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UCHWAŁA NR XXI/193/09
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 29 kwietnia 2009r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leśniów Wielki.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.1), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.2), w oparciu o uchwałę Nr XIV/139/08
Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 25 czerwca
2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leśniów Wielki, po stwierdzeniu zgodności
z ustaleniami 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, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337,
z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz
z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009r. Nr 52,
poz. 420.
2

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r.
Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005r. Nr 113, poz. 954
i Nr 130, poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635,
z 2007r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008r. Nr 123, poz. 803, Nr 199,
poz. 1227 i Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413.
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Rozdział 1

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,

Przepisy ogólne

e)

§ 1. 1. Przedmiotem uchwały jest miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego wsi Leśniów Wielki.

wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,

f)

szczegółowe zasady i warunki
i podziału nieruchomości,

g)

zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji,

h)

zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej,

i)

sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urządzania
i
użytkowania
terenów,

j)

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

2. Granice terenu objętego planem określone
zostały na rysunku planu, stanowiącym załącznik
graficzny do niniejszej uchwały.
3. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są:
1) załącznik graficzny Nr 1 - rysunek planu w skali
1: 1 000 wraz z wyrysem ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
2) załącznik Nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie 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. 1. Przedmiotem ustaleń planu jest przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, las, wody powierzchniowe, infrastrukturę
techniczną i komunikację.
2. Na obszarze objętym niniejszą uchwałą wyodrębnia się tereny wydzielone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, które przeznacza się pod:
1) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, oznaczoną symbolami MN;

scalania

3) rozdział 3, zawierający przepisy dotyczące
wydzielonych stref, określające szczególne
warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy;
4) rozdział 4, zawierający warunki zagospodarowania dla poszczególnych terenów, określające:
a)

przeznaczenie terenów;

b)

parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu;

5) rozdział 5, zawierający przepisy końcowe.
2. Obowiązującymi ustaleniami planu są następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu:

2) zieleń leśną, oznaczoną symbolem ZL;

1) granica obszaru objętego planem;

3) wody powierzchniowe, oznaczone symbolem
WS;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

4) komunikację, tj.:
a)
b)

drogę publiczną
symbolem KDD;

dojazdową,

oznaczoną

drogi wewnętrzne, oznaczone symbolami
KDW1 i KDW2.

§ 3. 1. Ustalenia planu w obszarze, o którym
mowa w § 1 ust. 2, zawarte są w treści niniejszej
uchwały, obejmującej:
2) rozdział 2, zawierający przepisy obowiązujące
w całym obszarze objętym planem, określające:
zasady przeznaczenia terenów oraz linie
rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
i

kształtowania

4) symbole literowe i liczbowe przeznaczenia terenów.
3. Pozostałe, niewymienione w ust. 2 elementy
rysunku planu, jak np. treść podkładu mapowego,
mają charakter informacyjny i nie są ustaleniami
planu.
§ 4. Ilekroć jest mowa o:

1) rozdział 1, zawierający przepisy ogólne;

a)

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

b)

zasady ochrony
przestrzennego,

ładu

c)

zasady ochrony środowiska,
i krajobrazu kulturowego,

d)

zasady ochrony dziedzictwa kulturowego

przyrody

1) uchwale - należy przez to rozumieć uchwałę
Rady Miejskiej w Czerwieńsku;
2) planie - należy przez to rozumieć wszystkie
ustalenia dotyczące obszaru objętego niniejszą
uchwałą;
3) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;
4) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 niniejszej
uchwały;
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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% powie
rzchni nieruchomości lub/i min. 51% powie
rzchni całkowitej wszystkich budynków istniejących i planowanych, położonych w jej granicach;
7) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to
rozumieć rodzaj przeznaczenia inny niż podstawowy, który uzupełnia i wzbogaca użytkowanie podstawowe i nie może zaistnieć bez
przeznaczenia podstawowego;
8) wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć
definicję zgodnie 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) nieuciążliwej działalności usługowej - należy
rozumieć taki rodzaj usług, który nie wywołuje
uciążliwości dla otoczenia w rozumieniu przepisów prawa budowlanego;
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, poza którą nie może być wysunięte główne
lico budynku;
14) strefie technicznej - należy przez to rozumieć
strefę od sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, obejmującą pasy terenu wzdłuż sieci,
pozwalające 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.

Poz.1007
Rozdział 2

Przepisy obowiązujące w całym obszarze objętym
planem
§ 5. 1. Ustala się zasady przeznaczenia terenów.
2. Tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi
mogą być zagospodarowane wyłącznie na cele
zgodne z podstawowym przeznaczeniem lub łącznie
z przeznaczeniem dopuszczalnym, zgodnie z ustaleniami określonymi w zapisach niniejszej uchwały,
w tym w warunkach zagospodarowania dla poszczególnych terenów, zawartymi w rozdziale 4.
3. W ramach terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi, obok zagospodarowania zgodnego
z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym,
mogą występować miejsca postojowe dla samochodów osobowych, sieci i urządzenia infrastruktury
technicznej oraz zieleń urządzona, o ile przepisy
szczegółowe nie stanowią inaczej.
§ 6. 1. Ustala się zasady ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego odnoszące się do wszelkich
działań budowlanych.
2. Nakazuje się:
1) dbanie o docelowe ukształtowanie linii zabudowy, zieleni i ogrodzeń, w szczególności od
strony dróg;
2) zachowanie odpowiednich gabarytów budynków w zakresie ich wysokości, formy dachu
i układu kalenicy;
3) realizację w granicach każdej nieruchomości
terenów biologicznie czynnych, do których należą tereny zieleni niskiej - trawniki, zieleni
średniej - krzewy, zieleni wysokiej - drzewa;
4) przeznaczenie pasa terenu, pomiędzy linią rozgraniczającą teren a linią zabudowy 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:
1) stosowania materiałów wykończeniowych typu: blacha trapezowa i falista oraz siding;
2) realizacji ogrodzeń z prefabrykatów betonowych od strony dróg publicznych.
§ 7. 1. Ustala się zasady ochrony środowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego.
2. Zakazuje się realizacji działalności gospodarczych mogących znacząco oddziaływać na
środowisko, określonych w przepisach ochrony
środowiska.
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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.
6.
W
zakresie
ochrony
zanieczyszczeniem nakazuje się
powierzchni komunikacyjnych, w
dróg.

wód
przed
uszczelnianie
szczególności

7. W zakresie ochrony terenów zieleni i wartości
krajobrazowych nakazuje się:
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 ujawnienia w trakcie prac przedmiotu, które posiada cechy zabytku, zobowiązuje się do:
1) wstrzymania wszelkich prac mogących uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot;
2) zabezpieczenia przy użyciu dostępnych środków tego przedmiotu i miejsca jego odkrycia;
3) niezwłocznego zawiadomienia o powyższym
wojewódzkiego konserwatora zabytków lub

Poz.1007
Burmistrza Czerwieńska, który jest obowiązany
niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 3 dni
przekazać wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków przyjęte zawiadomienie.

§ 9. 1. Ustala się wymagania wynikające
z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.
2. Na obszarze objętym planem przestrzenie
publiczne stanowią drogi dojazdowe oraz tereny
wód powierzchniowych.
3. Tereny komunikacji pieszej nakazuje się
zagospodarować
w
sposób
umożliwiający
poruszanie się osobom niepełnosprawnym.
4. Dopuszcza się stosowanie elementów:
1) małej
architektury,
plastycznych;

zieleni

i

akcentów

2) użytkowych,
w
szczególności
lamp
oświetleniowych,
słupów
ogłoszeniowych,
ławek, koszy na śmieci, posadzek na wydzie
lonych ciągach pieszych i pieszo - jezdnych.
§ 10. 1. Ustala się szczegółowe zasady i warunki
scalania i podziału nieruchomości.
2. W obszarze objętym planem nie występują tereny podlegające scaleniu.
3. Proponuje się przeprowadzenie podziałów
nieruchomości zgodnie z postulowanymi liniami
rozgraniczającymi tereny o tym samym przeznaczeniu, wyznaczonymi na rysunku planu.
4. W przypadku innego podziału niż określony
w ust. 3, wydzielanie działek może odbywać się
z zachowaniem następujących zasad:
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,
obsługujący teren stanowią:
1) droga publiczna dojazdowa oznaczona na rysunku planu symbolem KDD;
2) drogi wewnętrzne, oznaczone na rysunku planu
symbolami KDW1 i KDW2.
2. W sytuacji przebudowy, rozbudowy i budowy
elementów układu komunikacji należy uwzględnić
projektowane oraz istniejące sieci uzbrojenia terenu,
z dopuszczeniem ich przełożenia na koszt

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 75

– 3896 –

administratora drogi i na warunkach uzgodnionych
z gestorem danej sieci.
§ 12. 1. Ustala się zasady modernizacji,
rozbudowy i budowy systemów infrastruktury
technicznej.
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.
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
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.

Poz.1007

§ 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. Ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
wynikającą ze wzrostu wartości nieruchomości,
w wysokości 5%.
Rozdział 3
Przepisy dotyczące wydzielonych stref, określające
szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy
§ 15. Ustala się strefy techniczne, niewyznaczone
graficznie na rysunku planu, dla istniejących i projektowanych sieci, o szerokości uzależnionej od ich
średnicy i typu, ustalone indywidualnie przez właściwego dysponenta sieci, w granicach, których
zakazuje się lokalizacji zabudowy i trwałych nasadzeń.
Rozdział 4
Warunki zagospodarowania dla poszczególnych
terenów
§ 16. 1. Wyznacza się tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony na
rysunku planu symbolami MN.
2. Ustala się przeznaczenie terenu:
1) podstawowe:
zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna wolnostojąca wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu;
2) dopuszczalne:
a)

nieuciążliwa
działalność
usługowa,
handlowa lub rzemieślnicza, realizowana
wyłącznie na zasadzie wykorzystania części
budynku
mieszkalnego,
zajmująca
maksymalnie 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.

3.
Zagospodarowanie
i wskaźniki:

terenu,

parametry

1) ustala się rozbiórkę istniejących zabudowań
i realizację w ich miejscu przeznaczenia wskazanego w ust. 2;
2) maksymalna powierzchnia zabudowy - 30%
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powierzchni działki;
3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 50% powierzchni działki;
4) nieprzekraczalne linie zabudowy - w odległości:
5,0m od linii rozgraniczających dróg,

b)

12,0m od linii rozgraniczającej teren lasu,
oznaczonego symbolem „ZL”;
dla zabudowy mieszkaniowej - nie mniej niż
1 miejsce postojowe lub garaż w granicach
nieruchomości,
w przypadku prowadzenia działalności
gospodarczej - nie mniej niż dodatkowe
1 miejsce postojowe na każde 25m²
powierzchni użytkowej lokalu.

4. Parametry
zabudowy:

i

wskaźniki

§ 18. 1. Wyznacza się teren wód powierzchniowych, oznaczony na rysunku planu symbolem WS.
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się:

5) program parkingowy i garażowy:

b)

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

2. Ustala się przeznaczenie terenu: ciek wodny.

a)

a)

Poz.1007

kształtowania

1) ustala się:
a)

szerokość elewacji frontowej - do 20,0m,

b)

wysokość zabudowy:
-

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;

a)

zachowanie istniejącego cieku w jego przebiegu,

b)

zagwarantowanie dostępu dla obsługi technicznej terenu i zagospodarowania;

2) dopuszcza się:
a)

realizację przejść i przejazdów do nieruchomości przyległych,

b)

zmeliorowanie cieku przy zachowaniu jego
przepływu;

3) 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:

2) w zakresie geometrii dachu ustala się:
a)

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

o

b)

możliwość umieszczania okien połaciowych
i lukarn,

c)

dla budynków gospodarczych
cniczych - dachy indywidualne.

i

kącie

pomo-

a)

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

b)

budowę elementów komunikacji pieszej;

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,

d)

realizację urządzeń związanych z obsługą
komunikacji, a także elementów małej architektury, tablic reklamowych i znaków informacyjnych.

§ 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,

c)

lokalizację urządzeń rekreacyjno - sportowych,

d)

realizację dojść i dojazdów niewydzielonych
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;

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;
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2) dopuszcza się:
a)

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

b)

realizację dróg w formie ciągów pieszo jezdnych w szczególności na terenach oznaczonych symbolami „KDW1”;

c)

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

3. Parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu - nakazuje się realizację pasów drogowych
o minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających:
1) 5,0m dla dróg oznaczonych na rysunku planu

Poz.1007
symbolami „KDW1”;

2) 8,0m dla dróg oznaczonych na rysunku planu
symbolami „KDW2”.
Rozdział 5
Przepisy końcowe
§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.
§ 22. Uchwała wchodzi w życie po upływie
30 dni od dnia 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/193/09
Rady Miejskiej w Czerwieńsku
z dnia 29 kwietnia 2009r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXI/193/09
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 Leśniów Wielki
obejmującego tereny działki o Nr ewid. 225, 226/2
i częściowo tereny działek o Nr ewid. 206, 223/3,
224/5 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 19 kwietnia 2009r. nie
wniesiono uwag zgodnie z wykazem uwag
stanowiących integralną część dokumentacji
formalno - prawnej prac planistycznych.
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXI/193/09
Rady Miejskiej w Czerwieńsku
z dnia 29 kwietnia 2009r.
Rozstrzygnięcie
dotyczy sposobu realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania
zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Leśniów Wielki obejmującego tereny działek o Nr ewid. 225, 226/2
i częściowo tereny działek o Nr ewid. 206, 223/3,
224/5
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze10 0 7

Poz.1007

strzennym (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 Leśniów Wielki obejmującego tereny w granicach określonych w załączniku graficznym Nr 1 wynika, że realizacja
zapisanych w nim zadań z zakresu infrastruktury technicznej, w tym budowy dróg, kanalizacji, wodociągów pociąga za sobą wydatki
z budżetu gminy , w zakresie realizacji zadań
własnych;
2) inwestycje i nakłady wynikające z realizacji
zapisów przedmiotowej uchwały, w zakresie
budowy
i rozbudowy infrastruktury technicznej, które
są niezbędne dla prawidłowego i uporządkowanego zagospodarowania terenu objętego planem, będą finansowane ze środków:
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.
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UCHWAŁA NR XXX/194/09
RADY GMINY BRODY
z dnia 26 maja 2009r.
w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę lub najem gruntów stanowiących
własność Gminy Brody

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
Rada Gminy Brody uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się minimalne stawki czynszu za
dzierżawę lub najem gruntów będących własnością
Gminy Brody w wysokościach określonych w załączniku do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wynagrodzenie za użytkowanie bez
umowy nieruchomości, o których mowa w ust. 1,
w wysokości równej stawkom czynszu dzierżawionego, określonego w załączniku do uchwały.
§ 2. Do stawek czynszu dolicza się należny podatek VAT.
§ 3. Z opłat, o których mowa w § 1 zwalnia się:
1) stowarzyszenia działające na terenie Gminy

Brody, nie prowadzące działalności gospodarczej, na organizację spotkań związanych z ich
statutową działalnością;
2) jednostki organizacyjne Gminy Brody;
3) jednostki pomocnicze Gminy Brody.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXV/168/2000 Rady
Gminy Brody z dnia 28 grudnia 2000r. w sprawie
zasad dzierżawy gruntów komunalnych.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Lech Kossak

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 75

– 3902 –

Poz.1008
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXX/194/09
Rady Gminy Brody
z dnia 26 maja 2009r.

Tabela stawek czynszu netto
za dzierżawę lub najem gruntów będących własnością Gminy Brody

Lp.
1
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

10 0 8

Przeznaczenie terenu
2
Działki na uprawę warzyw za
pow. do 0,10ha
Działki na uprawy polowe
o powierzchni powyżej 0,10ha

Tereny sportowo rekreacyjne:
boiska oraz tereny przyległe do
boiska
Tereny rekreacyjne na:
- różne imprezy okolicznościowe,
- inne cele rekreacyjne
Tereny nie nadające się do użytkowania rolniczego (nie wyszczególnione w tabeli: np. skarpy, rowy itp.)
Imprezy rozrywkowe: cyrk, zespoły rozrywkowe i inne
Wesołe miasteczko
Inna działalność rozrywkowa
(np. strzelnica)
Place składowe
Parkingi
Tereny na prowadzenie działalności gospodarczej

Sposób opłaty czynszu
3

Opłata w zł
4

1m2 terenu rocznie

0,10
Zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Skarbu Państwa
z dnia 14 października 1999r.
dla II okręgu podatkowego
- tabela stawek czynszu dzierżawionego od użytków rolnych x średnią krajową cenę
skupu pszenicy

za 1ha terenu rocznie

za dobę:

50,00

za dobę:
1m2 terenu miesięcznie

50,00
1,00

1m2 terenu rocznie

0,05

za dobę
za dobę

100,00
100,00

za dobę
1m2 terenu miesięcznie
1m2 terenu miesięcznie

40,00
3,00
1,50

1m2 terenu miesięcznie

10,00
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UCHWAŁA NR XXXIII/202/09
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU
z dnia 27 maja 2009r.
w sprawie nadania nazwy ulicy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska
uchwala co, następuje:
§ 1. Nadaje się nazwę Ks. Inf. Henryka Guzowskiego ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną gminy
położoną w Międzyrzeczu na działkach oznaczonych
numerami ewidencyjnymi: 675/83, 35/189, 35/183
i 35/188, obręb 1 Międzyrzecz, której granice określono kolorem czerwonym na mapie w skali 1:2000

stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyrzecza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Stanisław Ziemecki
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Poz.1009
Załącznik
do uchwały Nr XXXIII/202/09
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
z dnia 27 maja 2009r.
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UCHWAŁA NR XXXIII/203/09
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU
z dnia 27 maja 2009r.
w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Międzyrzecza przed
upływem kadencji

Na podstawie art. 28b ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,
z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 i z 2008r. Nr 180,
poz. 111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420)
oraz art. 5 ust. 1b, art. 10 ust. 1 oraz art. 24a ustawy
z dnia 15 września 2000r. o referendum lokalnym
(Dz. U. z 2000r. Nr 88, poz. 985, z 2002r. Nr 23,
poz. 220, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
z 2004r. Nr 102, poz. 1055, z 2005r. Nr 175,
poz. 1457, z 2007r. Nr 112, poz. 766) Rada Miejska

w Międzyrzeczu uchwala, co następuje:
§ 1. Postanawia się przeprowadzić referendum
gminne w sprawie odwołania Burmistrza Międzyrzecza przed upływem kadencji.
§ 2. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz rozplakatowaniu na terenie gminy.
§ 3. Uchwałę przekazuje się Komisarzowi Wyborczemu w Gorzowie Wielkopolskim.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Stanisław Ziemecki
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UCHWAŁA NR XXXI/31/09
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE
z dnia 27 maja 2009r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/24/09 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie
określenia dla nauczycieli w drodze regulaminu wysokości stawek dodatków: motywacyjnego,
funkcyjnego i mieszkaniowego oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków,
szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy

Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 42 ust. 7, art. 49
ust. 1 pkt 1 i ust. 2 i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia
26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity
Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) uchwala się,
co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXX/24/09 Rady Miejskiej
w Rzepinie z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie
określenia dla nauczycieli w drodze regulaminu wysokości stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyj-

nego i mieszkaniowego oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowych
warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw, wysokości i warunki wypłacania innych
świadczeń wynikających ze stosunku pracy wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 6 ust. 6 pkt 1 po słowach „uzyskiwanie
szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych" skreśla się wyrazy: „a w szczególności”;

Dziennik Urzędowy
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– 3906 –

2) w § 6 ust. 6 pkt 3 po słowach „zaangażowanie
w realizację czynności i zajęć, o których mowa
w art. 42 ust. 2 pkt 2” skreśla się wyrazy: „i 3”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzepina.

Poz.1011, 1012

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2009r.
Przewodnicząca Rady
Barbara Szostak
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UCHWAŁA NR XXX/227/09
RADY GMINY W DESZCZNIE
z dnia 29 maja 2009r.
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Osiedle Poznańskie
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.13, ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zmianami), art. 8
ust.1a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 115 z 2007r. z późn.
zmianami) uchwala się co następuje:

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

§ 1. Nadaje się nazwę ulicy – Liliowa dla działki
ewidencyjnej Nr 58/12 położonej w Osiedlu Poznańskim.

Przewodniczący Rady
Jerzy Łochowicz

§ 2. Mapa wyżej wymienionej działki stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.
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Poz.1012
Załącznik
do uchwały Nr XXX/227/09
Rady Gminy w Deszcznie
z dnia 29 maja 2009r.
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UCHWAŁA NR XXXIII/221/09
RADY MIASTA DOBIEGNIEW
z dnia 28 maja 2009r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobiegniewie do podejmowania
działań wobec dłużników alimentacyjnych

Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 września
2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378 z późniejszymi zmianami) oraz art. 9 ust. 1 i art. 39 ust. 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. Upoważnia się Kierownika Ośrodka Pomocy
Społecznej w Dobiegniewie do podejmowania wobec dłużników alimentacyjnych działań opisanych

w art. 3, art. 5 - 7 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobiegniewie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Tomasz Karpiński
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UCHWAŁA NR XXXIII/222/09
RADY MIASTA DOBIEGNIEW
z dnia 28 maja 2009r.
w sprawie zmiany uchwały Nr IX/60/07 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 26 czerwca 2007 roku
w sprawie minimalnych stawek czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr IX/60/07 Rady
Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 26 czerwca 2007r.
w sprawie minimalnych stawek czynszu za najem
i dzierżawę nieruchomości gminnych pkt 1 lit. e
otrzymuje brzmienie:

„pod ustawienie masztów stacji bazowej telefonii
komórkowej – 2000,00 złotych + VAT miesięcznie za
działkę”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobiegniewa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Tomasz Karpiński

10 14
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UCHWAŁA NR XXXVII/295/09
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 28 maja 2009r.
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku
realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa i
logopedy, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wschowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,
Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458) i art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia
1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97,
poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007r.
Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689,
Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191,
poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008r. Nr 145,
poz. 917, Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009r. Nr 1,
poz. 1, Nr 56, poz. 458) Rada Miejska we Wschowie
uchwala, co następuje:
§ 1. W celu właściwej realizacji zadań określa się:
1) zasady udzielania i rozmiar obniżek dyrektora
i wicedyrektora szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole,
a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu
Lp.
1.

2.

3.

Stanowisko kierownicze
Dyrektor przedszkola liczącego:
- do 3 oddziałów
- 4 - 5 oddziałów
- 6 i więcej oddziałów
Dyrektor szkoły każdego typu, liczącej:
- do 10 oddziałów
- 11 - 21 oddziałów
- 22 i więcej oddziałów
Wicedyrektor szkoły liczącej:
- 11 -21 oddziałów
- 22 i więcej oddziałów

§ 3. Burmistrz może zwolnić od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w § 2, jeżeli warunki
funkcjonowania szkoły powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora, a w szczególności jeżeli:

powierzono stanowisko kierownicze;
2) zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami
lub wychowankami albo na ich rzecz, nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć;
3) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć
nauczycieli realizujących w ramach stosunku
pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze
godzin;
4) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć
pedagogów, psychologów i logopedów.
§ 2. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, obniża się tygodniowy
obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych, określony w art. 42
ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karty Nauczyciela oraz w § 5 i § 6 niniejszej uchwały o liczbę
godzin zajęć stanowiącą różnicę między obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem zajęć,
a wymiarem określonym w tabeli:

Tygodniowy wymiar obniżki godzin zajęć
12
14
16
10
13
15
9
11

1) szkoła jest zlokalizowana w kilku oddalonych
od siebie obiektach;
2) szkoła jest w fazie jej tworzenia i osiągnięcia
zakładanego docelowo stopnia organizacyjnego;
3) szkoła jest w fazie likwidacji.
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§ 4. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 2, odnosi
się również do nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, z tym że obowiązuje on tego nauczyciela od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym polecono nauczycielowi zastępstwo.
§ 5. Nauczycielom zatrudnionym na stanowisku
pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy ustala
się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć w liczbie
20 godzin tygodniowo.
§ 6. 1. Określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, realizujących obowiązki dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, ustala się
według następującego wzoru:
n

Xi
E

i 1
n
i 1

xi
pi

Poz.1015, 1016

i - 1, 2, 3, ..., n, gdzie n oznacza liczbę różnych wymiarów godzin.
2. Do celów obliczania obowiązkowego wymiaru
zajęć prowadzonych przez osoby, o których mowa
w ust. 1, przez godzinę należy rozumieć 60 minut.
3. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin,
o których mowa w ust. 2 uzyskuje się w wyniku obliczeń cząstkowych zaokrąglanych do 0,01, a ostateczny wynik zaokrąglony do pełnych godzin w ten
sposób, że część godziny do 0,5 pomija się a co
najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
§ 7. Traci moc uchwała Nr XVIII/2004/04 Rady
Miejskiej we Wschowie z dnia 29 kwietnia 2004r.
w sprawie w sprawie zasad udzielania i rozmiaru
zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wschowa
oraz zasad zwalniania od obowiązkowego wymiaru
godzin oraz uchwała Nr XXXIX/389/06 Rady Miejskiej
we Wschowie w sprawie określenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych
prowadzonych przez Gminę Wschowa.
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.

gdzie: E - liczba godzin w etacie,
xi - liczba godzin realizowanych przez nauczyciela
na danym stanowisku,

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2009r.
Przewodniczący Rady
Fabian Grzyb

pi - liczba obowiązkowych godzin na danym stanowisku,
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UCHWAŁA NR XIX/165/2009
RADY GMINY WYMIARKI
z dnia 29 maja 2009r.
w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących
w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 42 ust. 7
pkt 1 w związku z art. 91 d, pkt 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela ( j. t. Dz. U.
z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) uchwala się, co
następuje:
§ 1. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin
nauczycieli prowadzących zajęcia na stanowiskach
o różnym tygodniowym wymiarze godzin ustala
się dla każdego nauczyciela indywidualnie.

2. Sumę przydzielonych nauczycielowi godzin
należy podzielić przez sumę przydzielonych mu części etatów.
3. Wymiar, o którym mowa w pkt 2 przyjmuje
się w pełnych godzinach w ten sposób, że godzinę
do 0,5 pomija się, a godzinę co najmniej 0,5 przyjmuje się za pełną.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy oraz dyrektorom placówek oświatowych
w Gminie Wymiarki.
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§ 3. Traci moc uchwała Nr XIV/118/2008 Rady
Gminy Wymiarki z dnia 4 listopada 2008r. w sprawie
ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach
stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk
o różnym tygodniowym wymiarze godzin.

Poz.1016, 1017

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2009r.
Przewodniczący Rady
Józef Hrynowicki
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UCHWAŁA NR XIX/166/2009
RADY GMINY WYMIARKI
z dnia 28 maja 2009r.
w sprawie udzielenia i rozmiaru obniżek od obowiązku realizacji zajęć dyrektorom i wicedyrektorom
placówek oświatowych Gminy Wymiarki
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 42 ust. 7
pkt 2 w związku z art. 91 d, pkt 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (j. t. Dz. U.
z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) uchwala się,
co następuje:
§ 1. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin
dla dyrektorów obniża się w następujący sposób:
a) dla dyrektorów:
-

powyżej 13 oddziałów - 85 % etatu

-

od 10 oddziałów do 13 oddziałów - 75%
etatu

-

od 5 oddziałów do 9 oddziałów - 50 %
etatu

-

do 4 oddziałów - 25 % etatu

b) dla wicedyrektorów
-

10 17

powyżej 13 oddziałów - 75 % etatu

-

od 12 oddziałów do 13 oddziałów - 50 %

2. Wymiar, o którym mowa w punkcie 1 przyjmuje się w pełnych godzinach w ten sposób, że godzinę do 0,5 pomija się, a godzinę co najmniej
0,5 przyjmuje się za pełną.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy oraz dyrektorom placówek oświatowych
w Gminie Wymiarki.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XIV/92/2004 Rady
Gminy Wymiarki z dnia 18 listopada 2004r. w sprawie obniżenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych nauczycielom realizujących w placówkach oświatowych Gminy Wymiarki.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2009r.
Przewodniczący Rady
Józef Hrynowicki
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UCHWAŁA NR XIX/167/2009
RADY GMINY WYMIARKI
z dnia 28 maja 2009r.
w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczyciela pedagoga
i nauczyciela logopedy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 42 ust. 7
pkt 3 w związku z art. 91 d, pkt 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (j. t. Dz. U.
z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Określa się obowiązkowy wymiar zajęć dla:
a) pedagoga szkolnego w ilości - 22 godziny tygodniowo
b) dla nauczyciela logopedy - 22 godziny tygodniowo

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy oraz dyrektorom placówek oświatowych
w Gminie Wymiarki.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XIV/92/2004 Rady
Gminy Wymiarki z dnia 18 listopada 2004r. w sprawie obniżenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych nauczycielom realizujących w placówkach oświatowych Gminy Wymiarki.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego, z mocą od dnia 1 września 2009r.
Przewodniczący Rady
Józef Hrynowicki
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UCHWAŁA NR XXXI/405/09
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE
z dnia 28 maja 2009r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzinie do podejmowania
działań wobec dłużników alimentacyjnych
Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) uchwala
się, co następuje:
§ 1. Upoważnia się Dyrektora Ośrodka Pomocy
Społecznej w Świebodzinie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, wskazanych
w ustawie z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t. j. Dz. U.
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z 2009r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.), w tym do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świebodzina.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Tomasz Olesiak
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UCHWAŁA NR XXXV/206/09
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU
z dnia 9 czerwca 2009r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza
Międzyrzecza przed upływem kadencji

Na podstawie art. 28b ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,
z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 i z 2008r. Nr 180,
poz. 111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420)
oraz art. 5 ust. 1b i 1c, art. 10 ust. 1 i art. 24a ustawy
z dnia 15 września 2000r. o referendum lokalnym
(Dz. U. z 2000r. Nr 88, poz. 985, z 2002r. Nr 23,
poz. 220, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
z 2004r. Nr 102, poz. 1055, z 2005r. Nr 175,
poz. 1457, z 2007r. Nr 112, poz. 766) uchwala się, co
następuje:

„§ 1a. Ustala się następującą treść pytania referendum: „Czy jesteś za odwołaniem Pana Tadeusza
Dubickiego z funkcji Burmistrza Międzyrzecza?”. Pod
pytaniem umieszczona będzie odpowiedź w dwóch
wariantach: „TAK”, „NIE”.
§ 1b. Termin przeprowadzenia referendum, wzór
i treść karty do głosowania oraz kalendarz czynności
związanych z przeprowadzeniem referendum określi
Komisarz Wyborczy w Gorzowie Wlkp. w postanowieniu o przeprowadzeniu referendum”.
§ 2. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz rozplakatowaniu na terenie gminy.
§ 3. Uchwałę przekazuje się Komisarzowi Wyborczemu w Gorzowie Wielkopolskim.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/203/09 Rady Miejskiej
w Międzyrzeczu z dnia 27 maja 2009r. w sprawie
przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie
odwołania Burmistrza Międzyrzecza przed upływem
kadencji po § 1 dodaje się § 1a i § 1b o treści:

Przewodniczący Rady
Stanisław Ziemecki
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UCHWAŁA NR XXXVI/241/09
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
z dnia 16 czerwca 2009r.
zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz
opłaty od posiadania psów od osób fizycznych oraz określenia wysokości wynagrodzenia za ich pobór

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz
art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku
rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.).
art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r.
o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn.
zm.), art. 6 ust. 12, art. 19 ust. 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.)
w związku z art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia

1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8,
poz. 60 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXVI/187/08 Rady Miejskiej
w Krośnie Odrzańskim z dnia 28 listopada 2008r.
w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego,
leśnego i od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów od osób fizycznych oraz określenia wysokości wynagrodzenia za ich pobór, wprowadza się
następujące zmiany:
1) § 2 pkt 17 otrzymuje brzmienie:
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„sołtysa Szklarki Radnickiej - Panią Martę Małysz - do poboru od mieszkańców sołectwa
Szklarka Radnicka”.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krosna Odrzańskiego.

Przewodniczący Rady
Mariusz Grycan
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PROTOKÓŁ
WYNIKU REFERENDUM GMINNEGO
z dnia 21 czerwca 2009r.

Referendum gminne
w sprawie budowy odkrywkowej kopalni węgla brunatnego na terenie Gminy Brody
zarządzone na 21 czerwca 2009r.
Gmina

Brody

Gminna Komisja do Spraw Referendum
Powiat
Żarski
Województwo
Protokół ustalenia wyniku referendum gminnego

lubuskie

Wyniki głosowania i wynik referendum ustalono w dniu 21 czerwca 2009r.
Głosowanie przeprowadzono w 2 obwodach głosowania.
Na podstawie protokołów głosowania otrzymanych od wszystkich, tj. 2 obwodowych komisji do
spraw referendum, Komisja ustaliła następujące wyniki głosowania:
1.
Liczba osób uprawnionych go głosowania - Razem
1a.
w tym umieszczonych w części A spisu
1b.
w tym umieszczonych w części B spisu
Suma liczb z pkt 1a i 1b musi być równa liczbie z pkt 1.
2.
Liczba osób, którym wydano karty do glosowania - Razem
2a.
w tym w części A spisu
2b.
w tym w części B spisu
Uwaga! Suma liczb z pkt 2a i 2b musi być równa licznie z pkt 2.
3.
Liczba kart nieważnych
4.
Liczba kart ważnych (liczba osób które wzięły udział
w głosowaniu)
5.
Liczba głosów nieważnych
6.
Liczba głosów ważnych
7a.
Liczba głosów pozytywnych na „TAK”
7b.
Liczba głosów negatywnych na „NIE”

2
2
0

7
7
0

5
5
0

5
5
0

1
1
0

4
4
0

6
6
0

2
2
0
8

1

4

6

1

4
5
9

5
0
5

2
8
4
3
1

Miejsce na parafowanie strony przez członków Komisji obecnych przy sporządzaniu protokołu

8. Komisja stwierdza, że w referendum wzięło udział 1.462 osób. Uprawnionych do głosowania było
2.755 osób, w referendum wzięło więc udział nie mniej niż 30% uprawnionych do głosowania; frekwencja wyniosła 53%.
W związku z powyższym - na podstawie art. 55 ustawy z dnia 15 września 2000r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985 z późn. zm.) referendum jest ważne.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 75

– 3915 –

Poz.1022

9. Komisja stwierdza, że większość ważnych głosów oddano za odpowiedzią negatywną
W związku z powyższym - na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000r. o referendum lokalnym wynik referendum jest rozstrzygający.
10. Z uwagi na powyższe Komisja stwierdza, że referendum jest ważne.
11. Adnotacje o wniesieniu przez mężów zaufania uwag z wymienieniem konkretnych zarzutów
- uwag nie wniesiono.
12. Adnotacje o wniesieniu przez członków Komisji uwag z wymienieniem konkretnych zarzutów
- uwag nie wniesiono.
Przy sporządzeniu protokołu obecni byli członkowie Komisji:
1) Mirosława Dudziak - przewodnicząca komisji;
2) Barbara Kowalczuk - zastępca przewodniczącego;
3) Bazyli Bawtro - członek;
4) Jan Barabasz - członek;
5) Barbara Matyasik - członek;
6) Wioletta Wiekiera - członek.
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