowych, tusz innych zwierząt;
5) kontrola świeżych owoców i warzyw na zgodność z przepisami Unii Europejskiej;

4) wydawanie świadectw fitosanitarnych, paszportów roślin i zaświadczeń oraz nadzór nad
jednostkami upoważnionymi do wypełniania
formularzy paszportów roślin;
5) wydawanie decyzji w sprawie zwalczania organizmów szkodliwych oraz kontrola wykonania
tych decyzji;
6) nadzór nad wprowadzaniem, rozprzestrzenianiem oraz pracami z wykorzystaniem organizmów kwarantannowych, roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów porażonych przez
organizmy kwarantannowe lub niespełniających wymagań specjalnych oraz roślin produktów roślinnych lub przedmiotów, których
wprowadzenie na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej lub przemieszczanie jest zakazane;

6) realizacja zadań objętych wspólną organizacją
rynku wina na podstawie przepisów Unii Europejskiej;

7) badanie laboratoryjne roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów pod kątem występowania organizmów szkodliwych;

7) nadzór nad pochodzeniem mięsa wołowego
z dorosłych osobników męskich, podlegającym
refundacjom wywozowym;

8) kontrola podmiotów prowadzących konfekcjonowanie lub obrót środkami ochrony roślin
oraz kontrola jakości środków ochrony roślin
dopuszczonych do obrotu;

8) kontrola prawidłowości dokonanych transakcji
finansowych z Sekcji Gwarancji Europejskiego
Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej realizowanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej kontrole „ex post”;
9) współpraca z właściwymi organami administracji rządowej w województwie, organami innych inspekcji, urzędami celnymi, Policją, jednostkami samorządu terytorialnego oraz jednostkami organizacyjnymi realizującymi politykę rolną państwa;
10) współpraca z jednostkami organizacyjnymi
pełniącymi
funkcję
agencji
płatniczych
w zakresie realizacji Wspólnej Polityki Rolnej,
w tym realizacja zadań delegowanych z Agencji
Rynku Rolnego i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie odrębnych
umów i porozumień;
11) prowadzenie szkoleń w zakresie przepisów
i wymagań dotyczących jakości handlowej lub
ustalania klas jakości handlowej oraz metod
i badań artykułów rolno – spożywczych;
12) prowadzenie rejestru rzeczoznawców i nadzór
nad rzeczoznawcami;

9) kontrola prawidłowości stosowania środków
ochrony roślin, w tym kontrola pozostałości
środków ochrony roślin w płodach rolnych;
10) kontrola producentów stosujących integrowaną
produkcję roślin, prowadzenie ewidencji tych
producentów oraz wydawanie certyfikatów integrowanej produkcji;
11) monitorowanie zużycia środków ochrony roślin;
12) upoważnianie jednostek organizacyjnych do
przeprowadzania badań sprawności technicznej
opryskiwaczy oraz nadzór nad wykonywaniem
tych badań;
13) upoważnianie jednostek organizacyjnych do
prowadzenia szkoleń i nadzór nad przeprowadzaniem tych szkoleń;
14) nadzór nad jednostkami upoważnionymi do
przeprowadzania badań skuteczności środków
ochrony roślin;
15) ocena polowa, laboratoryjna i cech zewnętrznych materiału siewnego;
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16) kontrola tożsamości odmianowej materiału
siewnego;
17) kontrola przestrzegania zasad wytwarzania,
przechowywania, zabezpieczenia i przygotowania do obrotu materiału siewnego oraz wydawanie etykiet i plomb urzędowych;
18) kontrola obrotu materiałem siewnym pod kątem spełnienia wymagań formalnych;
19) wydawanie upoważnień i akredytacji w zakresie
pobierania prób i oceny materiału siewnego
oraz kontrola prawidłowości ich wykonania;
20) kontrola materiału
z państw trzecich.

siewnego

wwożonego

2. Tworzy się Delegaturę Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Zielonej
Górze.
§ 33. 1. Do zakresu działania Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim należy w szczególności:
1) kontrolowanie aptek i innych jednostek prowadzących obrót detaliczny i hurtowy produktami
leczniczymi i wyrobami medycznymi;
2) kontrolowanie warunków transportu, przeładunku i przechowywania produktów leczniczych i wyrobów medycznych;
3) sprawowanie nadzoru nad jakością produktów
leczniczych będących przedmiotem obrotu;
4) kontrolowanie obrotu środkami odurzającymi
i substancjami psychotropowymi;
5) wydawanie decyzji w zakresie:
a)

b)

c)

udzielenia, zmiany, cofnięcia, wygaśnięcia
lub odmowy udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki/punktu aptecznego,
wstrzymania lub wycofania z obrotu na terenie województwa lubuskiego produktów
leczniczych w przypadku podejrzenia lub
stwierdzenia, że dany produkt nie odpowiada ustalonym wymaganiom jakościowym,
reklamy działalności aptek i punktów aptecznych.

2. Tworzy się Delegaturę Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Zielonej Górze.
§ 34. 1. Do zakresu działania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska z siedzibą w Zielonej Górze należy w szczególności:
1) kontrola przestrzegania przepisów o ochronie
środowiska i racjonalnym użytkowaniu zasobów przyrody;
2) kontrola przestrzegania decyzji ustalających
warunki korzystania ze środowiska;
3) udział w postępowaniach dotyczących lokalizacji inwestycji mogących znacząco oddziaływać
na środowisko oraz przekazywaniu do użytku
obiektów lub instalacji tego rodzaju;
4) kontrola eksploatacji instalacji i urządzeń chro-
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5) organizowanie i koordynowanie państwowego
monitoringu środowiska oraz prowadzenie badań jakości środowiska zgodnie z systemem zarządzania jakością;
6) inicjowanie działań tworzących warunki zapobiegania poważnym awariom oraz współdziałanie w zakresie usuwania ich skutków i przywracania środowiska do stanu właściwego;
7) kontrola wyrobów wprowadzanych do obrotu,
podlegających ocenie zgodności, w zakresie
spełniania przez nie zasadniczych wymagań dotyczących ochrony środowiska;
8) wykonywanie zadań określonych w ustawie
o międzynarodowym obrocie odpadami;
9) kontrola przestrzegania przepisów o recyklingu
pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz przepisów ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym;
10) udział w Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska EIONET oraz w realizacji
obowiązków w zakresie sprawozdawczości i raportowania
do
Komisji
Europejskiej
i Europejskiej Agencji Środowiska;
11) współdziałanie w zakresie ochrony środowiska
z innymi organami kontrolnymi, organami ścigania
i wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego, a także organizacjami społecznymi.
2. Tworzy się Delegaturę Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim.
§ 35. 1. Do zakresu działania Wojewódzkiego Inspektoratu
Inspekcji
Handlowej
z
siedzibą
w Gorzowie Wielkopolskim należy w szczególności:
1) przeprowadzanie kontroli w zakresie, o którym
mowa w ustawie o Inspekcji Handlowej;
2) podejmowanie mediacji w celu ochrony interesów i praw konsumenta;
3) organizowanie i prowadzenie Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego;
4) prowadzenie poradnictwa konsumenckiego.
2. Tworzy się Delegaturę Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Zielonej Górze.
§ 36. Do zakresu działania Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z siedzibą w Zielonej Górze
należy w szczególności:
1) ustalanie planów, programów oraz kierunków
działania Wojewódzkiej Inspekcji Weterynaryjnej;
2) nadzór i kontrola wykonywania zadań przez
powiatowych lekarzy weterynarii;
3) prowadzenie Zakładu Higieny Weterynaryjnej;
4) nadzór nad obrotem środkami farmaceutycz-
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nymi i materiałami medycznymi przeznaczonymi dla zwierząt;
5) nadzorowanie na obszarze województwa działania systemów informatycznych utworzonych
i użytkowanych przez Inspekcję Weterynaryjną;
6) ustalanie zasad i współdziałanie z właściwymi
organami administracjami rządowej i innymi
inspekcjami, jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami samorządu lekarsko –
weterynaryjnego.
§ 37. 1. Do zakresu działania Wojewódzkiego
Urzędu Ochrony Zabytków z siedzibą w Zielonej
Górze należy w szczególności:
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§ 39. Do zakresu działania Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim należy w szczególności:
1) kontrola dokumentów związanych z wykonywaniem transportu drogowego lub przewozów
na potrzeby własne oraz przestrzegania warunków w nich określonych;
2) kontrola dokumentów przewozowych związanych z wykonywaniem transportu drogowego
lub przewozów na potrzeby własne;

1) realizacja zadań wynikających z krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;

3) kontrola ruchu drogowego w zakresie transportu drogowego na zasadach określonych
w przepisach działu V ustawy z dnia 20 czerwca
1997r. - Prawo o ruchu drogowym, a w tym
stanu technicznego pojazdów;

2) prowadzenie rejestru i wojewódzkiej ewidencji
zabytków dla województwa lubuskiego oraz
gromadzenie dokumentacji w tym zakresie;

4) kontrola przestrzegania przepisów dotyczących
okresów prowadzenia pojazdu i obowiązkowych przerw oraz czasu odpoczynku kierowcy;

3) wydawanie, zgodnie z właściwością, decyzji,
postanowień i zaświadczeń w sprawach określonych w ustawie oraz przepisach odrębnych;

5) kontrola przestrzegania szczegółowych zasad
i warunków transportu zwierząt;

4) uwzględnianie zadań ochrony zabytków i opieki
nad zabytkami w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
5) opiniowanie i uzgadnianie z właściwymi organami administracji publicznej studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz ich projektów i zmian;
6) sprawowanie nadzoru nad prawidłowością
prowadzonych badań konserwatorskich, architektonicznych i archeologicznych, prac konserwatorskich i restauratorskich oraz robót budowlanych i innych działań przy zabytkach;
7) organizowanie i prowadzenie kontroli w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
8) opiniowanie wojewódzkiego, powiatowych
i gminnych programów opieki nad zabytkami.

6) kontrola przestrzegania zasad i warunków dotyczących przewozu drogowego towarów niebezpiecznych;
7) kontrola wprowadzonych do obrotu ciśnieniowych urządzeń transportowych pod względem
zgodności z wymaganiami technicznymi, dokumentacją techniczną i prawidłowością ich
oznakowania w zakresie określonym w ustawie
z dnia 28 października 2002r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych;
8) kontrola rodzaju używanego paliwa przez pobranie próbek paliwa ze zbiornika pojazdu mechanicznego.
§ 40. Do zakresu działania Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno - Epidemiologicznej z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim należy w szczególności:
1)

ustalanie planów działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej na terenie województwa
lubuskiego;

2)

nadzór i kontrola wykonywania zadań państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych w zakresie zdrowia publicznego;

3)

sprawowanie nadzoru i wykonywanie badań
w zakresie higieny radiacyjnej;

4)

wykonywanie badań i analiz laboratoryjnych;

5)

wykonywanie badań i pomiarów środowiskowych;

6)

inicjowanie, organizowanie, koordynowanie,
prowadzenie i nadzorowanie działalności na
rzecz promocji zdrowia.

2. Tworzy się Delegaturę Wojewódzkiego Urzędu
Ochrony Zabytków w Gorzowie Wielkopolskim.
§ 38. Do zakresu działania Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim należy w szczególności:
1) kontrola przestrzegania i stosowania przepisów
prawa budowlanego;
2) badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych;
3) przygotowywanie decyzji administracyjnych
w sprawach określonych przepisami prawa budowlanego.
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§ 41. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz
tryb pracy Urzędu i jego delegatury, w tym także
szczegółowe zakresy działania wydziałów i delegatury Urzędu określa Regulamin Organizacyjny Urzędu
ustalony przez Wojewodę Lubuskiego w drodze
zarządzenia.
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§ 42. Wykaz jednostek organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie lub przez niego nadzorowanych określa załącznik do Statutu.
§ 43. Statut po zatwierdzeniu przez Prezesa Rady
Ministrów podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Załącznik do Statutu
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Gorzowie Wlkp.

Wykaz
jednostek organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Lubuskiemu lub przez niego nadzorowanych
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nazwa jednostki organizacyjnej
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej
Lubuskie Centrum Zdrowia Publicznego
Ośrodek Informatyki – Wojewódzki Bank Danych
Zarząd Drogowych Przejść Granicznych (w likwidacji)
Zakład Obsługi Administracji przy Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim

Siedziba
Kalsk
Gorzów Wielkopolski
Gorzów Wielkopolski
Gorzów Wielkopolski
Gorzów Wielkopolski
Gorzów Wielkopolski
Gorzów Wielkopolski
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ZARZĄDZENIE NR 138
WOJEWODY LUBUSKIEGO
z dnia 17 czerwca 2009r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej oraz powołania
wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004r. Nr 241,
poz. 2416, Nr 277, poz. 2742; z 2005r. Nr 180,
poz. 1496; z 2006r. Nr 104, poz. 708, poz. 711
i Nr 220, poz. 1600; z 2007r. Nr 107, poz. 732,
Nr 176, poz. 1242; z 2008r. Nr 171, poz. 1056,
Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288 i Nr 208,
poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 22,
poz. 120) § 8 - 11 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 24 stycznia 2006r. w sprawie komisji lekarskich oraz wynagradzania za udział w ich pracy
(Dz. U. Nr 18, poz. 142; z 2009r. Nr 19, poz. 102)
oraz § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministrów Spraw
Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 22 grudnia 2005r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru (Dz. U.
z 2006r. Nr 1, poz. 7, Nr 238, poz. 1728), w związku
z rozporządzeniem Ministrów Spraw Wewnętrz-

nych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia
23 lutego 2009r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2009r. (Dz. U. z 2009r. Nr 33,
poz. 263) zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu Nr 45 Wojewody Lubuskiego
z dnia 13 marca 2009r. w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej oraz powołania wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich, wprowadza się następujące zmiany:
W załączniku Nr 3, rozdział IV Powiatowa Komisja
Lekarska dla Powiatu Nowosolskiego:
1) w pkt 1 ppkt 2 dopisuje się literkę „f. Kinga Tąta Majdowska - lekarz medycyny”;
2) w pkt 1 ppkt 2 dopisuje się literkę „g. Filip
Czekała – lekarz medycyny”.
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§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.
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§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wicewojewoda Lubuski
Jan Świrepo

9 86

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

987
987

UCHWAŁA NR XL/75/09
RADY MIASTA ŻAGAŃ
z dnia 26 marca 2009r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Osiedla Łąkowa"
w Żaganiu

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. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi
zmianami) oraz w związku z uchwałą Nr V/9/07 Rady
Miasta Żagań z dnia 25 stycznia 2007r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu „Osiedla
Łąkowa” w Żaganiu, po stwierdzeniu zgodności
z ustaleniami
zmiany
studium
uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Żagania, uchwala się, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu „Osiedla Łąkowa”
w Żaganiu, zwany dalej planem.
2.Granice obszaru objętego planem wyznaczają:
od północy ul. Stanisława Żółkiewskiego, od
wschodu ul. Graniczna i granica administracyjna
miasta, od południa ul. Kożuchowska, od zachodu
ul. Nowogródzka.
3. Integralne części uchwały stanowią:
1) część graficzna – rysunek planu w skali 1:1000,
stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały;
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag
do projektu planu, stanowiące załącznik Nr 2 do
uchwały;
3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych
gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie
z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik Nr 3 do uchwały;
4) stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Żagań,
stanowiące załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 2. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą
uchwałę;
2) obszarze – należy przez to rozumieć cały obszar
objęty uchwałą;
3) terenie – należy przez to rozumieć część obszaru objętego uchwałą, o określonym przeznaczeniu i określonych zasadach zagospodarowania, wyznaczony na rysunku planu liniami
rozgraniczającymi oraz określony symbolem;
4) działce – należy przez to rozumieć działkę budowlaną, tj. nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej
spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów;
5) symbolu – należy przez to rozumieć numeryczne i literowe oznaczenie terenu;
6) liniach rozgraniczających – należy przez
to rozumieć
linie
rozgraniczające
tereny
o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach
zagospodarowania;
7) stawce procentowej – należy przez to rozumieć
opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4. ustawy
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.);
8) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez
to rozumieć linię ograniczającą teren, na którym dopuszcza się lokalizację zabudowy na warunkach określonych w ustaleniach planu, której nie może przekroczyć żaden element budynku, z wyłączeniem części podziemnych budynku oraz takich elementów jak okapy, gzymsy
balkony, galerie, werandy, tarasy, schody zewnętrzne lub inne tego rodzaju elementy budowlane, które mogą być wysunięte poza
tę linię na odległość nie większą niż 1,3m;
9) obowiązującej linii zabudowy – należy przez
to rozumieć
linię
ograniczającą
teren,
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na którym dopuszcza się lokalizację zabudowy
na warunkach określonych w ustaleniach planu, na której ustala się obowiązek lokalizacji nie
mniej niż połowy całej długości frontowej ściany budynku, z wyłączeniem takich elementów
jak okapy, gzymsy, balkony, galerie, werandy,
tarasy, schody zewnętrzne lub inne tego rodzaju elementy budowlane, które mogą być wysunięte lub cofnięte od tej linii na odległość nie
większą niż 1,3m;
10) wskaźniku intensywności zabudowy – należy
przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni
wszystkich kondygnacji nadziemnych budynków, wyznaczonych przez zewnętrzne obrysy
ścian budynków, do powierzchni działki;
11) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć sumę powierzchni zabudowy wyznaczonej przez zewnętrzne obrysy ścian budynków
na działce;
12) dachu stromym – należy przez to rozumieć
dach o kącie nachylenia połaci od 30 do 45 ,
który posiada 2 lub 4 główne połacie dachowe,
przy czym każda para tych połaci musi być
względem siebie symetryczna;
13) zabudowie usługowo - mieszkaniowej – należy
przez to rozumieć budynki usługowe, budynki
usługowo-mieszkalne, a także budynki usługowe wraz z budynkami mieszkalnymi;
14) usługach nieuciążliwych – należy przez
to rozumieć w szczególności: usługi handlu detalicznego, usługi rzemiosła, usługi gastronomiczne, usługi administracyjno-biurowe, usługi
ochrony zdrowia i opieki społecznej, usługi nauki i oświaty, usługi kultury i rozrywki oraz inne
usługi o podobnym charakterze, z zastrzeżeniem, że ich funkcjonowanie nie spowoduje
przekroczenia żadnego z parametrów dopuszczalnego poziomu szkodliwych lub uciążliwych
oddziaływań na środowisko, poza zajmowanym
lokalem użytkowym lub obiektem, a także nie
będzie źródłem szkodliwych lub uciążliwych
odpadów, nie spowoduje nieodwracalnych
zmian w środowisku w obrębie zajmowanej
działki budowlanej oraz w żaden inny znaczący
sposób nie pogorszy warunków użytkowania
sąsiednich działek;
15) mieszkaniu integralnie związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą – należy przez
to rozumieć mieszkanie wydzielone w budynku,
w którym prowadzona jest działalność gospodarcza, przy czym powierzchnia tego mieszkania nie może być większa niż powierzchnia
przeznaczona na prowadzenie działalności gospodarczej i nie większa niż 100m2, a w obrębie
jednej działki nie może znajdować się więcej niż
jedno takie mieszkanie.
§ 3. 1. Ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenów:
1) MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) MN/MW – teren zabudowy mieszkaniowej jed-
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norodzinnej i wielorodzinnej;

3) MW – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
4) U – teren zabudowy usługowej;
5) U/M – teren zabudowy usługowo - mieszkaniowej;
6) UO – teren usług oświaty;
7) U/P – teren zabudowy usługowo - produkcyjnej;
8) US – teren sportu i rekreacji;
9) ZP – teren zieleni urządzonej;
10) ZC – cmentarz;
11) ZLP – teren zieleni parkowo - leśnej;
12) IT – teren infrastruktury technicznej;
13) KDZ – teren drogi klasy zbiorczej;
14) KDL – teren drogi klasy lokalnej;
15) KDD – teren drogi klasy dojazdowej;
16) KDPJ – teren ciągu pieszo - jezdnego;
17) KDP – teren ciągu pieszego.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury
oraz obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej,
w tym urządzeń budowlanych, obiektów i urządzeń
zaopatrzenia w wodę, zaopatrzenia w energię elektryczną, zaopatrzenia w ciepło, zaopatrzenia w gaz,
obsługi telekomunikacyjnej, odprowadzania ścieków
oraz odprowadzania wód opadowych, o ile inne
ustalenia planu nie stanowią inaczej.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, zakazuje się przeznaczeń innych niż te, które są dla nich
ustalone w planie, z zastrzeżeniem ust. 2 oraz sytuacji, kiedy przebudowa lub rozbudowa istniejących
obiektów i urządzeń wynika z przepisów odrębnych.
§ 4. 1. Następujące oznaczenia graficzne, wskazane na rysunku planu, są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) granica obszaru objętego planem;
2) linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
3) obowiązująca linia zabudowy;
4) nieprzekraczalna linia zabudowy;
5) symbol identyfikujący teren;
6) obiekt objęty ochroną konserwatorską;
7) stanowisko archeologiczne;
8) korytarz ekologiczny rzeki Bóbr.
2. Pozostałe oznaczenia na rysunku planu wynikają z przepisów odrębnych lub stanowią informację
i nie są ustaleniami planu.
§ 5. Określa się zasady ochrony i kształtowania
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ładu przestrzennego:
1) na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dopuszcza się lokalizację usług wyłącznie jako wydzielonych w ramach budynku
mieszkalnego;
2) na terenach przeznaczonych pod zabudowę
dopuszcza się lokalizację dróg wewnętrznych
i parkingów;
3) na terenach zabudowy mieszkaniowej i usługowo - mieszkaniowej obowiązuje zakaz stosowania ogrodzeń o przęsłach wykonanych
z betonowych elementów prefabrykowanych;
4) obowiązuje zakaz lokalizacji wolnostojących
trwale związanych z gruntem obiektów reklamowych o powierzchni przekraczającej 5m2;
5) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych
obowiązują dachy strome, o ile inne ustalenia
planu nie stanowią inaczej.
§ 6. Określa się zasady ochrony środowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) na terenach zabudowy mieszkaniowej dopuszcza się wyłącznie usługi nieuciążliwe;
2) obowiązuje zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, zgodnie z przepisami
dotyczącymi ochrony środowiska, z wyłączeniem dróg, sieci technicznych, instalacji, kanałów i urządzeń infrastruktury technicznej, o ile
inne ustalenia planu nie stanowią inaczej;
3) zakaz lokalizacji przedsięwzięć, o których mowa
w pkt 2, nie dotyczy terenów oznaczonych
symbolami 1U/P, 2U/P, 3U/P;
4) wskazuje się tereny o zróżnicowanym dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku, określonym przepisami o ochronie środowiska:
a)

tereny oznaczone symbolami MN, MN/MW,
zalicza się do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

b)

tereny oznaczone symbolem MW zalicza się
do terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego,

c)

tereny oznaczone symbolem U/M zalicza się
do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami rzemieślniczymi,

d)

teren oznaczony symbolem UO zalicza się
do terenów zabudowy związanej ze stałym
lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży,

e)

tereny oznaczone symbolami: ZP, ZLP zalicza się do terenów rekreacyjno – wypoczynkowych;

5) obowiązuje ochrona zadrzewień i zakrzewień
w korytarzu ekologicznym rzeki Bóbr;
6) obowiązuje ochrona i zachowanie powierzchniowych cieków wodnych;
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7) obowiązuje zakaz odprowadzania ścieków,
z wyłączeniem wód opadowych lub roztopowych, niepochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, bezpośrednio do gruntu lub wód powierzchniowych;
8) obowiązuje nakaz podczyszczania wód opadowych lub roztopowych, pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, przed odprowadzeniem do odbiornika.
§ 7. Określa się zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
1) obowiązuje zachowanie i ochrona obiektów objętych ochroną konserwatorską, znajdujących
się w gminnej ewidencji zabytków:
a)

zespołu dawnej rzeźni miejskiej, położonego
przy ul. Nowogródzkiej 8,

b)

budynku dawnego młyna gospodarczego,
położonego przy ul. Nowogródzkiej 22;

2) dla obiektów, o których mowa w pkt 1 ustala
się:
a)

wymóg zachowania cech historycznych,
w tym geometrii dachu oraz proporcji
i rozmieszczenia
otworów
okiennych
i drzwiowych,

b)

wymóg zachowania lub odtworzenia stolarki
okiennej i drzwiowej, rodzaju pokrycia dachu, wykończenia elewacji oraz detali architektonicznych, zgodnie z historycznym wizerunkiem obiektu,

c)

możliwość wykonania robót budowlanych,
w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych obiektów,
o których mowa w pkt 2, z zastrzeżeniem
lit. a i b;

3) dla budynku, o którym mowa w pkt 1 lit. b dopuszcza się stosowanie stolarki okiennej
i drzwiowej innej niż użyto w stanie pierwotnym, z zachowaniem cech, o których mowa
w pkt 2 a;
4) ustala się obowiązek uzgodnienia z odpowiednim wojewódzkim konserwatorem zabytków
robót budowlanych lub ziemnych prowadzonych w obrębie stanowisk archeologicznych,
wskazanych na rysunku planu.
§ 8. Ustala się wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych:
1) w pasie drogowym, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi, dopuszcza się lokalizację drogi
oraz obiektów budowlanych i urządzeń technicznych związanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów małej architektury i zieleni, miejsc parkingowych, a także
urządzeń związanych z potrzebami zarządzania
drogą, zgodnie z przepisami odrębnymi;
2) w innych przestrzeniach publicznych, nie znaj-
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dujących się w obrębie pasa drogowego dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury, sieci i urządzeń technicznych oraz zieleni.
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mochodów
osobowych,
realizowanych
w przypadku rozbudowy istniejących lub budowy nowych obiektów:
a)

dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: nie mniej niż 2 miejsca parkingowe na
1 budynek mieszkalny jednorodzinny,

1) dopuszcza się scalania i podziały nieruchomości;

b)

2) obowiązuje zakaz wydzielania działek nie mających dostępu do drogi, z wyjątkiem sytuacji,
kiedy wydzielenie działki służy powiększeniu
innej działki, mającej dostęp do drogi;

dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej: nie mniej niż 1 miejsce parkingowe na
1 mieszkanie,

c)

dla zabudowy usługowo-mieszkaniowej: nie
mniej niż 1 miejsce parkingowe na 1 mieszkanie oraz nie mniej niż 1 miejsce parkingowe na 30m² powierzchni użytkowej lokalu
użytkowego,

d)

dla terenów zabudowy usługowej: nie mniej
niż 1 miejsce parkingowe na 30m² powierzchni użytkowej obiektów usługowych
oraz nie mniej niż 1 miejsce parkingowe na
3 zatrudnionych,

e)

dla terenów zabudowy produkcyjnej: nie
mniej niż 1 miejsce parkingowe na 100m²
powierzchni użytkowej obiektów produkcyjnych oraz nie mniej niż 1 miejsce parkingowe na 3 zatrudnionych;

§ 9. Określa się zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

3) ustala się powierzchnię wydzielanej działki budowlanej:
a)

dla budynku jednorodzinnego wolnostojącego: nie mniejszą niż 600m²,

b)

dla budynku jednorodzinnego bliźniaczego
oraz dla budynku jednorodzinnego w zabudowie szeregowej: nie mniejszą niż 400m²,

c)

dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
wskaźnik powierzchni działki przypadającej
na jedno mieszkanie nie może być mniejszy
niż 100m² na jedno mieszkanie;

4) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej określa się kąt położenia granic działek
w stosunku do pasa drogowego zbliżony do
90°;
5) określone zasady podziału terenów na działki
nie dotyczą wydzieleń geodezyjnych dla sieci
technicznych i urządzeń infrastruktury technicznej.

2. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy
infrastruktury technicznej ustala się:
1) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej lub
indywidualnych ujęć wody;
2) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej lub odnawialnych źródeł
energii;

§ 10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów lub ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym
zakaz zabudowy, związane z przebiegiem gazociągu
wysokiego ciśnienia relacji Żukowice - Żary, napowietrzną linią elektroenergetyczną oraz strefą ochrony
sanitarnej cmentarza, określają przepisy odrębne.

3) zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych lub
nieemisyjnych źródeł ciepła;

§ 11. 1. W zakresie modernizacji, rozbudowy
i budowy systemów komunikacji ustala się:

6) odprowadzenie wód deszczowych: powierzchniowo lub do sieci kanalizacji deszczowej;

1) obsługę komunikacyjną obszaru objętego planem przez układ istniejących i projektowanych
dróg, w tym:

7) gospodarka odpadami – zgodnie z przepisami
odrębnymi;

a)

dróg zbiorczych, oznaczonych symbolami
KDZ,

b)

dróg lokalnych, oznaczonych symbolami
KDL,

c)

dróg dojazdowych, oznaczonych symbolami
KDD,

d)

ciągów pieszo - jezdnych, oznaczonych
symbolami KDPJ,

e)

ciągów pieszych, oznaczonych symbolami
KDP;

2) szerokość wydzielanych dróg wewnętrznych
na terenach przeznaczonych pod zabudowę nie
mniejszą niż 5 m;
3) wymaganą liczbę miejsc parkingowych dla sa-

4) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej;
5) odprowadzenie ścieków: do sieci kanalizacji
sanitarnej;

8) zakaz budowy, przebudowy i rozbudowy indywidualnych urządzeń do gromadzenia i oczyszczania ścieków, z wyłączeniem terenów oznaczonych symbolami 6U/M, 7U, 8U, 51MN;
9) sytuowanie sieci infrastruktury technicznej
w liniach rozgraniczających dróg, z zastrzeżeniem pkt 10; w uzasadnionych przypadkach,
wynikających z przyczyn technicznych, dopuszcza się odstępstwa od tej zasady;
10) możliwość sytuowania sieci infrastruktury
technicznej w liniach rozgraniczających dróg
wojewódzkich, oznaczonych na rysunku planu
symbolami 2KDZ i 3KDZ, za zgodą zarządcy
drogi;
11) wymóg modernizacji lub przebudowy napowietrznej linii energetycznej na terenach ozna-
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czonych symbolami 5MN i 6MN.
§ 12. Nie wyznacza się granic i sposobów zagospodarowania terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się
mas ziemnych.
Rozdział 2
Przepisy szczegółowe
§ 13. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN ustala się następujące przeznaczenie oraz zasady zabudowy i zagospodarowania:
1) przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:
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2) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:
a)

powierzchnia zabudowy: nie więcej niż
30% powierzchni działki,

b)

wskaźnik intensywności zabudowy: nie więcej niż 0,5,

c)

powierzchnia terenu biologicznie czynna: nie
mniej niż 30% powierzchni działki;

3) wysokość budynków:
a)

mieszkalnych: nie więcej niż 3 kondygnacje
nadziemne (w tym poddasze użytkowe), nie
więcej niż 11m,

b)

garażowych
niż 5m.

i gospodarczych:

nie

więcej

a)

powierzchnia zabudowy: nie więcej niż
30% powierzchni działki,

§ 16. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami 14MN, 15MN ustala się następujące
przeznaczenie oraz zasady zabudowy i zagospodarowania:

b)

wskaźnik intensywności zabudowy: nie więcej niż 0,5,

1) przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

c)

powierzchnia terenu biologicznie czynna: nie
mniej niż 30% powierzchni działki;

2) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:

3) wysokość budynków:
a)

b)

a)

mieszkalnych: nie więcej niż 3 kondygnacje
nadziemne (w tym poddasze użytkowe), nie
więcej niż 11m,

powierzchnia zabudowy: nie więcej niż
30% powierzchni działki,

b)

wskaźnik intensywności zabudowy: nie więcej niż 0,4,

garażowych i gospodarczych: nie więcej niż
5m.

c)

powierzchnia terenu biologicznie czynna: nie
mniej niż 40% powierzchni działki;

§ 14. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 7MN ustala się następujące przeznaczenie oraz zasady zabudowy i zagospodarowania:
1) przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca;
2) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:
a)

powierzchnia zabudowy: nie więcej niż
30% powierzchni działki,

b)

wskaźnik intensywności zabudowy: nie więcej niż 0,4,

c)

powierzchnia terenu biologicznie czynna: nie
mniej niż 40% powierzchni działki;

3) wysokość budynków:
a)

mieszkalnych: nie więcej niż 2 kondygnacje
nadziemne (w tym poddasze użytkowe), nie
więcej niż 10m,

b)

garażowych i gospodarczych: nie więcej niż
5m.

§ 15. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN
ustala się następujące przeznaczenie oraz zasady
zabudowy i zagospodarowania:
1) przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

3) wysokość budynków:
a)

mieszkalnych: nie więcej niż 2 kondygnacje
nadziemne (w tym poddasze użytkowe), nie
więcej niż 10m,

b)

garażowych
niż 5m.

i gospodarczych:

nie

więcej

§ 17. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami 16MN, 17MN, 18MN, 19MN, 20MN,
21MN ustala się następujące przeznaczenie oraz
zasady zabudowy i zagospodarowania:
1) przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:
a)

powierzchnia zabudowy: nie więcej niż
30% powierzchni działki,

b)

wskaźnik intensywności zabudowy: nie więcej niż 0,5,

c)

powierzchnia terenu biologicznie czynna: nie
mniej niż 30% powierzchni działki;

3) wysokość budynków:
a)

mieszkalnych: nie więcej niż 3 kondygnacje
nadziemne (w tym poddasze użytkowe), nie
więcej niż 11m,

b)

garażowych

i gospodarczych:

nie

więcej
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niż 5m.
§ 18. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami 22MN, 23MN, 24MN, 25MN, 26MN ustala się następujące przeznaczenie oraz zasady zabudowy i zagospodarowania:
1) przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:
a)

powierzchnia zabudowy: nie więcej niż
30% powierzchni działki,

b)

wskaźnik intensywności zabudowy: nie więcej niż 0,4,

c)

powierzchnia terenu biologicznie czynna: nie
mniej niż 40% powierzchni działki;

3) zasady kształtowania zabudowy:
a)

wysokość budynków:
-

b)

mieszkalnych: nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne (w tym poddasze użytkowe), nie więcej niż 10m,
garażowych i gospodarczych: nie więcej
niż 5m,
pokrycie dachu: dachówka.

§ 19. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami 27MN, 28MN ustala się następujące
przeznaczenie oraz zasady zabudowy i zagospodarowania:
1) przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:
a)

powierzchnia zabudowy: nie więcej niż
50% powierzchni działki,

b)

wskaźnik intensywności zabudowy: nie więcej niż 0,6,

c)

powierzchnia terenu biologicznie czynna: nie
mniej niż 30% powierzchni działki;

3) zasady kształtowania zabudowy:
a)

b)

wysokość budynków:
-

mieszkalnych: nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne, nie więcej niż 9m,

-

garażowych i gospodarczych: nie więcej
niż 5m,
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a)

powierzchnia zabudowy: nie więcej niż
40% powierzchni działki,

b)

wskaźnik intensywności zabudowy: nie więcej niż 0,5,

c)

powierzchnia terenu biologicznie czynna: nie
mniej niż 30% powierzchni działki;

3) zasady kształtowania zabudowy:
a)

wysokość budynków:
-

mieszkalnych: nie więcej niż 3 kondygnacje nadziemne (w tym poddasze użytkowe), nie więcej niż 11m,

-

garażowych i gospodarczych: nie więcej
niż 5m,

b)

pokrycie dachu: dachówka.

§ 21. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami 30MN, 31MN, 32MN, 33MN, 34MN,
35MN, 36MN, 37MN, 38MN, 39MN, 40MN, 41MN,
42MN, 43MN, 44MN ustala się następujące przeznaczenie oraz zasady zabudowy i zagospodarowania:
1) przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:
a)

powierzchnia zabudowy: nie więcej niż
30% powierzchni działki,

b)

wskaźnik intensywności zabudowy: nie więcej niż 0,5,

c)

powierzchnia terenu biologicznie czynna: nie
mniej niż 30% powierzchni działki;

3) wysokość budynków:
a)

mieszkalnych: nie więcej niż 3 kondygnacje
nadziemne (w tym poddasze użytkowe), nie
więcej niż 11m,

b)

garażowych
niż 5m.

1) przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca;
2) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:

nie

więcej

§ 22. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami 45MN, 46MN, 47MN, 48MN, 49MN ustala się następujące przeznaczenie oraz zasady zabudowy i zagospodarowania:
1) przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:
a)

powierzchnia zabudowy: nie więcej niż
30% powierzchni działki,

b)

wskaźnik intensywności zabudowy: nie więcej niż 0,3,

c)

powierzchnia terenu biologicznie czynna: nie
mniej niż 50% powierzchni działki;

geometria dachu: płaski.

§ 20. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 29MN ustala się następujące przeznaczenie oraz zasady zabudowy i zagospodarowania:

i gospodarczych:

3) zasady kształtowania zabudowy:
a)

wysokość budynków:
-

mieszkalnych: nie więcej niż 3 kondygna-
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cje nadziemne (w tym poddasze użytkowe), nie więcej niż 11m,
b)

garażowych i gospodarczych: nie więcej
niż 5m,
pokrycie dachu: dachówka.

1) przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:
powierzchnia zabudowy: nie więcej niż 30%
powierzchni działki,

b)

wskaźnik intensywności zabudowy: nie więcej niż 0,3,

c)

powierzchnia terenu biologicznie czynna: nie
mniej niż 50% powierzchni działki;

3) wysokość budynków:
a)

mieszkalnych: nie więcej niż 3 kondygnacje
nadziemne (w tym poddasze użytkowe), nie
więcej niż 11m,

b)

garażowych
niż 5m.

i gospodarczych:

nie

więcej

§ 24. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami
1MN/MW,
2MN/MW,
3MN/MW,
4MN/MW ustala się następujące przeznaczenie oraz
zasady zabudowy i zagospodarowania:
1) przeznaczenie:
a)

zabudowa mieszkaniowa
i wielorodzinna,

b)

dopuszcza się lokalizację obiektów sportowo-rekreacyjnych;

a)

powierzchnia zabudowy: nie więcej niż
50% powierzchni działki,

b)

wskaźnik intensywności zabudowy:
-

dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: nie więcej niż 0,5,

-

dla zabudowy wielorodzinnej: nie więcej
niż 1,
powierzchnia terenu biologicznie czynna: nie
mniej niż 20% powierzchni działki;

3) wysokość budynków:
a)

b)

pozostałych: nie więcej niż 5m.

§ 25. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 1MW ustala się następujące przeznaczenie oraz zasady zabudowy i zagospodarowania:
a)

zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

b)

dopuszcza się lokalizację obiektów sportowo-rekreacyjnych;

2) powierzchnia terenu biologicznie czynna: nie
mniej niż 30%;
3) wysokość budynków:
a)

mieszkalnych: nie więcej niż 5 kondygnacji
nadziemnych, nie więcej niż 18m,

b)

pozostałych: nie więcej niż 6m.

§ 26. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 1U ustala się następujące przeznaczenie
oraz zasady zabudowy i zagospodarowania:
1) przeznaczenie:
a)

zabudowa usługowa, przy czym linie rozgraniczające terenu stanowią jednocześnie
granicę terenu pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej
2000m2,

b)

dopuszcza się lokalizację mieszkania integralnie związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz budynków garażowych i gospodarczych;

2) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:
a)

powierzchnia zabudowy: nie więcej niż
30% powierzchni działki,

b)

wskaźnik intensywności zabudowy: nie więcej niż 0,7,

c)

powierzchnia terenu biologicznie czynna: nie
mniej niż 20% powierzchni działki;

jednorodzinna

2) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:

c)

c)

1) przeznaczenie:

§ 23. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami 50MN, 51MN ustala się następujące
przeznaczenie oraz zasady zabudowy i zagospodarowania:

a)
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mieszkalnych jednorodzinnych: nie więcej
niż 3 kondygnacje nadziemne (w tym poddasze użytkowe), nie więcej niż 11m,
mieszkalnych wielorodzinnych: nie więcej
niż 3 kondygnacje nadziemne (w tym poddasze użytkowe), nie więcej niż 15m,

3) wysokość budynków:
a)

usługowych: nie więcej niż 3 kondygnacje
nadziemne (w tym poddasze użytkowe), nie
więcej niż 12m,

b)

pozostałych: nie więcej niż 6m.

§ 27. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami 2U, 3U, 4U, 5U, 6U ustala się następujące przeznaczenie oraz zasady zabudowy i zagospodarowania:
1) przeznaczenie:
a)

zabudowa usługowa,

b)

dopuszcza się wyłącznie usługi nieuciążliwe,

c)

dopuszcza się lokalizację mieszkania integralnie związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz budynków garażowych i gospodarczych;
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2) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:
a)

powierzchnia zabudowy:
-

b)
c)

dla terenów 4U, 5U, 6U nie więcej niż
30% powierzchni działki,
dla terenów 3U, 7U nie więcej niż
50% powierzchni działki,
wskaźnik intensywności zabudowy: nie więcej niż 1,0,
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b)

wskaźnik intensywności zabudowy: nie więcej niż 1,0,

c)

powierzchnia terenu biologicznie czynna: nie
mniej niż 20% powierzchni działki;

3) zasady kształtowania zabudowy:
a)

dla budynku objętego ochroną konserwatorską obowiązują zasady określone w § 7
pkt 1, 2, 3,

b)

dla pozostałych budynków:

powierzchnia terenu biologicznie czynna: nie
mniej niż 20% powierzchni działki;

3) wysokość budynków:
a)

usługowych: nie więcej niż 3 kondygnacje
nadziemne (w tym poddasze użytkowe), nie
więcej niż 12m,

b)

pozostałych: nie więcej niż 6m.

§ 28. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami 7U, 8U ustala się następujące przeznaczenie oraz zasady zabudowy i zagospodarowania:
1) przeznaczenie:
a)

zabudowa usługowa,

b)

dopuszcza się wyłącznie usługi nieuciążliwe,

c)

dopuszcza się lokalizację budynków zamieszkania zbiorowego, mieszkania integralnie związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz budynków garażowych i gospodarczych;

2) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:

-

wysokość: nie więcej niż 4 kondygnacje
nadziemne, nie więcej niż 15m,

-

nowa zabudowa winna być realizowana
w nawiązaniu do cech charakterystycznych obiektu objętego ochroną konserwatorską.

§ 30. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami 2U/M, 3U/M ustala się następujące przeznaczenie oraz zasady zabudowy i zagospodarowania:
1) przeznaczenie:
a)

zabudowa usługowo - mieszkaniowa,

b)

dopuszcza się wyłącznie usługi nieuciążliwe,

c)

obowiązuje zakaz lokalizacji
mieszkalnych wielorodzinnych;

budynków

2) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:
a)

powierzchnia zabudowy: nie więcej niż
40% powierzchni działki,

b)

wskaźnik intensywności zabudowy:

a)

powierzchnia zabudowy: nie więcej niż
30% powierzchni działki,

-

dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: nie więcej niż 0,4,

b)

wskaźnik intensywności zabudowy: nie więcej niż 0,6,

-

dla zabudowy usługowej i wielorodzinnej:
nie więcej niż 0,8;

c)

powierzchnia terenu biologicznie czynna: nie
mniej niż 30% powierzchni działki;

3) wysokość budynków:
a)

usługowych: nie więcej niż 3 kondygnacje
nadziemne, nie więcej niż 12m,

b)

pozostałych: nie więcej niż 6m.

§ 29. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 1U/M ustala się następujące przeznaczenie oraz zasady zabudowy i zagospodarowania:
1) przeznaczenie:
a)

zabudowa usługowo - mieszkaniowa,

b)

dopuszcza się wyłącznie usługi nieuciążliwe,

c)

obowiązuje zakaz lokalizacji
mieszkalnych jednorodzinnych;

budynków

2) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:
a)

powierzchnia zabudowy: nie więcej niż
50% powierzchni działki,

c)

powierzchnia terenu biologicznie czynna: nie
mniej niż 20% powierzchni działki;

3) wysokość budynków: nie więcej niż 3 kondygnacje nadziemne (w tym poddasze użytkowe),
nie więcej niż 12m.
§ 31. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 4U/M ustala się następujące przeznaczenie oraz zasady zabudowy i zagospodarowania:
1) przeznaczenie:
a)

zabudowa usługowo - mieszkaniowa,

b)

dopuszcza się wyłącznie usługi nieuciążliwe,

c)

obowiązuje zakaz lokalizacji
mieszkalnych jednorodzinnych;

budynków

2) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:
a)

powierzchnia zabudowy: nie więcej niż
50% powierzchni działki,

b)

wskaźnik intensywności zabudowy: nie wię-
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cej niż 0,8,
c)

powierzchnia terenu biologicznie czynna: nie
mniej niż 30% powierzchni działki;

3) wysokość budynków: nie więcej niż 3 kondygnacje nadziemne (w tym poddasze użytkowe),
nie więcej niż 12m.
§ 32. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami 5U/M, 6U/M ustala się następujące przeznaczenie oraz zasady zabudowy i zagospodarowania:
1) przeznaczenie:
a)

zabudowa usługowo - mieszkaniowa,

b)

dopuszcza się wyłącznie usługi nieuciążliwe,

c)

budynki usługowe nie mogą stanowić więcej niż 50% powierzchni zabudowy;
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cyjna;

2) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:
a)

powierzchnia zabudowy: nie więcej niż
60% powierzchni działki,

b)

wskaźnik intensywności zabudowy: nie więcej niż 2,

c)

powierzchnia terenu biologicznie czynna: nie
mniej niż 10% powierzchni działki;

3) zasady kształtowania zabudowy:
a)

dla budynków objętych ochroną konserwatorską obowiązują zasady określone w § 7
pkt 1, 2, 3,

b)

dla pozostałych budynków:

2) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:
a)

powierzchnia zabudowy: nie więcej niż
30% powierzchni działki,

b)

wskaźnik intensywności zabudowy:

c)

-

dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: nie więcej niż 0,5,

-

dla zabudowy usługowej i wielorodzinnej:
nie więcej niż 0,8,
powierzchnia terenu biologicznie czynna: nie
mniej niż 30% powierzchni działki;

3) wysokość budynków: nie więcej niż 3 kondygnacje nadziemne (w tym poddasze użytkowe),
nie więcej niż 12m.
§ 33. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 1UO ustala się następujące przeznaczenie oraz zasady zabudowy i zagospodarowania:
1) przeznaczenie:
a)

usługi oświaty,

b)

dopuszcza się lokalizację obiektów sportowych i rekreacyjnych,

c)

dopuszcza się wydzielenie jednego lokalu
mieszkalnego;

2) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:
a)

powierzchnia zabudowy: nie więcej niż
50%,

b)

wskaźnik intensywności zabudowy: nie więcej niż 1,4,

c)

powierzchnia terenu biologicznie czynna: nie
mniej niż 20% powierzchni działki;

3) wysokość budynków: nie więcej niż 18m.
§ 34. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 1U/P ustala się następujące przeznaczenie oraz zasady zabudowy i zagospodarowania:
1) przeznaczenie: zabudowa usługowo - produk-

-

wysokość: nie więcej niż 15m,

-

nowa zabudowa winna być realizowana
w nawiązaniu do cech charakterystycznych obiektów objętych ochroną konserwatorską.

§ 35. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 2U/P ustala się następujące przeznaczenie oraz zasady zabudowy i zagospodarowania:
1) przeznaczenie:
a)

zabudowa usługowo - produkcyjna,

b)

dopuszcza się lokalizację stacji paliw;

2) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:
a)

powierzchnia zabudowy: nie więcej niż
60% powierzchni działki,

b)

wskaźnik intensywności zabudowy: nie więcej niż 2,

c)

powierzchnia terenu biologicznie czynna: nie
mniej niż 10% powierzchni działki;

3) wysokość budynków: nie więcej niż 15m.
§ 36. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 3U/P ustala się następujące przeznaczenie oraz zasady zabudowy i zagospodarowania:
1) przeznaczenie: zabudowa usługowo – produkcyjna;
2) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:
a)

powierzchnia zabudowy: nie więcej niż
60% powierzchni działki,

b)

wskaźnik intensywności zabudowy: nie więcej niż 2,

c)

powierzchnia terenu biologicznie czynna: nie
mniej niż 10% powierzchni działki;

3) wysokość budynków: nie więcej niż 15m.
§ 37. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 1US ustala się następujące przeznaczenie
oraz zasady zabudowy i zagospodarowania:
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1) przeznaczenie:
a)

teren sportu i rekreacji,

b)

dopuszcza się lokalizację budynków przeznaczonych dla sportu, rekreacji, turystyki
i gastronomii oraz urządzeń towarzyszących,
a także wydzielenie dróg wewnętrznych
i parkingów;

2) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:
a)
b)

powierzchnia zabudowy: nie więcej niż
20% powierzchni działki,
powierzchnia terenu biologicznie czynna: nie
mniej niż 60% powierzchni działki;

3) wysokość budynków: nie więcej niż 10m.
§ 38. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 1ZP ustala się następujące przeznaczenie
oraz zasady zabudowy i zagospodarowania:
1) przeznaczenie:
a)

zieleń urządzona,

b)

dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych oraz obiektów
i urządzeń związanych z obsługą telefonii
komórkowej;

2) powierzchnia terenu biologicznie czynna: nie
mniej niż 80% powierzchni działki.
§ 39. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami 2ZP, 3ZP, 4ZP, 5ZP, 6ZP, 7ZP, 8ZP, 9ZP,
10ZP ustala się następujące przeznaczenie oraz zasady zabudowy i zagospodarowania:
1) przeznaczenie:
a)

zieleń urządzona,

b)

na terenach 2ZP, 3ZP, 5ZP, 7ZP, 9ZP, 10ZP
dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń sportowo - rekreacyjnych;

2) powierzchnia terenu biologicznie czynna: nie
mniej niż 80% powierzchni działki.
§ 40. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 1ZC ustala się następujące przeznaczenie: cmentarz.
§ 41. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 1ZLP ustala się następujące przeznaczenie oraz zasady zabudowy i zagospodarowania:
1) przeznaczenie:
a)

zieleń parkowo - leśna,

b)

dopuszcza się lokalizację budynków przeznaczonych dla sportu, rekreacji, turystyki
i gastronomii oraz urządzeń towarzyszących,
a także wydzielenie dróg wewnętrznych
i parkingów;
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2) powierzchnia terenu biologicznie czynna: nie
mniej niż 80% powierzchni działki;
3) obowiązuje zachowanie i ochrona „wieży Bismarcka”, zlokalizowanej w obrębie terenu.
§ 42. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami 1IT, 2IT, 3IT, 4IT ustala się następujące
przeznaczenie: infrastruktura techniczna.
§ 43. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami 1KDZ, 2KDZ, 3KDZ ustala się następujące przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania:
1) przeznaczenie: droga klasy zbiorczej;
2) szerokość w liniach rozgraniczających:
mniej niż 12m, zgodnie z rysunkiem planu.

nie

§ 44. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami 1KDL, 2KDL, 3KDL ustala się następujące przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania:
1) przeznaczenie: droga klasy lokalnej;
2) szerokość w liniach rozgraniczających:
mniej niż 8 m, zgodnie z rysunkiem planu.

nie

§ 45. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami 1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD, 5KDD, 6KDD,
7KDD, 8KDD, 9KDD, 10KDD, 11KDD, 12KDD, 13KDD,
14KDD, 15KDD, 16KDD, 17KDD, 18KDD, 19KDD,
20KDD, 21KDD, 22KDD, 23KDD, 24KDD, 25KDD,
26KDD, 27KDD ustala się następujące przeznaczenie
oraz zasady zagospodarowania:
1) przeznaczenie: droga klasy dojazdowej;
2) szerokość w liniach rozgraniczających:
mniej niż 8 m, zgodnie z rysunkiem planu.

nie

§ 46. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami 1KDPJ, 2KDPJ, 3KDPJ, 4KDPJ, 5KDPJ,
6KDPJ, 7KDPJ, 8KDPJ, 9KDPJ, 10KDPJ, 11KDPJ,
12KDPJ, 13KDPJ, 14KDPJ, 15KDPJ, 16KDPJ,
17KDPJ, 18KDPJ, 19KDPJ, 20KDPJ ustala się następujące przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania:
1) przeznaczenie: ciąg pieszo - jezdny;
2) na terenie 19KDPJ dopuszcza się lokalizację
cieku wodnego;
3) szerokość w liniach rozgraniczających:
mniej niż 4m, zgodnie z rysunkiem planu.

nie

§ 47. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami 1KDP, 2KDP, 3KDP, 4KDP, 5KDP, 6KDP,
7KDP, 8KDP, 9KDP, 10KDP, 11KDP, 12KDP, 13KDP,
14KDP, 15KDP, 16KDP, 17KDP ustala się następujące
przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania:
1) przeznaczenie: ciąg pieszy;
2) szerokość w liniach rozgraniczających:
mniej niż 3m, zgodnie z rysunkiem planu.

nie
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Rozdział 3
Przepisy końcowe
§ 48. Ustala się stawki procentowe w wysokości:
1) 30% dla terenów oznaczonych symbolami
22MN, 23MN, 24MN, 25MN, 26MN, 29MN;
2) 10% dla pozostałych terenów.
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§ 49. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żagania.
§ 50. Uchwała wchodzi w życie po upływie
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Wiceprzewodnicząca Rady
Wanda Winczaruk
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XL/75/09
Rady Miasta Żagań
z dnia 26 marca 2009r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XL/75/09
Rady Miasta Żagań
z dnia 26 marca 2009r.

Rozstrzygnięcie
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu
W trakcie wyłożenia do publicznego wglądu
w dniach od 15 grudnia 2008r. do 7 stycznia 2009r.
oraz w okresie 14 dni od dnia zakończenia wyłożenia
projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu „Osiedla Łąkowa” w Żaganiu, wniesiono 6 uwag, złożonych przez:
1) Pana Zbigniewa Wiatra - uwaga wniesiona
19 grudnia 2008r.,
2) Państwa Marię i Franciszka Litwin – uwaga
wniesiona 16 stycznia 2009r.,
3) Państwa Bernardę i Dariusza Jakubas – uwaga
wniesiona 16 stycznia 2009r.,
4) Pana Roberta Palewskiego – uwaga wniesiona
19 stycznia 2009r.,
5) Zakład Wielobranżowy „KSZTAŁT” Błaszczuk
& Kubiak i wspólnicy sp. j. – uwaga wniesiona
21 stycznia 2009r.,
6) Pana Romana Kulaszę – uwaga wniesiona
w dniu 22 stycznia 2009r.
Burmistrz Miasta Żagania rozstrzygnął wniesione
uwagi zgodnie z tabelą – wykazem uwag wniesionych do wyłożenia projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu „Osiedla
Łąkowa” w Żaganiu tj. uwzględnił uwagi wniesione
przez: Pana Zbigniewa Wiatra, Państwa Marię
i Franciszka Litwin i Pana Roberta Palewskiego,
uwzględnił w części uwagę wniesioną przez Państwa Bernardę i Dariusza Jakubas oraz nie uwzględnił uwag wniesionych przez Zakład Wielobranżowy
„KSZTAŁT” Błaszczuk & Kubiak i wspólnicy sp. j.
i Pana Romana Kulaszę.
Uzasadnienie
1. Uwaga wniesiona przez Państwa Bernardę
i Dariusza Jakubas dotyczy likwidacji ciągu pieszego
oznaczonego na rysunku planu symbolem 12 KDP
i dołączenie terenu do terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonej symbolem
24 MN.
Uwaga została uwzględniona w części tj. szerokość
ciągu pieszego oznaczonego symbolem 12 KDP (po
zmianie 10 KDP) została skorygowana z 12m w liniach rozgraniczających do 5 m, pozostały teren
został przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną (dołączony do terenów 20MN
i 21MN).
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2. Uwaga wniesiona przez Zakład Wielobranżowy „KSZTAŁT” Błaszczuk & Kubiak i wspólnicy sp. j.
dotyczy obiektów położnych przy ul. Nowogródzkiej
8 objętych w projekcie planu ochroną konserwatorską. Składający uwagę wnosi o niekwalifikowanie
ich jako obiekty objęte taką ochroną.
Uwaga nie została uwzględniona, ponieważ obiekty
zespołu dawnej rzeźni miejskiej położone przy
ul. Nowogródzkiej 8 objęte zostały ochroną konserwatorską w projekcie planu na podstawie ewidencji
zabytków Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Ponadto projekt planu uzyskał uzgodnienie z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków (pismo ZN.MSDe.401-22/1-08 z dnia
27 czerwca 2008r.). Uzgodnienie to dotyczyło również objęcia ochroną konserwatorską omawianych
obiektów. Obiekty zostały także określone jako zabytki figurujące w gminnej ewidencji zabytków miasta Żagań w obowiązującym Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Żagań (uchwała Nr XXIV/45/08).
3. Uwaga wniesiona przez Pana Romana Kulaszę
dotyczyła zachowania ciągu pieszego o symbolu
10KDP.
Uwaga nie została uwzględniona, ponieważ ciąg ten
nie jest konieczny do obsługi przylegających do niego nieruchomości. Obsługa tych nieruchomości jest
możliwa poprzez ciągi pieszo-jezdne oznaczone
symbolami 3KDPJ i 4KDPJ, a przeznaczenie omawianego ciągu na teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej pozwoli na powiększenie przylegających działek budowlanych, a tym samym poprawę
warunków ich zagospodarowania.
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XL/75/09
Rady Miasta Żagań
z dnia 26 marca 2009r.

Rozstrzygnięcie
o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą
do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 20 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.) i 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 Miasta
Żagań rozstrzyga o sposobie realizacji zapisanych
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu „Osiedla Łąkowa” w Żaganiu,
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które
należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich
finansowania, zgodnie z przepisami o finansach
publicznych w sposób następujący:
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1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, należące do zadań własnych gminy, w tym budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, komunikacji oraz inwestycje związane z zagospodarowaniem terenów zieleni urządzonej, oznaczonych na
rysunku planu symbolami 1ZP-10ZP oraz terenu
zieleni parkowo-leśnej, oznaczonej na rysunku planu
symbolem 1ZPL, realizowane będą etapowo.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XL/75/09
Rady Miasta Żagań
z dnia 26 marca 2009r.
Stwierdzenie
zgodności planu z ustaleniami zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Żagań

2. Finansowanie inwestycji, o których mowa
w pkt 1, będzie mogło odbywać się przez:
1) wydatki z budżetu gminy;
2) współfinansowanie środkami zewnętrznymi,
m.in. poprzez dotacje, pożyczki preferencyjne,
kredyty, fundusze Unii Europejskiej, inne środki
zewnętrzne;
3) udział inwestorów w finansowaniu w ramach
porozumień o charakterze cywilnoprawnym lub
w formie partnerstwa publiczno-prywatnego.

Poz. 987, 988

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.)
Rada Miasta Żagań stwierdza, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu „Osiedla Łąkowa” w Żaganiu, jest zgodny
z ustaleniami zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Żagań, uchwalonego uchwałą Nr XXIV/45/08 Rady
Miasta Żagań z dnia 24 kwietnia 2008r.
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UCHWAŁA NR XXI/194/09
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 i art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (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), uchwały Nr XII/120/08 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia
30 stycznia 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Płoty po stwierdzeniu zgodności
z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czerwieńsk,
uchwalonym uchwałą Nr 95/XIII/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
oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007r.
Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218;
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 oraz z 2006r. Nr 45, poz. 319
z 2007r. Nr 225, poz. 1635, Nr 127, poz. 880, z 2008r.
Nr 123, poz. 803; Nr 199, poz. 1227; Nr 201, poz. 1237;
Nr 220, poz. 1413.
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Rozdział 1

nów lub obiektów podlegających ochronie,
ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi
oraz osuwania się mas ziemnych,

Przepisy ogólne
§ 1. 1. Przedmiotem uchwały jest miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego wsi Płoty.
2. Plan obejmuje działki Nr 284/3, 284/5, 284/6,
284/7, 289/4 w obrębie wsi Płoty gmina Czerwieńsk,
zgodnie z załącznikiem graficznym Nr 1.
3. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są
załączniki:
1) załącznik Nr 1 - rysunek planu w skali 1:1000 wraz
z wyrysem ze studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
miasta
w skali 1:10000;
2) załącznik Nr 2 - rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do
publicznego wglądu projektu planu;
3) załącznik Nr 3 - rozstrzygnięcie 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.
§ 2. Przedmiotem planu są regulacje określające zasady zagospodarowania terenu objętego
planem miejscowym z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, lasy, wody powierzchniowe i rolę, komunikację i infrastrukturę techniczną.
§ 3. 1. Ustalenia planu w obszarze, o którym
mowa w § 1 ust. 2 zostają wyrażone w treści niniejszej uchwały obejmującej:
1) rozdział 1. Przepisy ogólne;
2) rozdział 2. Przepisy obowiązujące w całym obszarze określające:

j)

stawkę procentową, na podstawie której,
ustala się opłatę, o której mowa w art. 36
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

3) rozdział 3. Warunki zagospodarowania dla poszczególnych terenów określające:
a)

przeznaczenie terenów,

b)

parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,

c)

stawki procentowe na podstawie których
ustala się opłatę, o której mowa w art. 36
ust 4;

4) rozdział 4. Przepisy przejściowe i końcowe.
2. Obowiązującymi ustaleniami planu na rysunku planu są następujące oznaczenia graficzne:
1) granica obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
3) symbole literowe przeznaczenia terenu i numery wyróżniające go spośród innych terenów;
3. Pozostałe oznaczenia nie wymienione wyżej
mają charakter informacyjny.
§ 4. Ilekroć jest mowa o:
1) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą
Uchwałę Rady Miejskiej w Czerwieńsku;
2) planie - należy przez to rozumieć wszystkie
ustalenia dotyczące obszaru objętego niniejszą
uchwałą;

a)

przeznaczenie
terenów
oraz
linie
rozgraniczające tereny o różnym przeznacze
niu lub różnych zasadach zagospodarowania,

3) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz
z aktami wykonawczymi;

b)

zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,

4) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek wymieniony w § 1 ust. 3 pkt 1 niniejszej
uchwały;

c)

zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,

d)

zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,

e)

wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,

f)

szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości,

g)

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

h)

sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów,

i)

granice i sposoby zagospodarowania tere-

5) terenie - należy przez to rozumieć obszar o tożsamym rodzaju przeznaczenia, wyznaczony na
rysunku planu liniami rozgraniczającymi
i oznaczony symbolem literowym i liczbowym;
6) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to
rozumieć rodzaj przeznaczenia terenu, który
dominuje w obszarze wydzielonym liniami rozgraniczającymi, obejmujący min. 51% powierzchni działki lub min. 51% powierzchni całkowitej wszystkich budynków istniejących
i planowanych, położonych w jej granicach;
7) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to
rozumieć rodzaj przeznaczenia inny niż podstawowy, które uzupełnia i wzbogaca użytkowanie podstawowe i nie może zaistnieć bez
przeznaczenia podstawowego;
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8) wysokość zabudowy - należy przez to rozumieć
definicję zgodną z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z dopuszczeniem w bryle budynku lokalnych dominant o indywidualnych wysokościach, z zastrzeżeniem, iż rzut dominanty nie
może przekroczyć 10% powierzchni zabudowy
tego budynku;
9) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć sumę powierzchni zabudowy, tj. największą obszarowo powierzchnię poziomego rzutu
jednej kondygnacji naziemnej, liczonej po zewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych
wszystkich obiektów budowlanych wraz z budynkami gospodarczymi i pomocniczymi, występującymi w obrębie danej nieruchomości;
10) działalności gospodarczej nieuciążliwej – należy
rozumieć taki rodzaj usług, który nie wywołuje
uciążliwości dla otoczenia w rozumieniu zapisów prawa budowlanego;

Poz. 988

2) każdorazowo w ramach terenu wydzielonego
liniami rozgraniczenia obok zagospodarowania
zgodnie z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym mogą występować: drogi wewnętrzne miejsca postojowe dla samochodów
osobowych, sieci i urządzenia infrastruktury
technicznej, zieleń izolacyjna, o ile nie są wykluczone przedmiotowo lub inaczej regulowane
w ustaleniach określonych w rozdziale 3 oraz
w zasadach określonych w pozostałych przepisach szczegółowych niniejszej uchwały.
§
6.
1.
Ustala
się
zasady
ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego odnoszące się
do wszelkich działań budowlanych.
2. Nakazuje się:
1) zagospodarowanie przestrzenne realizować
z uwzględnieniem wymogów ochrony i kształtowania ładu przestrzennego poprzez:
a)

dbanie o docelowe ukształtowanie i zagospodarowanie linii zabudowy i linii zieleni
wokół ulic – koordynację pomiędzy liniami
zabudowy, zielenią kompozycyjną i izolacyjną, elementami reklam i informacji wizualnej, ogrodzeniami poszczególnych nieruchomości i itp.,

b)

realizację terenów biologicznie czynnych
w granicach każdej działki o procencie powierzchni ustalonych w zapisach szczegółowych, do których należą tereny zieleni niskiej – trawniki, zieleni średniej - krzewy, zieleni wysokiej - drzewa istniejące i projektowane,

c)

na działkach dla których nie określono linii
zabudowy budynki sytuować w sposób zapewniający optymalne nasłonecznienie terenu działek i minimalizację zacienienia sąsiednich nieruchomości, oraz na zasadach
ogólnych określonych w prawie budowlanym warunkach technicznych,

d)

na terenach sąsiadujących z terenami lasów
minimalna odległość nowych budynków od
granicy lasu powinna wynosić 12.0m;

11) zagospodarowaniu
tymczasowym - należy
przez to rozumieć dotychczasowy sposób korzystania z terenu, do momentu wprowadzenia
zainwestowania zgodnego z ustaleniami planu;
12) stawce procentowej - należy przez to rozumieć
wzrost wartości nieruchomości spowodowany
ustaleniami planu, upoważniający do pobrania
od właściciela jednorazowej opłaty w przypadku
jej zbycia, zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
13) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez
to rozumieć granicę wzdłuż terenów komunikacji publicznej i wydzielonych pasów infrastruktury technicznej, poza którą nie może być wysunięte lico budynku;
14) strefie technicznej - należy przez to rozumieć
strefy od sieci i urządzeń infrastruktury technicznej obejmujące pas terenu wzdłuż sieci po
jej stronach, pozwalający na stały lub okresowy
dostęp operatora kontrolującego stan sieci,
a w przypadku awarii - na jej usunięcie, ustalaną na podstawie rodzaju sieci, średnicy i głębokości jej posadowienia.
Rozdział 2
Przepisy obowiązujące w całym planie
§ 5. Przeznaczenie terenów oraz linie
rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub
różnych zasadach zagospodarowania.
1) tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi,
mogą być zagospodarowane wyłącznie na cele
zgodne z podstawowym przeznaczeniem lub
łącznie na cele przeznaczenia podstawowego
i dopuszczalnego, zgodnie z ustaleniami określonymi w rozdziale 3 oraz zasadami określonymi w przepisach szczegółowych niniejszej
uchwały z zastrzeżeniem, iż zagospodarowanie
na cele zgodne z przeznaczeniem dopuszczalnym nie może zaistnieć samodzielnie oraz nie
może stanowić więcej niż 40 % zagospodarowania podstawowego;

2) przeznaczenie pasa terenu, pomiędzy linią zabudowy a linią rozgraniczającą teren, wyłącznie
pod realizację:
a)

utwardzonego wjazdu na teren działki,

b)

dojścia do budynku,

c)

zadaszonego i osłoniętego miejsca pod pojemniki na śmieci,

d)

miejsc do parkowania,

e)

sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

f)

zieleni urządzonej i elementów małej architektury.

3. Zakazuje się stosowania:
1) materiałów wykończeniowych typu: blacha trapezowa i falista oraz siding, z wyłączeniem budynków infrastruktury technicznej;
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2) realizacji ogrodzeń z prefabrykatów betonowych od strony dróg publicznych.

nienia w trakcie prac przedmiotu, które posiada cechy zabytku, zobowiązuje się do:

§ 7. 1. Ustala się zasady ochrony środowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego.

1) wstrzymania wszelkich prac mogących uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot;

2.
Zakazuje
się
realizacji
działalności
gospodarczych mogących znacząco oddziaływać na
środowisko, określonych w przepisach ochrony
środowiska.

2) zabezpieczenia przy użyciu dostępnych środków tego przedmiotu i miejsca jego odkrycia;

3. 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”.
4. W zakresie ochrony powietrza przed
zanieczyszczeniem nakazuje się stosowanie paliw
ekologicznych o niskiej zawartości związków siarki.
5. W zakresie ochrony
i środowiska przed odpadami:

powierzchni

ziemi

1) nakazuje się:
a)

b)

zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi organicznej, odpowiednie zdeponowanie oraz ponowne wykorzystanie przy robotach ziemnych związanych z realizacją inwestycji,
gromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych zgodnie z regulacjami obowiązującymi w gminie;

2) dopuszcza się wykorzystanie dla potrzeb
niwelacji terenu mas ziemnych, stanowiących
grunt rodzimy, usuwany lub przemieszczany,
w związku z realizacją przedsięwzięcia lub
realizacją
elementów
zagospodarowania
terenu, z zastrzeżeniem przepisów o ograniczeniu zmian naturalnego ukształtowania.

3) niezwłocznego zawiadomienia o powyższym
wojewódzkiego konserwatora zabytków lub
Burmistrza Czerwieńska, który jest obowiązany
niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 3 dni
przekazać wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków przyjęte zawiadomienie.
3. Na terenach objętych planem miejscowym
brak jest obiektów wpisanych do rejestru zabytków
oraz stanowisk archeologicznych.
§ 9. 1. Ustala się wymagania wynikające
z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.
2. W celu właściwego kształtowania przestrzeni
publicznych, do których zalicza się tereny dróg publicznych, tereny ciągów pieszych, zaleca się wzbogacenie kompozycji przestrzennej elementami małej
architektury, zieleni, akcentami plastycznymi, oświetleniem itp.
3. Dla przestrzeni publicznych, o których mowa
w ust. 1 ustala się obowiązek uwzględnienia potrzeb
osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie na
wszystkich ciągach pieszych i pieszo – jezdnych poruszanie się po nich osobom niepełnosprawnym;
różnice poziomów niwelować pochylniami.
§ 10. 1. Ustala się szczegółowe zasady i warunki
scalania i podziału nieruchomości.
2. W obszarze objętym planem nie występują tereny podlegające scaleniu.

wód
przed
uszczelnianie
szczególności

3. Proponuje się przeprowadzenie podziałów
nieruchomości zgodnie z postulowanymi liniami
rozgraniczającymi tereny o tym samym przeznaczeniu, wyznaczonymi na rysunku planu.

7. W zakresie ochrony terenów zieleni i wartości
krajobrazowych nakazuje się:

4. W przypadku innego podziału niż określony
w ust. 3, wydzielanie działek może odbywać się
z zachowaniem następujących zasad:

6.
W
zakresie
ochrony
zanieczyszczeniem nakazuje się
powierzchni komunikacyjnych, w
dróg.

1) utrzymanie istniejącej zieleni, z dopuszczeniem
wycinki w sytuacji konieczności wprowadzenia
niezbędnych rozwiązań z zakresu inwestycji,
w tym dotyczących infrastruktury technicznej
i komunikacji oraz porządkowania struktury
osadniczej, wprowadzając w każdym przypadku
obowiązek kompensacji przyrodniczej, o której
mowa w zapisach ustawy o ochronie przyrody;
2) kształtowanie nowej zieleni w sposób niekolidujący z zabudową, wprowadzanie nowych nasadzeń przy uwzględnieniu ich docelowej wysokości i rozłożystości.
§ 8. 1. Ustala się zasady ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej.
2. Osoby prowadzące roboty budowlane i ziemne na obszarze objętym planem, w przypadku ujaw-

1) wielkość i kształt działek powinny być dostosowane do ich przeznaczenia, w tym powinny
zapewniać warunki do parkowania i garażowania pojazdów osób zamieszkałych i użytkowników;
2) działki powinny mieć dostęp do drogi publicznej, w tym także poprzez drogi wewnętrzne;
3) działki powinny posiadać dostęp do urządzeń
infrastruktury technicznej.
5. Przy dokonywaniu podziałów i łączeniu działek
należy uwzględnić istniejące i projektowane uzbrojenie, z zachowaniem pasów eksploatacyjnych według zasad określonych przez dysponentów sieci.
§ 11. 1. Ustala się zasady modernizacji,
rozbudowy i budowy systemów komunikacji.
2. Podstawowy układ komunikacji drogowej, ob-
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sługujący teren stanowią:
1) droga publiczna dojazdowa (gminna) oznaczona na rysunku planu symbolem KDD;
2) drogi wewnętrzne, oznaczone na rysunku planu
symbolami KDW;
3) ciąg pieszo - jezdny, oznaczony na rysunku planu symbolem KDX.
3. W sytuacji przebudowy, rozbudowy i budowy
elementów układu komunikacji należy uwzględnić
projektowane oraz istniejące sieci uzbrojenia terenu,
z dopuszczeniem ich przełożenia na koszt
administratora drogi i na warunkach uzgodnionych
z gestorem danej sieci.
§ 12. 1.Ustala się zasady
rozbudowy i budowy systemów
technicznej.

modernizacji,
infrastruktury

2. Sieci infrastruktury technicznej należy prowadzić w obrębie linii rozgraniczających dróg.
3. Dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na terenach innych niż wymienione w ust. 2, o ile nie zostaną zakłócone podstawowe funkcje tych terenów.
4. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się
pełne zaopatrzenie w wodę z wiejskiej sieci wodociągowej.
5. W zakresie odprowadzenia ścieków bytowych
i komunalnych oraz wód opadowych i roztopowych,
zwanych dalej ściekami:
1) ustala się odprowadzenie ścieków, o ile spełniają parametry zgodne z przepisami odrębnymi, do sieci kanalizacyjnej;
2) dopuszcza się:
a)

budowę szczelnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości, do czasu realizacji
systemu kanalizacji,

b)

odprowadzanie wód opadowych z terenów
mieszkaniowych na teren własnej nieruchomości.

6. W zakresie gospodarki odpadami – nakazuje
się usuwanie nieczystości poprzez gromadzenie na
terenie działek odpadów stałych, z uwzględnieniem
ich segregacji, a następnie wywóz ich na wysypisko
przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwo.
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dostawę ciepła dla celów grzewczych i bytowych
poprzez wykorzystanie nieuciążliwych źródeł ciepła,
w tym: energii elektrycznej, gazu, oleju opałowego
lub innych niekonwencjonalnych ekologicznych
źródeł.
9. W zakresie telekomunikacji:
1) ustala się zapewnienie dostępu do istniejącej
lub rozbudowanej sieci telekomunikacyjnej;
2) nakazuje się skablowanie sieci;
3) zakazuje się lokalizacji stacji bazowych i urządzeń nadawczych.
§ 13. 1. Ustala się sposób i termin
tymczasowego
zagospodarowania,
urządzania
i użytkowania terenów.
2.
Zakazuje
się
lokalizacji
obiektów
tymczasowych, poza obiektami i urządzeniami
infrastruktury
technicznej
oraz
obiektami
stanowiącymi zaplecze budowlane dla realizowanej
inwestycji.
3. Nakazuje się likwidację tymczasowego
zagospodarowania w przypadku możliwości realizacji
przeznaczenia zgodnego z ustaleniami planu.
§ 14. Stawka procentowa służąca naliczeniu
jednorazowej opłaty.
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, wynikającej ze wzrostu wartości
nieruchomości objętej planem.
Rozdział 3
Warunki zagospodarowania dla poszczególnych
terenów
§ 15. 1. Wyznacza się tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony na
rysunku planu symbolami MN.
2. Ustala się przeznaczenie terenu:
1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jedno
rodzinna wolnostojąca wraz z przynależnym
zagospodarowaniem terenu;
2) dopuszczalne:
a)

nieuciążliwa
działalność
usługowa,
handlowa lub rzemieślnicza, realizowana
wyłącznie na zasadzie wykorzystania części
budynku mieszkalnego, zajmująca maksy
malnie 30% powierzchni całkowitej budynku,
pod warunkiem zagwarantowania właściwej
obsługi w zakresie: dojazdów, dostaw, miejsc
parkingowych, składowania odpadów,

b)

ogrody przydomowe wraz z elementami
małej architektury.

7. W zakresie elektroenergetyki:
1) ustala się pokrycie zapotrzebowania z istniejącej lub rozbudowanej sieci elektroenergetycznej;
2) dopuszcza się:
a)

realizację stacji transformatorowych na terenie inwestora,

b)

zasilanie nowych odbiorców energii elektrycznej z istniejących i projektowanych stacji transformatorowych liniami kablowymi
podziemnymi.

8. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się

3. Zagospodarowanie terenu, parametry i wskaźniki:
1) maksymalna powierzchnia zabudowy - 30%
powierzchni działki;
2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna -
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50% powierzchni działki;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy – w odległości:
a)

w odległości 6m od linii rozgraniczającej od
strony drogi oznaczonej symbolem KDD,

b)

w odległości 5m od linii rozgraniczającej od
strony drogi oznaczonej symbolem KDW,

c)

w odległości 12m od linii rozgraniczającej
tereny lasów ZL,

Poz. 988

§ 17. 1. Wyznacza się teren zieleni leśnej, oznaczony na rysunku planu symbolem ZL.
2. Ustala się przeznaczenie terenu: teren lasów.
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) dopuszcza się:
a)

lokalizację obiektów związanych z gospodarką leśną,

b)

lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury
technicznej, w przypadku braku możliwości
innego przebiegu,

4) dojazd poprzez drogi oznaczone w planie symbolami KDD, KDW;

c)

lokalizację urządzeń rekreacyjno – sportowych,

5) program parkingowy i garażowy:

d)

realizację dojść i dojazdów nie wydzielonych
w planie, wyłącznie po drogach leśnych,

e)

realizację ścieżek pieszych i rowerowych,

f)

podział terenu i dołączenie do nieruchomości przyległych, bez możliwości zmiany sposobu użytkowania;

w pozostałych wypadkach zgodnie z prawem
budowlanym;

a)

dla zabudowy mieszkaniowej - nie mniej niż
1 miejsce postojowe lub garaż w granicach
nieruchomości;

b)

w przypadku prowadzenia działalności
gospodarczej - nie mniej niż dodatkowe
1 miejsce postojowe na każde 25m²
powierzchni użytkowej lokalu.

4. Parametry
zabudowy:

i

wskaźniki

kształtowania

1) ustala się:
szerokość elewacji frontowej – do 20.0m.,

b)

wysokość zabudowy:

a)

§ 18. 1. Wyznacza się teren wód powierzchniowych, oznaczony na rysunku planu symbolem WS.
2. Ustala się przeznaczenie terenu: ciek wodny.

a)
-

2) zakazuje się realizacji wszelkich obiektów, poza
obiektami wymienionymi w pkt 1.

mieszkaniowej - do 2 kondygnacji, w tym
poddasze użytkowe, ale nie więcej niż
10,0m,
gospodarczej i pomocniczej, w tym garaży
- 1 kondygnacja, ale nie wyższa niż 4,0m;
w zakresie geometrii dachu ustala się:

-

dachy dwu- i wielospadowe, o
nachylenia połaci od 28° do 45°;

kącie

-

możliwość umieszczania
ciowych i lukarn;

poła-

-

dla budynków gospodarczych
cniczych – dachy indywidualne.

okien

i pomo

§ 16. 1. Wyznacza się teren rolniczy, oznaczony
na rysunku planu symbolem R.
2. Ustala się przeznaczenie terenu:

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się:
a)

zachowanie istniejącego cieku w jego przebiegu,

b)

zagwarantowanie dostępu dla obsługi technicznej terenu i zagospodarowania;

2) zakazuje się realizacji obiektów budowlanych
z wyjątkiem urządzeń technicznych związanych
z utrzymaniem i obsługą cieku.
§ 19. 1. Wyznacza się teren drogi publicznej dojazdowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi,
oznaczony na rysunku planu symbolem KDD.
2. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) nakazuje się:
a)

budowę nowych elementów układu komunikacyjnego wraz z budową sieci uzbrojenia
technicznego,

b)

budowę elementów komunikacji pieszej;

1) podstawowe: uprawy rolnicze;
2) dopuszczalne: uprawy ogrodnicze i sadownicze;
3. Zagospodarowanie terenu, parametry i wskaźniki:

2) dopuszcza się:
a)

korektę istniejącego układu komunikacyjnego w projektach technicznych budowy i modernizacji dróg,

b)

realizację komunikacji rowerowej wraz z niezbędnymi urządzeniami,

c)

realizację zielni,

1) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 90% powierzchni działki;
2) zakazuje się lokalizacji obiektów niezwiązanych
z funkcją podstawową przed zmianą przeznaczenia terenu.
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realizację urządzeń związanych z obsługą
komunikacji, a także elementów małej architektury, tablic reklamowych i znaków informacyjnych.

3. Parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu - nakazuje się docelowo realizację pasa drogowego o minimalnej szerokości 8,0m. w liniach rozgraniczających.
§ 20. 1. Wyznacza się tereny dróg wewnętrznych
wraz z urządzeniami towarzyszącymi, oznaczone na
rysunku planu symbolami KDW.
2. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) ustala się budowę nowych elementów układu
komunikacyjnego wraz z budową sieci uzbrojenia technicznego;
2) dopuszcza się:
a)

realizację elementów związanych z obsługą
komunikacji - zatok, chodników, małej architektury,

b)

realizację dróg w formie ciągów pieszo –
jezdnych,

c)

stosowanie indywidualnych rozwiązań w zakresie nawierzchni, oświetlenia, zieleni, elementów małej architektury.

3. Parametry i wskaźniki zagospodarowania te-
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renu - nakazuje się realizację pasów drogowych
o minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających: 8.0m.
§ 21. 1. Wyznacza się tereny komunikacji pieszej
wraz z urządzeniami towarzyszącymi oznaczone na
rysunku planu symbolem KDX.
2. Ustala się przeznaczenie terenów:
1) podstawowe: ciąg pieszy;
2) dopuszczalne:
a)

obiekty małej architektury,

b)

szpaler drzew, zakrzewienia,

c)

ścieżki rowerowe.

3. Zagospodarowania terenu, parametry i wskaźniki -nakazuje się zachowanie szerokości ciągu
w liniach rozgraniczonych min. 4.0m.
Rozdział 4
§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.
§ 23. 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/194/09
Rady Miejskiej w Czerwieńsku
z dnia 29 kwietnia 2009r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXI/194/09
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 tereny działek o Nr ewid. 284/3, 284/5, 284/6, 284/7, 289/4 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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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 teren 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:
a)

budżetowych gminy według 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/194/09
Rady Miejskiej w Czerwieńsku
z dnia 29 kwietnia 2009r.

Rozstrzygnięcie
dotyczące sposobu realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania
zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Płoty obejmującego tereny
działek o Nr ewid. 284/3, 284/5, 284/6, 284/7, 289/4
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OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 15 czerwca 2009r.
o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zabór przeprowadzonych w dniu 14 czerwca 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 późn. zm.1) Komisarz
Wyborczy w Zielonej Górze podaje do publicznej
wiadomości wyniki wyborów uzupełniających do
Rady Gminy Zabór przeprowadzonych w dniu
14 czerwca 2009r.
I

Wyniki wyborów:
Okręg wyborczy Nr 4, w którym wybierano 1 radnego.
A. Wybory odbyły się.
B. Głosowania nie przeprowadzono.
C. Radną została wybrana:
z listy Nr 1 KWW „Nasze Milsko”

A. Wybory przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym.

1) Sidoruk Aneta Bożena.

B. Wybierano 1 radnego spośród 1 kandydata zgłoszonego na 1 liście kandydatów.

D. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Komisarz Wyborczy
Bogumił Hoszowski

C. Wybrano 1 radnego.

_______________________________________
II

1

A. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. w okręgu Nr 4, w którym liczba zarejestrowanych kandydatów była równa liczbie mandatów w okręgu.
III

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 134, 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.
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OBWIESZCZENIE
WOJEWODY LUBUSKIEGO
z dnia 17 czerwca 2009r.
dotyczące przyznanych dotacji w związku z rozstrzygnięciem konkursu ofert dla podmiotów
wymienionych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) na dofinansowanie realizacji zadań
publicznych w zakresie ochrony zdrowia tj. przeciwdziałanie: alkoholizmowi, narkomanii oraz HIV/AIDS
na 2009 rok

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ust. 1
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r.
Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Wojewoda Lubuski
w wyniku postępowania konkursowego przyznał
dotacje na realizację programów w zakresie ochrony
zdrowia (przeciwdziałanie: alkoholizmowi, narkomanii oraz HIV/AIDS) następującym podmiotom:

I. W zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od
alkoholu (kod A):
1. Koło Gorzowskie Towarzystwa Pomocy im.
św. Brata Alberta w Gorzowie Wlkp. – „Alkoholizm
to mój problem – zrozum swoje życie” – 4.000zł.
2. Fundacja „Contra Crimen” w Gorzowie Wlkp. –
„Rodzina wolna od alkoholu – wolna od przemocy”
– 5.230zł.
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Sulęcinie

–

4. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym
„Przełom” w Gorzowie Wlkp. – „Szkoła dla Rodziców” – 6.100zł.
5. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym
„Przełom” w Gorzowie Wlkp. – „Prowadzenie grupy
wsparcia Jedynka dla osób uzależnionych od alkoholu” – 4.950zł.
6. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym
„Przełom” w Gorzowie Wlkp. – „Zapobieganie nawrotom picia” – 3.720zł.
II. W zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od
narkotyków (kod N):
1. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym
„Przełom” w Gorzowie Wlkp. – „Trening asertywności dla osób uzależnionych od narkotyków” –
4.600zł.
2. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym
„Przełom” w Gorzowie Wlkp. – „Trening umiejętności służących trzeźwieniu” – 3.000zł.
3. Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Chorągwi Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze – „Twórcy
lepszego świata” – 2.100zł.
4. Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp. – „III-modułowy program
profilaktyki pt. Młodzież znad Warty – wiele warta –
Moduł III: „Dopalacze nas nie wypaczą kształtujący
postawę abstynencji narkotykowej wśród młodzieży
– wolontariuszy świetlic Stowarzyszenia Pomocy
Bliźniemu im. Brata Krystyna” – 1.600zł.
5. Ośrodek Profilaktyki i Wczesnej Terapii Monar
w Gorzowie Wlkp. – „Zażywam tylko dźwięków”
– 2.000zł.
6. Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży „Anastasis”
w Przytocznej – „Program wsparcia dla osób uzależnionych od narkotyków utrzymujących abstynencję – „Trzeźwe wakacje” – 4.200zł.
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Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. – „Działania
profilaktyczne kierowane do młodzieży ze środowisk
marginalizowanych” – 6.000zł.
8. Stowarzyszenie Alternatywa w Sulęcinie – „Młodzież wolna od środków psychoaktywnych” –
6.500zł.
III. W zakresie przeciwdziałania HIV/AIDS (kod H):
1. Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział
Terenowy w Gorzowie Wlkp. – „Posłuchaj, poczuj,
pomagaj” – szkolenie z zakresu problematyki
HIV/AIDS dla pracowników ośrodków pomocy społecznej, poradni pomocy rodzinie, kuratorów społecznych województwa lubuskiego” – 2.070zł.
2. Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział
Terenowy w Gorzowie Wlkp. – „Obchody Światowego Dnia AIDS na terenie województwa lubuskiego – kampania medialna oraz bezpośrednie działania edukacyjne” – 3.100zł.
3. Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział
Terenowy w Gorzowie Wlkp. – „Profilaktyka
HIV/AIDS wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych na terenie Gorzowa Wlkp. – V edycja programu edukacyjnego” – 7.000zł.
4. Towarzystwo Rozwoju Rodziny Zarząd Oddziału
w Zielonej Górze – „Szkolenia dla nauczycieli, pedagogów i pielęgniarek szkół województwa lubuskiego
dotyczące
problematyki
zdrowia,
profilaktyki
HIV/AIDS” – 3.000zł.
5. Towarzystwo Rozwoju Rodziny Zarząd Oddziału
w Zielonej Górze – „Edukacja rówieśnicza – przeciwdziałanie HIV/AIDS” – 5.000zł.
6. Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp. – „III – modułowy program
profilaktyki pt. Młodzież znad Warty – wiele warta –
Moduł II: „HIV/AIDS – wystarczy jedna chwila kształtujący postawę abstynencji seksualnej wśród młodzieży – wolontariuszy świetlic Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna” – 1.830zł.
Wicewojewoda Lubuski
Jan Swirepo

7. Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii
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OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
z dnia 22 czerwca 2009r.
o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Sulęcinie przeprowadzonych w dniu
21 czerwca 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 późn. zm.1) Komisarz

Wyborczy w Zielonej Górze podaje do publicznej
wiadomości wyniki wyborów uzupełniających do
Rady Miejskiej w Sulęcinie przeprowadzonych
w dniu 21 czerwca 2009r.
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B. Głosowanie przeprowadzono.

I
A. Wybory przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym.
B. Wybierano 1 radnego spośród 3 kandydatów
zgłoszonych na 3 listach kandydatów.

C. W wyborach wzięło udział (liczba kart ważnych)
454.
D. Głosów ważnych oddano 449.

C. Wybrano 1 radnego.

E. Radnym został wybrany:

D. Uprawnionych do głosowania było 4.425 osób.

z listy Nr 2 KWW Forum Gminne

E. Wydano kart do głosowania 454.

1) Florczak Zbigniew

F. W wyborach wzięło udział (liczba kart ważnych
wyjętych z urny) 454, to jest 10,26% uprawnionych
do głosowania.

F. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Komisarz Wyborczy
Zbigniew Piątek

G. Głosów ważnych oddano 449, to jest 98,90%
ogólnej liczby głosów oddanych.
H. Głosów nieważnych oddano 5, to jest 1,10%
ogólnej liczby oddanych.
II
Wyniki wyborów:
Okręg wyborczy Nr 1, w którym wybierano 1 radnego.

_______________________________________
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 134, 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.

A. Wybory odbyły się.
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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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