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ZARZĄDZENIE NR 151
WOJEWODY LUBUSKIEGO
z dnia 8 lipca 2009r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Brody i Rady Gminy Maszewo

Na podstawie art. 192 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
16 lipca 1998r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw (Dz. U.
z 2003r. Nr 159, poz. 1547, z 2004r. Nr 25, poz. 219,
Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005r.
Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 34,
poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127
i Nr 218, poz. 1592 z 2007r. Nr 48, poz. 327 i Nr 112,
poz. 766 oraz z 2008r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180,
poz. 1111) w związku z uchwałą Nr XXXI/195/09
i uchwałą Nr XXXI/204/09 Rady Gminy Brody
z dnia 26 czerwca 2009r. oraz uchwałą
Nr XXIII/110/09 Rady Gminy Maszewo z dnia
25 czerwca 2009r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów radnych zarządza się, co następuje:
§ 1. Zarządza się przeprowadzenie wyborów
uzupełniających do Rady Gminy Brody w okręgach
wyborczych: Nr 2, Nr 3 i Nr 4, w których wybiera się
po jednym radnym i w okręgu wyborczym Nr 1,

w którym wybiera się dwóch radnych oraz do Rady
Gminy Maszewo w okręgu wyborczym Nr 3, w którym wybiera się jednego radnego.
§ 2. Datę wyborów ustala się na niedzielę, dnia
20 września 2009r.
§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania
poszczególnych czynności wyborczych określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 4. Zarządzenie ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i podaje do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia na
obszarze Gminy Brody i Gminy Maszewo.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia.
Wojewoda Lubuski
Helena Hatka

Załącznik
do zarządzenia Nr 151
Wojewody Lubuskiego
z dnia 8 lipca 2009r.
Kalendarz wyborczy
dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Brody i Rady Gminy Maszewo
zarządzonych na dzień 20 września 2009r.
Termin wykonania
czynności wyborczej
1
do 22 lipca 2009r.

do 1 sierpnia 2009r.

Treść czynności
2
podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia oraz
ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego zarządzenia Wojewody Lubuskiego w sprawie wyborów uzupełniających do Rady
Gminy Brody i Rady Gminy Maszewo.
podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wójta
Gminy Brody i Wójta Gminy Maszewo, informacji o granicach okręgów
wyborczych, numerach i liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Brodach i Gminnej Komisji Wyborczej w Maszewie w wyborach uzupełniających,
zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze o utworzeniu komitetów wyborczych oraz o zamiarze zgłaszania list kandydatów na
radnych.
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do 3 sierpnia 2009r.

do 6 sierpnia 2009r.
do 21 sierpnia 2009r.
do godz. 2400
do 21 sierpnia 2009r.

do 30 sierpnia 2009r.

do 5 września 2009r.

do 6 września 2009r.
18 września 2009r.
o godz. 2400
19 września 2009r.
20 września 2009r.
godz. 600 - 2000
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-

zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Zielonej Górze przez pełnomocników komitetów wyborczych kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Brodach i Gminnej Komisji Wyborczej w Maszewie.
powołanie przez Komisarza Wyborczego Gminnej Komisji Wyborczej
w Brodach i Gminnej Komisji Wyborczej w Maszewie.
zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Brodach i Gminnej Komisji
Wyborczej w Maszewie list kandydatów na radnych w okręgach wyborczych.
zgłaszanie Wójtowi Gminy Brody i Wójtowi Gminy Maszewo kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych.
powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Brodach i Gminną
Komisję Wyborczą w Maszewie obwodowych komisji wyborczych,
podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wójta
Gminy Brody i Wójta Gminy Maszewo, informacji o numerach i granicach
obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych
komisji wyborczych.
rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Brodach i Gminnej Komisji Wyborczej w Maszewie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych zawierających numery list, skróty nazw
komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz
z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów.
sporządzenie spisów wyborców w urzędach gmin.
zakończenie kampanii wyborczej.

-

przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych
spisów wyborców.
- głosowanie.
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UCHWAŁA NR IV/31/2009
RADY GMINY ŚWIDNICA
z dnia 20 maja 2009r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy
mieszkaniowej i działalności gospodarczej we wsi Słone
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz 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.),po stwierdzeniu zgodności z zapisami obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Świdnica, uchwala się, co następuje:

DZIAŁ I
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i działalności gospodarczej we wsi Słone,
zwany dalej planem.
2. Plan obejmuje tereny o powierzchni łącznej
ok. 22,35 ha, w granicach wykazanych na załączniku
graficznym do niniejszej uchwały. Teren ograniczony jest: - od północy – terenami: zabudowy mieszkaniowej, leśnymi i rolnymi, - od wschodu – drogą
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krajową Nr 27, - od południa – terenami leśnymi, od zachodu – terenami zabudowy mieszkaniowej.
3. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju terenu wsi Słone w zgodzie z uwarunkowaniami naturalnymi i kulturowymi, uwzględniając ochronę interesów publicznych, przy jednoczesnej minimalizacji
wzajemnych konfliktów i optymalizacji działań.
4. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są:
1) rysunek planu będący załącznikiem graficznym,
w skali 1:1000 - załącznik Nr 1,
2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich
finansowania – załącznik Nr 2.
DZIAŁ II
Ustalenia planu
Rozdział I
Przeznaczenie terenów
§ 2. 1. Wyznacza się obszar, o symbolu na rysunku planu:
1) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej,
2) U – tereny usług i działalności gospodarczej,
3) KD – tereny publicznych dróg dojazdowych,
4) KD-p – tereny publicznych dróg dojazdowych –
powiatowych,
5) EE – tereny urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej,
6) ZP – tereny zieleni publicznej,
7) KX – tereny ciągów pieszych,
8) US – tereny sportu i rekreacji, place zabaw.
2. Linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych sposobach zagospodarowania
obowiązujące i proponowane wyznaczono na rysunku planu.
Rozdział II
Zasady ochrony środowiska, przyrody
i krajobrazu kulturowego
§ 3. Zakazuje się lokalizowania przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko
wskazanych w przepisach odrębnych, za wyjątkiem
inwestycji celu publicznego.
§ 4. 1. Dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych z połaci dachowych obiektów budowlanych
- do gruntu na poszczególnych działkach z zachowaniem retencji terenowej oraz zgodnie z przepisami
odrębnymi w zakresie ochrony wód i ziemi przed
zanieczyszczeniami.
2. Wszystkie, wprowadzone niniejszą uchwałą
ustalenia muszą uwzględniać, w trakcie realizacji
zamierzeń, zasady przeciwpożarowego zaopatrzenia
wodnego z drogami dojazdowymi dla pojazdów
pożarniczych.

Poz.1076

§ 5. Ustala się dopuszczalne poziomy hałasu
w środowisku powodowane przez poszczególne
grupy hałasu, w tym drogowego, zgodne z obowiązującymi przepisami odrębnymi.
§ 6. Wprowadzanie wszelkich zanieczyszczeń do
środowiska naturalnego musi odbywać się na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
§ 7. Dla terenu objętego niniejszą uchwałą zaleca
się, każdorazowo, przed lokalizacją inwestycji przeprowadzenie szczegółowych badań geologicznych
w celu zapobieżenia ewentualnym negatywnym
skutkom wynikającym z położenia w obszarze potencjalnych szkód górniczych dawnej, nieczynnej
kopalni węgla brunatnego.
§ 8. 1. Kto w trakcie prac ziemnych dokona odkrycia kopalnych szczątków roślin lub zwierząt, jest
obowiązany powiadomić o tym niezwłocznie Wojewodę Lubuskiego, a jeżeli nie jest to możliwe – Wójta Gminy Świdnica.
1) na terenach objętych obszarem chronionego
krajobrazu należy przestrzegać zasad gospodarowania określonych w przepisach odrębnych.
§ 9. 1. Ustala się strefę buforową – ochronną od
rozlewiska zlokalizowanego na działce leśnej
Nr ewidencyjny 852/1 i 853/1. Granice strefy wykazano na rysunku planu.
2. W obrębie wyznaczonej strefy obowiązują
nakazy i zakazy wynikające z przepisów odrębnych
w zakresie chronionych gatunków flory i fauny, występujących w tym obszarze.
Rozdział III
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
§ 10. 1. Kto w trakcie robót budowlanych lub
ziemnych, odkrył przedmiot, co do którego istnieje
przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiązany: wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić
lub zniszczyć odkryty przedmiot, zabezpieczyć, przy
użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce
jego odkrycia, niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków,
a jeśli nie jest to możliwe, Wójta Gminy Świdnica.
2. Projektowana zabudowa formą, gabarytami,
materiałami użytymi do wykończenia zewnętrznego
musi nawiązywać do istniejącej zabudowy historycznej wsi.
3. Na pokrycia dachów wszystkich projektowanych obiektów budowlanych należy stosować dachówkę ceramiczną lub inne drobnowymiarowe
materiały dachówkopodobne, wyłącznie w odcieniach brązu i czerwieni.
4. Ustala się pastelową kolorystykę elewacji,
z wyłączeniem fioletu i koloru niebieskiego. Nie dopuszcza się wykończenia elewacji materiałami typu
siding.
5. Ogrodzenia działek budowlanych muszą być
wykonane jako ażurowe z prześwitem minimum
70%, wysokość ogrodzenia frontu działki nie może
przekraczać 1,20m. Na pozostałych granicach działki
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dopuszcza się ogrodzenie do wysokości 1,80m. Dla
terenu związanego z działalnością gospodarczą dopuszcza się wysokość ogrodzenia 2,20m. Jako pełne
ogrodzenia dopuszcza się jedynie żywopłoty oraz
inne ogrodzenia roślinne. Ogrodzenia działek budowlanych zabudowy związanej z działalnością gospodarczą muszą być zgodne z przepisami odrębnymi.
6. Ustala się obowiązek parkowania pojazdów
w obrębie własnej nieruchomości:

Poz.1076

1) 25% powierzchni działki dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MN, w przypadku realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
2) 30% powierzchni działki dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MN, w przypadku realizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
3) 40% dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem U.

1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolem MN - minimum 2 miejsca postojowe, w tym garaż,

4. Ustala się minimalną powierzchnię biologicznie czynną:

2) dla pozostałych terenów – ilość miejsc postojowych w zależności od prowadzonej działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami odrębnymi.

1) 60% powierzchni działki dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MN, w przypadku realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

7. Realizacja ustaleń planu musi uwzględniać
potrzeby osób niepełnosprawnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.

2) 40% powierzchni działki dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MN, w przypadku realizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,

Rozdział VI
Kształtowanie przestrzeni publicznej
§ 11. Plan wyznacza na cele publiczne tereny:
1) publicznych dróg dojazdowych – oznaczonych
na rysunku planu symbolem KD i KD-p,
2) przeznaczone
technicznej,

pod

urządzenia

infrastruktury

3) zieleni publicznej,
4) terenów ciągów pieszych,
5) terenów sportu i rekreacji, placów zabaw.
Rozdział V
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu
§ 12. 1. Ustala się minimalną powierzchnię nowo
wydzielanej działki budowlanej:
1) 700m2 – dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolem 3MN, 4MN, 6MN, 11MN,
2) 800m2 – dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolem 5MN, 7MN, 8MN
3) 900m2 – dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolem 10MN, 12MN,
4) 1000m2 – dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolem 2MN, 9MN,
5) 5000m2 – dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem 1U.
2. Ustala się minimalne wymiary działki przeznaczonej pod lokalizację stacji transformatorowych:
1) słupowych na 3x3m,
2) kompaktowych na 5x6m.
3. Ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy działki budowlanej:

3) 40% dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolem U.
§ 13. 1. Wyznacza się linie zabudowy:
a) obowiązujące tj. linia, do której przylegać ma
nie mniej niż 50% płaszczyzny pionowej stanowiącej
zewnętrzną ścianę budynku tworzącą elewację frontową tego budynku,
b) nieprzekraczalne tj. linia, której nie może przekroczyć płaszczyzna pionowa stanowiąca zewnętrzną ścianę budynku tworzącą elewację frontową tego budynku o przebiegu zgodnym z rysunkiem planu.
Linie nie wykazane muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami odrębnymi. Wymiary podano
w metrach.
2. Dopuszcza się, poza wyznaczonymi liniami
zabudowy, budowę ogrodzeń oraz urządzeń infrastruktury technicznej.
3. Dopuszcza się lokalizację zabudowy gospodarczej na granicy działki, pod warunkiem, że na
działce sąsiedniej powstanie obiekt o takiej samej
funkcji, gabarytach oraz wyglądzie zewnętrznym.
4. Nieprzekraczalne linie zabudowy wyznaczone
wzdłuż dróg oznaczonych na rysunku planu proponowanymi liniami rozgraniczającymi tereny o różnej
funkcji lub różnym sposobie zagospodarowania
obowiązywać będą po wydzieleniu tych dróg.
§ 14. 1. Obowiązujące i proponowane linie podziału wewnętrznego wyznaczono na rysunku planu.
2. W zakresie wyznaczonych proponowanych linii podziału wewnętrznego należy zachować układ
podziału na działki budowlane, przedstawiony na
rysunku planu.
§ 15. Dla działek skrajnych, narożnikowych ustala się kierunek organizacji dojazdu do nieruchomości zgodnie z rysunkiem planu.
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Rozdział VI
Zasady i warunki scalania i podziału
nieruchomości
§ 16. 1. Na terenie objętym ustaleniami planu
nie dopuszcza się dokonywania jakichkolwiek podziałów działek budowlanych za wyjątkiem określonych liniami rozgraniczającymi oraz zgodnymi
z ustaleniami planu i przepisami szczególnymi.
2. Podział poszczególnych terenów na działki
budowlane musi być poprzedzony wydzieleniem
niezbędnych terenów dla realizacji urządzeń infrastruktury technicznej oraz komunikacji.
3. Ustala się minimalną szerokość frontu działki:
1) 25m – dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 8MN,
9MN, 11MN w przypadku realizacji zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej,
2) 22m – dla terenów oznaczonego na rysunku
planu symbolami 10MN, 12MN,
3) 50m – dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami 1U,
4) 18m – dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolem 6MN, 7MN.
Rozdział VII
Szczegółowe warunki zagospodarowania
terenów
§ 17. 1. 1U - tereny usług i działalności gospodarczej:
1) dopuszcza się lokalizację funkcji usług: handlu
do 800 m2 powierzchni sprzedaży, gastronomii,
hotelarskich, obsługi transportu, drobnej wytwórczości, kultury, sportu i rekreacji
2) ustala się dojazd publiczną drogą dojazdową
oznaczoną na rysunku planu symbolem KD-p,
3) ustala się maksymalną wysokość zabudowy na
9m od najniżej położonego narożnika budynku
do najwyższego gzymsu/okapu głównej połaci
dachu i 12m do kalenicy dachu,
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leżności od potrzeb, na warunkach zarządcy
sieci, z zapewnionym dojazdem utwardzonym,

9) zaleca się nasadzenia i realizację pasa zieleni
izolacyjnej wzdłuż granicy z terenem o symbolu
2MN,
10) uciążliwość prowadzonej działalności musi mieścić się w granicach nieruchomości, na której ta
działalność jest prowadzona.
2. 2MN – tereny zabudowy mieszkaniowej - jednorodzinnej:
1) ustala się dojazd do terenu publicznymi drogami dojazdowymi oznaczonymi na rysunku planu symbolem KD2,
2) w obszarze jednej działki budowlanej dopuszcza
się lokalizację maksymalnie jednego budynku
mieszkalnego oraz jednego budynku gospodarczo-garażowego, nie dopuszcza się zabudowy
szeregowej, dopuszcza się zabudowę bliźniaczą
pod warunkiem lokalizacji jednego lokalu
mieszkalnego na jednej wydzielonej działce,
3) zakazuje się lokalizacji funkcji usługowej w budynku mieszkalnym,
4) ustala się maksymalną wysokość zabudowy na
4m liczone od najniżej położonego narożnika
budynku do najwyższego gzymsu/okapu głównej połaci dachu i 9m do kalenicy dachu,
5) ustala się szerokość elewacji frontowej budynku
w granicach 10-17m,
6) należy stosować dachy dwu lub wielospadowe,
spadki 35o-50o, nie narzuca się kierunku kalenicy., nie dopuszcza się budowy dachów kopertowych,
7) dla budynku gospodarczego ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy 36m2, maksymalną wysokość na 3m od najniżej położonego
narożnika budynku do najwyższego gzymsu/okapu głównej połaci dachu i 5m do kalenicy dachu.
3. 3MN, 4MN – tereny zabudowy mieszkaniowej
- jednorodzinnej:

4) należy stosować dachy dwuspadowe, wielospadowe o spadkach 15o-40o, dopuszcza się realizację dachów płaskich, nie narzuca się kierunku kalenicy,

1) ustala się dojazd do terenu publicznymi drogami dojazdowymi oznaczonymi na rysunku planu symbolem KD1 i KD2,

5) w przypadkach uzasadnionych względami technologicznymi na dachach dopuszcza się budowę urządzeń technicznych – klimatyzatorów,
szybów dźwigowych, doświetli,

2) w obszarze jednej działki budowlanej dopuszcza
się lokalizację maksymalnie jednego budynku
mieszkalnego oraz jednego budynku gospodarczo-garażowego, nie dopuszcza się zabudowy
szeregowej i bliźniaczej,

6) dopuszcza się budowę, poza wyznaczonymi liniami zabudowy parkingów, urządzeń rekreacji
i sportu ogrodzeń,

3) zakazuje się lokalizacji funkcji usługowej w budynku mieszkalnym,

7) dopuszcza się lokalizację niezbędnych budowli
i urządzeń na zasadach określonych w przepisach odrębnych,

4) ustala się maksymalną wysokość zabudowy na
4m liczone od najniżej położonego narożnika
budynku do najwyższego gzymsu/okapu głównej połaci dachu i 9m do kalenicy dachu,

8) dopuszcza się budowę wolnostojącej lub wbudowanej stacji transformatorowej o mocy w za-

5) należy stosować dachy dwu lub wielospadowe,
spadki 30o-50o, nie narzuca się kierunku kalenicy. Nie dopuszcza się dachów kopertowych,
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6) dla budynku gospodarczego ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy 36m2, maksymalną wysokość na 3m od najniżej położonego
narożnika budynku do najwyższego gzymsu/okapu głównej połaci dachu i 5m do kalenicy dachu,
7) w obrębie obu jednostek elementarnych 3MN,
4MN oraz odcinka drogi KD2 dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, dla której ustala się maksymalną wysokość
zabudowy na 7,5m, liczoną od najniżej położonego narożnika budynku do najwyższego
gzymsu/okapu głównej połaci dachu i 12m do
kalenicy dachu, dachy dwu lub wielospadowe,
spadki głównej połaci dachu 10o-50o, dopuszcza
się dachy mansardowe, nie narzuca się kierunku kalenicy.
8) ustala się szerokość elewacji frontowej budynku
jednorodzinnego w granicach 10-17m, dla budynku wielorodzinnego w granicach 35-45m,
9) realizacja zabudowy wielorodzinnej musi
uwzględniać wymóg realizacji infrastruktury
towarzyszącej tj. place zabaw, parkingi, wewnętrzna komunikacja, placyki techniczne, zieleń towarzysząca.
4. 5MN, 8MN – tereny zabudowy mieszkaniowej
- jednorodzinnej:
1) ustala się dojazd do terenu publicznymi drogami dojazdowymi oznaczonymi na rysunku planu symbolem KD1 i KD2,
2) w obszarze jednej działki budowlanej dopuszcza
się lokalizację maksymalnie jednego budynku
mieszkalnego oraz jednego budynku gospodarczo-garażowego, nie dopuszcza się zabudowy
szeregowej i bliźniaczej,
3) zakazuje się lokalizacji funkcji usługowej w budynku mieszkalnym,
4) ustala się maksymalną wysokość zabudowy na
4m liczone od najniżej położonego narożnika
budynku do najwyższego gzymsu/okapu głównej połaci dachu i 9m do kalenicy dachu,
5) należy stosować dachy dwu lub wielospadowe,
spadki 30o-50o, nie narzuca się kierunku kalenicy. Nie dopuszcza się dachów kopertowych,
6) dla budynku gospodarczego ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy 36m2, maksymalną wysokość na 3m od najniżej położonego
narożnika budynku do najwyższego gzymsu/okapu głównej połaci dachu i 5m do kalenicy dachu,
7) w obrębie obu jednostek elementarnych 5MN,
8MN oraz odcinka drogi KD2 dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, dla której ustala się maksymalną wysokość
zabudowy na 7,5m, liczoną od najniżej położonego narożnika budynku do najwyższego
gzymsu/okapu głównej połaci dachu i 12m do
kalenicy dachu, dachy dwu lub wielospadowe,
spadki głównej połaci dachu 10o-50o, dopuszcza
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się dachy mansardowe, nie narzuca się kierunku kalenicy.

8) ustala się szerokość elewacji frontowej budynku
jednorodzinnego w granicach 10-17m, dla budynku wielorodzinnego w granicach 35-45m.
9) realizacja zabudowy wielorodzinnej musi
uwzględniać wymóg realizacji infrastruktury
towarzyszącej tj. place zabaw, parkingi, wewnętrzna komunikacja, placyki techniczne, zieleń towarzysząca.
5. 6MN, 7MN, 12MN – tereny zabudowy mieszkaniowej - jednorodzinnej:
1) ustala się dojazd do terenu publicznymi drogami dojazdowymi oznaczonymi na rysunku planu symbolem KD2,
2) w obszarze jednej działki budowlanej dopuszcza
się lokalizację maksymalnie jednego budynku
mieszkalnego oraz jednego budynku gospodarczo-garażowego, nie dopuszcza się zabudowy
szeregowej, dopuszcza się zabudowę bliźniaczą
pod warunkiem lokalizacji jednego lokalu
mieszkalnego na jednej wydzielonej działce,
3) zakazuje się lokalizacji funkcji usługowej w budynku mieszkalnym,
4) ustala się szerokość elewacji frontowej budynku
w granicach 10-13m,
5) ustala się maksymalną wysokość zabudowy na
4m liczone od najniżej położonego narożnika
budynku do najwyższego gzymsu/okapu głównej połaci dachu i 10m do kalenicy dachu,
6) należy stosować dachy dwu lub wielospadowe,
spadki 30o-50o, nie narzuca się kierunku kalenicy, nie dopuszcza się dachów kopertowych,
7) dla budynku gospodarczego ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy 36m2, maksymalną wysokość na 3m od najniżej położonego
narożnika budynku do najwyższego gzymsu/okapu głównej połaci dachu i 5m do kalenicy dachu.
6. 9MN, 10MN, 11MN – tereny zabudowy
mieszkaniowej - jednorodzinnej:
1) ustala się dojazd do terenu publicznymi drogami dojazdowymi oznaczonymi na rysunku planu symbolem KD1 i KD2,
2) w obszarze jednej działki budowlanej dopuszcza
się lokalizację maksymalnie jednego budynku
mieszkalnego oraz jednego budynku gospodarczo-garażowego, nie dopuszcza się zabudowy
szeregowej i bliźniaczej,
3) zakazuje się lokalizacji funkcji usługowej w budynku mieszkalnym,
4) ustala się szerokość elewacji frontowej budynku
w granicach 10-17m,
5) ustala się maksymalną wysokość zabudowy na
4m liczone od najniżej położonego narożnika
budynku do najwyższego gzymsu/okapu głównej połaci dachu i 10m do kalenicy dachu,
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6) należy stosować dachy dwu lub wielospadowe,
spadki 30o-50o, nie narzuca się kierunku kalenicy. Nie dopuszcza się dachów kopertowych,
7) dla budynku gospodarczego ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy 36m2, maksymalną wysokość na 3m od najniżej położonego
narożnika budynku do najwyższego gzymsu/okapu głównej połaci dachu i 5m do kalenicy dachu.
7. 13US – tereny sportu i rekreacji, place zabaw:
1) ustala się dojazd do terenu publicznymi drogami dojazdowymi oznaczonymi na rysunku planu symbolem KD1 i KD2 poprzez ciąg pieszy
KX,
2) dopuszcza się realizacje obiektów małej architektury, urządzeń sportu i rekreacji,
3) nakazuje się ogrodzenie wyznaczonego terenu,
4) dopuszcza się budowę wiaty zadaszonej o powierzchni maksymalnej 20m2.
8. 14ZP, 15ZP – tereny zieleni publicznej:
1) ustala się dojazd do terenu publicznymi drogami dojazdowymi oznaczonymi na rysunku planu symbolem KD-p i KD1,
2) obowiązuje zakaz zabudowy obiektami kubaturowymi,
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4. Obowiązuje zakaz nasadzeń drzew i krzewów
na trasach przebiegu projektowanych i istniejących
sieci infrastruktury technicznej – zgodnie z przepisami odrębnymi.
5. Dopuszcza się przełożenie istniejących sieci
infrastruktury technicznej za zgodą zarządców poszczególnych sieci.
6. Do ogrzewania budynków zaleca się stosowanie ekologicznych źródeł energii.
§ 19. 1. Ustala się zasilanie w energię elektryczną
z istniejącej sieci elektroenergetycznej wsi Słone.
2. Dla zasilania nowoprojektowanych odbiorców dopuszcza się realizację stacji transformatorowych w ilości zabezpieczającej potrzeby. Dopuszcza
się lokalizację stacji kompaktowych, wolnostojących, dostosowanych do zasilania liniami kablowymi lub stacji słupowych o mocy według potrzeb.
3. Pod każdą projektowaną stację transformatorową należy wydzielić działkę o wymiarach wskazanych w § 11 ust. 2 niniejszej uchwały, przylegającą
do drogi, z zapewnionym dojazdem do obiektu drogą utwardzoną o szerokości minimalnej 3,5m.
4. Obowiązuje zakaz zabudowy i nasadzeń
drzew i krzewów na trasach przebiegu projektowanych linii elektroenergetycznych.

wysokiej

5. Dopuszcza się budowę stacji transformatorowych, według potrzeb, w obrębie terenów przeznaczonych w planie pod funkcje usługowe i mieszkaniowe.

4) dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury
technicznej,

§ 20. 1. Wyznacza się tereny układu komunikacyjnego, na który składają się tereny o symbolach:

5) ustala się szerokość pasa zieleni minimum
10m.

1) KD-p – tereny dróg dojazdowych - powiatowych, pozostawia się w istniejących liniach
rozgraniczających, dopuszcza się przebudowę,
rozbudowę w obrębie wyznaczonego terenu,

3) dopuszcza się nasadzenia zieleni
w formie alei oraz żywopłotowej,

9. EE – tereny urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej:
1) ustala się dojazd do terenów publicznymi drogami dojazdowymi o symbolu na rysunku planu KD-p, KD1, KD2.
Rozdział VIII
Systemy komunikacji i infrastruktury
technicznej
§ 18. 1. Skrzyżowania z urządzeniami infrastruktury technicznej naziemnej i podziemnej należy wykonać na warunkach i w uzgodnieniu z zarządcami
poszczególnych sieci.
2. Wszelkie urządzenia infrastruktury technicznej, w tym telekomunikacji należy lokalizować
w liniach rozgraniczających tereny dróg publicznych
KD1, KD2, ciągów pieszych KX i zieleni publicznej ZP na warunkach zarządcy sieci.
3. W trakcie realizacji zamierzeń inwestycyjnych
należy zachować odległości podstawowe projektowanych obiektów od istniejących i projektowanych
sieci infrastruktury elektroenergetycznej, gazowej,
wodnej, kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej - zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dopuszcza się, za
zgodą zarządcy sieci zmniejszenie tych odległości.

2) KD1 – tereny publicznych dróg dojazdowych,
o szerokości w liniach rozgraniczających 12m,
szerokość jezdni minimum 6m, dopuszcza się
budowę chodników dwustronnych z jednostronną ścieżką rowerową,
3) KD2 – tereny publicznych dróg dojazdowych,
o szerokości w liniach rozgraniczających 10m,
szerokość jezdni minimum 5m, dopuszcza się
budowę chodnika jednostronnego, ruch rowerowy należy prowadzić w obrębie jezdni,
4) KX – tereny ciągów pieszych, z dopuszczeniem
ruchu rowerowego oraz kołowego dla pojazdów specjalnych i uprzywilejowanych, dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej.
2. Na skrzyżowaniach dróg należy wykonać narożne ścięcia linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach lub różnych sposobach użytkowania
nie mniejsze niż 5x5m, zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały.
3. W liniach rozgraniczających drogi dopuszcza
się budowę urządzeń związanych z bezpieczeń-
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stwem ruchu drogowego i obsługą transportu publicznego.
§ 21. 1. Odpady stałe należy gromadzić w pojemnikach na każdej posesji. Wywóz odpadów należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Docelowo należy wprowadzić segregację odpadów stałych w celu zastosowania recyklingu.
§ 22. 1. Dostawę wody należy prowadzić z systemu wodociągowego miejscowości Słone.
2. W okresie przejściowym, do czasu realizacji
projektowanego systemu wodociągowego, dopuszcza się możliwość budowy indywidualnych ujęć
wody na poszczególnych działkach.
3. Na sieciach wodociągowych należy zamontować nadziemne hydranty przeciwpożarowe, zgodnie z przepisami odrębnymi.
§ 23. 1. Do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej ścieki bytowe należy gromadzić w szczelnych,
indywidualnych zbiornikach bezodpływowych, gromadzone ścieki należy wywozić do oczyszczalni
ścieków wskazanej przez urząd gminy.
2. Zakazuje się stosowania przydomowych
oczyszczalni ścieków.
3. Odprowadzenie wód opadowych z terenów,
na których może dojść do ich zanieczyszczenia, musi
się odbywać zgodnie z przepisami odrębnymi.
§ 24. Dostawę gazu należy prowadzić z istniejącej sieci gazowej średniego ciśnienia na warunkach
zarządcy sieci.

Poz.1076
Rozdział XI
Tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie
i użytkowanie terenu

§ 25. 1. Obszary, dla których plan ustala inne
przeznaczenie niż istniejące, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy, do czasu ich zagospodarowania zgodnie z ustaleniami niniejszej
uchwały.
2. Na terenach, dla których plan przewiduje inne
niż dotychczasowe użytkowanie mogą być budowane obiekty tymczasowe, jeżeli ich realizacja jest niezbędna do prawidłowego wykorzystania gruntów
lub obiekty, które będą mogły być adaptowane do
przyszłego, zgodnego z planem, użytkowania. Lokalizacja tych obiektów winna odbywać się zgodnie
z niniejszymi ustaleniami.
Rozdział X
Stawki procentowe
§ 26. Ustala się 1%-ową stawkę, służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
DZIAŁ III
Przepisy końcowe
§ 27. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Świdnica.
§ 28. Uchwała wchodzi w życie po 30 dniach od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Włodzimierz Rebelski
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IV/31/09
Rady Gminy Świdnica
z dnia 20 maja 2009r.
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-

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IV/31/09
Rady Gminy Świdnica
z dnia 20 maja 2009r.

b)

budowa wodociągu gminnego,
budowa sieci kanalizacji sanitarnej,
finansowane przez inwestora zewnętrznego:

-

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

budowa sieci gazowej,
budowa sieci energetycznej.

2. Sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy i finansowanych przez gminę, wymienionych w pkt 1a, odbywać się będzie zgodnie
z obowiązującymi przepisami, z terminem realizacji po 2020r. Wcześniejsza realizacja tej infrastruktury, będzie możliwa jedynie w przypadku jej sfinansowania, za odrębnym porozumieniem, przez
inwestora zewnętrznego. Porozumienie musi
określać wzajemne obowiązki stron porozumienia,
jego przedmiot i sposób rozliczeń finansowych.

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 ze zm.),
art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) i art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy
z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104) uchwały Rady
Gminy Świdnica Nr III/25/04 z dnia 9 czerwca
2004r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Świdnica i Nr VII/31/05 z dnia
29 sierpnia 2005r. w sprawie zmian do uchwały
Rady Gminy Świdnica Nr III/25/04 Rada Gminy
Świdnica rozstrzyga, co następuje:

3. Określa się zasady finansowania wymienionych inwestycji należących do zadań własnych
gminy, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, z możliwością wykorzystania środków z:

1. Zapisane w planie inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań
własnych gminy są:
a)
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finansowane przez gminę:

a)

budżetu gminy, zgodnie z uchwałą budżetową,

b)

kredytów i pożyczek,

c)

obligacji komunalnych,

d)

udziału inwestorów zewnętrznych, w oparciu odrębne porozumienia.
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UCHWAŁA NR XLII/110/09
RADY MIASTA ŻAGAŃ
z dnia 28 maja 2009r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego
w Żaganiu przy ulicy Lotników Alianckich

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 20
ust. 1 i art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Nr XXVI/60/08 Rady Miasta Żagań z dnia 29 maja
2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu położonego w Żaganiu przy
ul. Lotników Alianckich, po stwierdzeniu zgodności
ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Żagań Rada
Miasta Żagań uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Żaganiu przy ulicy Lotników Alianckich.
2. Integralną częścią niniejszej uchwały są załączniki:
1) Nr 1 - rysunek planu w skali 1:1000;
2) Nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia
uwag do projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Żaganiu przy ulicy Lotników
Alianckich;
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3) Nr 3 - rozstrzygniecie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej.
Dział I
Ustalenia ogólne
§ 2. 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej
uchwały jest mowa o:
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2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
3) oznaczenia funkcji zawarte w § 14 niniejszej
uchwały, przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów;
4) nieprzekraczalne linie zabudowy.

1) planie - należy przez to rozumieć miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały;

2. Pozostałe elementy rysunku mają charakter
informacyjny, sugerujący określone rozwiązania
przestrzenne i regulacyjne.

2) przepisach szczególnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu
terenem, wynikające z prawomocnych decyzji
administracyjnych;

3. Na terenie opracowania planu obowiązują
ustalenia przepisów szczególnych.

3) rysunku planu - należy przez to rozumieć graficzny zapis planu, będący załącznikiem graficznym o których mowa w § 1 ust. 2;
4) terenie - należy przez to rozumieć obszar ograniczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi o podstawowej funkcji określonej symbolem literowym;
5) przeznaczeniu podstawowym terenu - należy
przez to rozumieć działalność wyznaczoną do
lokalizacji w danym terenie;
6) przeznaczeniu uzupełniającym terenu - należy
przez to rozumieć działalność inną niż podstawowa, dopuszczoną do lokalizacji na danym terenie;
7) wskaźnik zabudowy - należy przez to rozumieć
udział procentowy sumy powierzchni zabudowanych przez budynki i budowle w ogólnej
powierzchni działki budowlanej;
8) wskaźnik terenu biologicznie czynnego - należy
przez to rozumieć udział procentowy powierzchni zajętej przez grunt rodzimy pokryty
roślinnością
oraz
wody
powierzchniowe
w ogólnej powierzchni działki budowlanej;
9) urządzeniach towarzyszących - należy przez to
rozumieć obiekty technicznego wyposażenia
i infrastruktury technicznej, zaplecze parkingowe i garażowe (trwale związane z gruntem)
oraz inne urządzenia pełniące służebną rolę
wobec przeznaczenia podstawowego;
10) nieprzekraczalna linia zabudowy - należy przez
to rozumieć linię, poza którą nie można lokalizować obiektów budowlanych, z wyłączeniem
zieleni urządzonej i nieurządzonej, dróg, parkingów zielonych, linii przesyłowych, sieci
uzbrojenia terenu, obiektów małej architektury,
tablic informacyjnych i reklamowych oraz
punktów informacyjnych.
2. Nie zdefiniowane pojęcia należy rozumieć
zgodnie z przepisami szczególnymi.
§ 3. 1. Obowiązującymi ustaleniami rysunku planu są:
1) granica obszaru objętego planem;

§ 4. 1. W dziale II wprowadzono:
1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
2) zasady ochrony środowiska, przyrody;
3) zasady ochrony krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego, zabytków;
4) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych;
5) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości;
6) szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy;
7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu układu komunikacyjnego;
8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej.
2. W dziale III wprowadzono ustalenia dotyczące
przeznaczenia terenów oraz szczegółowe warunki,
parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
i zagospodarowania terenu, dla poszczególnych
terenów wyznaczonych w planie.
3. W dziale IV wprowadzono ustalenia końcowe,
w tym jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości
terenu.
4. Nie określa się ustaleń i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających
ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, z uwagi na brak
występowania zagadnień na terenie opracowania
planu.
Dział II
Ustalenia szczegółowe dla całego obszaru opracowania
Rozdział 1
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
§ 5. 1. Należy zachować układ dróg, wyznaczony
na rysunku planu liniami rozganiającymi.
2. Układ dróg wewnętrznych, zaznaczony na ry-
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sunku planu liniami przerywanymi, jako orientacyjny podział terenu, może ulec zmianie pod warunkiem zapewnienia dojazdu do wszystkich wydzielanych działek budowlanych.
3. Zakazuje się realizacji dachów o przesuniętej
w pionie kalenicy oraz o niesymetrycznych spadkach połaci.
4. Dopuszcza się lokalizację reklam, obiektów
małej architektury. Ich wysokość nie może przekroczyć ustalonej wysokości zabudowy na terenie, chyba że przepisy działu III dopuszczą dla tych obiektów
inne wysokości.
5. Poza wyznaczoną na rysunku planu nieprzekraczalna linią zabudowy, w tym na granicy działki,
dopuszcza się lokalizację portierni oraz pojedynczych obiektów małej architektury i infrastruktury.
Rozdział 2
Zasady ochrony środowiska, przyrody
§ 6. 1. Ustala się obowiązek zdjęcia i zabezpieczenia próchniczej warstwy gleby z części gruntów
przeznaczonej pod obiekty budowlane oraz powierzchnie utwardzone zgodnie z przepisami szczególnymi.
2. Ustala się ograniczenie uciążliwości projektowanej działalności usługowej, rzemieślniczej i produkcyjnej, w zakresie emisji hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza, substancji złowonnych oraz nie
jonizującego promieniowania elektromagnetycznego, do granic własności terenu określonych tytułem
prawnym, na których jest lokalizowana.
3. Lokalizacja planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie
oceny oddziaływania na środowisko według przepisów szczególnych.
4. Ustala się obowiązek wykonania nawierzchni
terenów komunikacji i parkingów w sposób uniemożliwiający przenikanie zanieczyszczeń ropopochodnych i chemicznych do podłoża i wód gruntowych. W przypadku występowania wyżej wymienionych zagrożeń na terenach częściowo utwardzonych lub nie utwardzonych ustala się obowiązek
zabezpieczenia środowiska gruntowo - wodnego
przed infiltracją zanieczyszczeń.
5. W obszarze opracowania planu obowiązuje
zapewnienie warunków umożliwiających prowadzenie akcji ratowniczych przeciwpożarowych, poprzez
zapewnienie zaopatrzenia w wodę do celów przeciwpożarowych oraz dróg przeciwpożarowych,
zgodnie z przepisami szczególnymi.
6. Na terenie objętym planem dopuszcza się
wszelkie działania na rzecz poprawy stanu środowiska niezależnie od tego czy są one bezpośrednio
związane z ustaloną funkcją terenu.
Rozdział 3
Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego, zabytków
§ 7. 1. Wszystkie odkryte w czasie prac ziemnych
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przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome
i nawarstwienia kulturowe podlegają ochronie
prawnej zgodnie z przepisami szczególnymi.
2. Ratownicze badania archeologiczne finansuje
Inwestor.
Rozdział 4
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych
§ 8. 1. Obszary przestrzeni publicznej obejmują
tereny ulic publicznych wraz z przylegającymi do
nich bezpośrednio terenami w granicach wyznaczonych na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy.
2. Dla obszarów przestrzeni publicznej ustala się:
1) dopuszczenie umieszczenia tablic informacyjnych i reklamowych, punktów informacyjnych,
pod warunkiem:
a) właściwej
nych,

ekspozycji

obiektów

budowla-

b) zachowania bezpieczeństwa pieszych i ruchu
pojazdów,
c)

spełnienia przepisów odrębnych, w tym
techniczno - budowlanych;

2) wzdłuż linii rozgraniczających dróg publicznych
dopuszcza się lokalizację ogrodzenia przy zachowaniu jednakowej wysokości lub wzajemnym dostosowaniu wysokości odcinków ciągów ogrodzeń.
Rozdział 5
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału
nieruchomości
§ 9. 1. W ramach planu nie wyznacza się terenów objętych postępowaniem scalania i wtórnego
podziału nieruchomości.
2. Dopuszcza się wtórny podział działek na terenach zainwestowanych zgodnie z warunkami jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
oraz z zapewnieniem dostępu do drogi publicznej
dla podzielonych nieruchomości zgodnie z przepisami szczególnymi.
3. Pod urządzenia infrastruktury technicznej oraz
w celu wytyczenia dróg wewnętrznych, ciągów pieszych, rowerowych, miejsc postojowych lub budowy przepompowni ścieków, dodatkowych stacji
transformatorowych dopuszcza się wydzielenie działek o wielkościach i na warunkach wynikających
z przepisów szczególnych.
4. Ustala się minimalną szerokość frontu działki
budowlanej 20m.
5. W przypadku wydzielania działek na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości
dopuszcza się minimalną szerokość frontu działki
10m.
6. Ustala się minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek budowlanych:
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P/U

realizacji ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu:

P/UC

1) minimalną szerokość w liniach rozgraniczających 6m;

Rozdział 6
Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy
§ 10. 1. Wszystkie obiekty o wysokości równej
i większej niż 100m nad poziomem terenu, stanowią
przeszkody lotnicze i ze względu na zapewnienie
warunków bezpieczeństwa ruchu cywilnych statków
powietrznych muszą być uzgadnianie z Prezesem
Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
2. Pozostałe zasady i warunki zagospodarowania
terenów są określone w przepisach szczegółowych
dla poszczególnych terenów, zawartych w Dziale III
uchwały.
3. Nie wyznacza się terenów, dla których obowiązuje zakaz zabudowy.
Rozdział 7
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu
układu komunikacyjnego
§ 11. 1. Dla obsługi komunikacyjnej ustala się tereny dróg określone liniami rozgraniczającymi oraz
tereny dróg wewnętrznych realizowanych na warunkach określonych w § 11 ust. 4 i wprowadza się
ich klasyfikację funkcjonalną.
2. Ustala się przeznaczenie podstawowe terenu
oznaczonego na rysunku planu symbolem: 1KD(G)
- teren drogi publicznej - droga główna, część drogi
wojewódzkiej Nr 296:
1) dopuszcza się lokalizację ciągu pieszego oraz
drogi rowerowej;
2) dopuszcza się wprowadzenie zieleni izolacyjnej
i ozdobnej;
3) dopuszcza się wprowadzenie elementów infrastruktury technicznej pod warunkiem uzyskania
uzgodnienia z zarządcą drogi;
4) dopuszcza się realizowanie nowych wjazdów za
zgodą i na warunkach określonych przez zarządcę drogi.
3. Ustala się przeznaczenie podstawowe terenu
oznaczonego na rysunku planu symbolem: 1KD(L) teren drogi publicznej - droga lokalna:
1) szerokość w liniach rozgraniczających 15m;
2) dopuszcza się lokalizację ciągów pieszych;
3) dopuszcza się wprowadzenie zieleni izolacyjnej
i ozdobnej;
4) dopuszcza się wprowadzenie elementów infrastruktury technicznej pod warunkiem uzyskania
uzgodnienia z zarządcą drogi.
4. Dopuszcza się realizację dróg wewnętrznych
niewskazanych na rysunku planu. W przypadku ich

2) dopuszcza się jednoprzestrzenne zagospodarowanie jezdni oraz ciągu pieszego;
3) dopuszcza się wprowadzenie zieleni izolacyjnej
i ozdobnej;
4) dopuszcza się lokalizację nie ograniczających
bezpieczeństwa ruchu reklam, obiektów małej
architektury;
5) dopuszcza się wprowadzenie elementów infrastruktury technicznej pod warunkiem uzyskania
uzgodnienia z zarządcą drogi.
5. Ustala się następującą minimalną liczbę
miejsc postojowych:
1) obiekty przemysłowe - 1 miejsce postojowe na
50m2 powierzchni użytkowej;
2) obiekty handlowe, w tym obiekty handlowe
o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2 1 miejsce postojowe na 50m2 powierzchni użytkowej;
3) biura - 1 miejsce postojowe na 100m2 powierzchni użytkowej.
Rozdział 8
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu
infrastruktury technicznej
§ 12. 1. Ustala się ogólne zasady uzbrojenia terenu w infrastrukturę techniczną:
1) docelowo przyjmuje się zasadę, iż wszystkie
nowe liniowe elementy infrastruktury technicznej, poza przyłączami do poszczególnych obiektów, powinny być usytuowane pod ziemią (linie
elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia oraz telefoniczne wyłącznie kablowe)
oraz maja przebiegać w liniach rozgraniczających dróg i ulic, lub innych przestrzeniach publicznych, w uzgodnieniu z zarządcami dróg.
W sytuacjach uzasadnionych względami technicznymi bądź bezpieczeństwa dopuszcza się
przeprowadzenie sieci poza układem ulic pod
warunkiem zachowania ustaleń przepisów
szczególnych obowiązujących przy projektowaniu sieci;
2) wszelkie inwestycje oraz zmiany w zakresie zaopatrzenia w ciepło, wodę, gaz, energię elektryczną, sieć telekomunikacyjną, odprowadzania ścieków oraz lokalizacji urządzeń technicznych na terenie objętym planem wymagają
uzyskania warunków technicznych od właściwych administratorów sieci.
2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:
1) zaopatrzenie dla celów bytowo - gospodarczych, technologicznych i przeciwpożarowych
z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej;
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2) dla obiektów istniejących dopuszcza się korzystanie z indywidualnych źródeł zaopatrzenia
w wodę;
3) rozbudowę sieci wodociągowej z zapewnieniem zaopatrzenia w wodę na cele przeciwpożarowe, w tym średnice nominalne przewodów
wodociągowych oraz hydrantów, zgodnie
z przepisami szczególnymi;
4) rozbudowę sieci na terenach nowego zainwestowania według warunków technicznych
uzgodnionych z administratorem.
3. W zakresie odprowadzenia i oczyszczenia
ścieków bytowych, komunalnych, przemysłowych
ustala się:
1) zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ścieków do gruntu, cieków powierzchniowych oraz
wód podziemnych;
2) realizacje sieci kanalizacji z odprowadzeniem
do oczyszczalni ścieków;
3) dopuszcza się lokalizację szczelnych zbiorników
na nieczystości płynne, do czasu włączenia nowo realizowanych obiektów do sieci kanalizacji
sanitarnej, o której w mowa w pkt 2, zgodnie
z przepisami szczególnymi;
4) wymóg podczyszczania ścieków przemysłowych, przed odprowadzeniem do kanalizacji,
zgodnie z warunkami określonymi przez administratora sieci.
4. W zakresie odprowadzenia wód deszczowych
ustala się:
1) dopuszcza się realizację kanalizacji deszczowej
na terenie opracowania;
2) obowiązek, przed odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej lub rozprowadzeniem po terenie inwestora, zneutralizowania substancji ropopochodnych lub chemicznych, w lokalnych
urządzeniach oczyszczających;
3) obowiązek utwardzania i skanalizowania terenów, na których może dojść do zanieczyszczenia powierzchni substancjami ropopochodnymi, chemicznymi i olejami;
4) dopuszcza się rozprowadzenie wód deszczowych po terenie inwestora zgodnie z przepisami szczególnymi;
5) dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych
do cieków wód powierzchniowych, lokalną siecią kanalizacyjną, na warunkach określonych
przez zarządcę cieku;
6) odprowadzenie do kanalizacji deszczowej odpływów z powierzchni dachów obiektów kubaturowych;
7) dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych
do bezodpływowych zbiorników do czasu realizacji lub rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej.
5. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się zaopatrzenie w ciepło w oparciu o indywidualne i gru-
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powe instalacje zasilane gazem, energią elektryczną
i innymi paliwami niskoemisyjnymi.
6. W zakresie zaopatrzenia w sieć telekomunikacyjną ustala się rozbudowę kablowych linii telekomunikacyjnych po uzgodnieniu z administratorem.
7. W zakresie zaopatrzenia w gaz:
1) dopuszcza się możliwość realizacji sieci gazowej jako towarzyszącej inwestycjom na terenach działek własnościowych inwestorów,
z zapewnieniem dostępu do armatury i sieci
gazowej;
2) dopuszcza się budowę nowych sieci gazowych;
3) dopuszcza się stosowanie indywidualnych
zbiorników zaopatrzenia w gaz płynny, pod warunkiem spełnienia przepisów szczególnych.
8. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną
ustala się:
1) zaopatrzenie z istniejącej sieci elektroenergetycznej;
2) rozbudowę sieci elektrycznej wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi według technicznych warunków przyłączenia, uzgodnionych z administratorem sieci;
3) w przypadku kolizji planowanego zagospodarowania terenu z istniejącymi liniami elektroenergetycznymi dopuszcza się ich przebudowę.
9. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów
obowiązują zasady określone w przepisach szczególnych i obowiązującym planie gospodarki odpadami.
Rozdział 9
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urządzania i użytkowania terenów
§ 13. Na terenie objętym planem dopuszcza się
realizację rozwiązań tymczasowych, nie będących
obiektami budowlanymi.
Dział III
Ustalenia szczegółowe dla terenów wyznaczonych
planem
§ 14. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem 1P/U
ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy
przemysłowej, zabudowy usługowej, składy,
magazyny;
2) przeznaczenie uzupełniające: zieleń urządzona,
drogi wewnętrzne, ciągi piesze, ścieżki rowerowe, parkingi, urządzenia towarzyszące;
3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
i zagospodarowania terenu:
a)

nieprzekraczalne linie zabudowy: 10m od linii
rozgraniczającej drogi oznaczonej symbolem
1KD(G) oraz 6m od linii rozgraniczającej
drogi oznaczonej symbolem 1KD(L),
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b)

obowiązek kształtowania zabudowy, w sposób zapewniający ekspozycję budynków
z trasy przejazdu ulicą 1KD(G),

c)

ustala się wysokość zabudowy mierzoną od
poziomu terenu do najwyższego punktu dachu nie większą niż 20m,

Poz.1077
d)

maksymalna wskaźnik zabudowy: 75% powierzchni działek,

e)

minimalny wskaźnik terenu biologicznie
czynnego: 15% powierzchni działek,

f)

dachy płaskie lub o symetrycznych połaciach dachowych o spadkach do 60°,

g)

przy realizacji dobudowy oraz rozbudowy
istniejących budynków zapisów § 14 ust. 2
pkt 3 lit. f nie stosuje się,

h)

poza nieprzekraczalną linią zabudowy dopuszcza się lokalizowanie dróg, parkingów,
zieleni urządzonej i nieurządzonej,

d)

maksymalna wskaźnik zabudowy: 75% powierzchni działek,

e)

minimalny wskaźnik terenu biologicznie
czynnego: 15% powierzchni działek,

f)

dachy płaskie lub o symetrycznych połaciach dachowych o spadkach do 60°,

g)

przy realizacji dobudowy oraz rozbudowy
istniejących budynków zapisów § 14 ust. 1
pkt 3 lit. f nie stosuje się,

i)

zieleń urządzoną należy kształtować jako niską, średnią i wysoką o charakterze zieleni
izolacyjnej,

h)

poza nieprzekraczalną linią zabudowy dopuszcza się lokalizowanie dróg, parkingów,
zieleni urządzonej i nieurządzonej,

j)

dopuszcza się lokalizację stacji bazowych telefonii komórkowych.

i)

zieleń urządzoną należy kształtować jako niską, średnią i wysoką o charakterze zieleni
izolacyjnej,

j)

dopuszcza się lokalizację stacji bazowych telefonii komórkowych.

2. Dla terenu oznaczonego symbolem 1P/UC
ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy
przemysłowej, zabudowy usługowej i rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2, składy,
magazyny;
2) przeznaczenie uzupełniające: zieleń urządzona,
drogi wewnętrzne, ciągi piesze, ścieżki rowerowe, parkingi, urządzenia towarzyszące;
3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
i zagospodarowania terenu:
a)

b)

c)

nieprzekraczalne linie zabudowy: 10m od linii
rozgraniczającej drogi oznaczonej symbolem
1KD(G) oraz 6m od linii rozgraniczającej
drogi oznaczonej symbolem 1KD(L),
obowiązek kształtowania zabudowy, w sposób zapewniający ekspozycję budynków
z trasy przejazdu ulicą 1KD(G),
ustala się wysokość zabudowy mierzoną od
poziomu terenu do najwyższego punktu dachu nie większą niż 20m,

3. Dla terenu oznaczonego symbolem 1E ustala
się:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny obiektów
i urządzeń zaopatrzenia w energię elektryczną stacje transformatorowe;
2) użytkowanie zgodnie z przepisami szczególnymi.
Dział IV
Ustalenia końcowe
§ 15. Ustala się jednorazową opłatę z tytułu
wzrostu wartości terenu, określoną w art. 36 ust. 4
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 10%.
§ 16. Tracą moc ustalenia uchwały Nr XLVIII/
106/06 Rady Miasta Żagań z dnia 26 października
2006r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego
w Żaganiu przy ulicy Lotników Alianckich.
§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żagań.
§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Zdzisław Mirski
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLII/110/09
Rady Miasta Żagań
z dnia 28 maja 2009r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLII/110/09
Rady Miasta Żagań
z dnia 28 maja 2009r.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLII/110/09
Rady Miasta Żagań
z dnia 28 maja 2009r.

Informacja
o rozstrzygnięciu uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Żaganiu przy
ul. Lotników Alianckich

Rozstrzygnięcie
o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, należącej do zadań własnych gminy oraz zasadach ich
finansowania
Rozstrzygnięcia dokonano na podstawie art. 20
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 ze zm.)

W związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)
stwierdza się, że do projektu zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu
położonego w Żaganiu przy ul. Lotników Alianckich
nie zostały złożone uwagi.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu położonego w Żaganiu przy
ul. Lotników Alianckich nie przewiduje realizacji
infrastruktury technicznej obciążającej budżet
Miasta. Plan dopuszcza rozwój infrastruktury
technicznej, realizowana ona jednak będzie
w ramach działalności inwestora i na jego koszt.
Plan dopuszcza remonty i przebudowy istniejące
infrastruktury, w tym należącej do zadań własnych miasta. Dopuszczone rozbudowy i remonty
istniejącej infrastruktury finansowane będą ze
środków własnych miasta oraz wszelkich środków
pomocowych, funduszy unijnych z możliwością
partycypacji innych jednostek organizacyjnych.
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DECYZJA
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGYTYKI
Nr OPO-4210-32(7)/2009/3706/V/AgS
z dnia 30 czerwca 2009r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła SydKraft Term Sp. z o.o. z siedzibą w Złotowie na wytwarzanie,
przesyłanie i dystrybucję ciepła

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2
i 3 w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r.
Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123,
Nr 170, poz. 1217, z 2007r. Nr 21, poz. 124, Nr 52,
poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008r.
Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009r.
Nr 3, poz. 11 i Nr 69, poz. 586) oraz w związku
z art. 104 i 155 ustawy z 14 czerwca 1960r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r.
Nr 98, poz. 1071, z 2001r. Nr 49, poz. 509, z 2002r.
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169,
poz. 1387, z 2003r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170,
poz. 1660, z 2004r. Nr 162, poz. 1692, z 2005r. Nr 64,
poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524

oraz z 2008r. Nr 229, poz. 1539) po rozpatrzeniu
wniosku z 20 maja 2009r. uzupełnionego pismami
z 16 i 25 czerwca 2009r. Sydkraft Term Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złotowie, posiadającej statystyczny numer identyfikacji
podatkowej (NIP) 779-18-91-848, zwanej w dalszej
części decyzji Przedsiębiorstwem
postanawiam
1) zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez
przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji;
2) ustalić współczynniki korekcyjne Xr, określające
projektowaną poprawę efektywności funkcjonowania Przedsiębiorstwa oraz zmianę warun-
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ków prowadzenia przez to Przedsiębiorstwo
działalności gospodarczej w następnym roku
stosowania taryfy, w stosunku do poprzedniego roku stosowania taryfy dla działalności gospodarczej w zakresie:
a)

wytwarzania ciepła - w wysokości 0,1%,

b)

przesyłania i dystrybucji ciepła - w wysokości 0,2%;

3) ustalić okres obowiązywania taryfy i współczynników korekcyjnych Xr, o których mowa w pkt 1
i 2 do 31 lipca 2011r.;
4) zmienić moją decyzję z 10 sierpnia 2007r.
Nr OPO-4210-30(8)/2007/3706/IV/AgS w zakresie
ustalonego w niej okresu obowiązywania taryfy
i współczynników korekcyjnych zawartych
w zatwierdzonej tą decyzją taryfie dla ciepła,
skracając ten okres poprzez zmianę jego końcowej daty obowiązywania z 30 września 2009r.
na 31 lipca 2009r.
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania
administracyjnego, na wniosek przedsiębiorstwa
posiadającego koncesję na wytwarzanie ciepła
z 6 lutego 2002r. Nr WCC/1030/3706/W/3/2002/MJ,
wraz ze zmianami oraz koncesję na przesyłanie
i
dystrybucję
ciepła
z
6
lutego
2002r.
Nr PCC/1014/3706/W/3/ 2002/MJ, wraz ze zmianami,
20 maja 2009r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie skrócenia okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy oraz zatwierdzenia
nowej taryfy dla ciepła, ustalonej przez przedsiębiorstwo.
Stosownie do treści art. 47 ust. 1 ustawy - Prawo
energetyczne, przedsiębiorstwo ustaliło taryfę dla
ciepła, która została zatwierdzona decyzją Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki z 10 sierpnia 2007r.
Nr OPO-4210-30(8)/2007/3706/IV/AgS i została ogłoszona 14 sierpnia 2007r. w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego Nr 83, 23 sierpnia 2007r.
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 207, 4 września 2007r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 134 oraz
13 września 2007r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 132. Decyzjami
z 21 maja 2008r. Nr OPO-4210-17(4)/2008/3706/AgS
oraz z 4 listopada 2008r. Nr OPO-4210-68(3)/2008/
3706/IV/AgS Prezes URE zatwierdził zmiany tej taryfy. Okres obowiązywania taryfy oraz współczynników korekcyjnych Xr ustalony został do 30 września
2009r.
Przedsiębiorstwo złożyło wniosek o skrócenie okresu obowiązywania taryfy i zatwierdzenie nowej,
uzasadniając go zmianą cen i stawek opłat związanych z wprowadzeniem od 1 czerwca 2009r. nowej
taryfy dla paliw gazowych PGNiG S.A. oraz w związku ze wzrostem cen biopaliwa stosowanego w jednym ze źródeł.
Przedsiębiorstwo wykazało również, że dalsze
utrzymanie aktualnie obowiązujących cen i stawek
opłat nie pozwoliłoby na uzyskanie przychodów
pokrywających koszty działalności.
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Zgodnie z treścią art. 155 Kpa decyzja ostateczna, na
mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie, za zgodą strony, uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją
wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się
uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za
tym interes społeczny lub słuszny interes strony. Za
uwzględnieniem wniosku przedsiębiorstwa przemawia interes społeczny analizowany w perspektywie wielomiesięcznej jak i interes strony (dłuższe
utrzymanie cen i stawek opłat nie pokrywających
kosztów działalności naraża przedsiębiorstwo na
utratę płynności finansowej, w konsekwencji zagrażając pewności dostaw ciepła do odbiorców),
a zmianie decyzji Nr OPO-4210-30(8)/2007/3706/
IV/AgS, nie sprzeciwiają się żadne przepisy szczególne.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne posiadające
koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji
oraz obrotu ciepłem ustala taryfę dla ciepła oraz
proponuje okres jej obowiązywania. Przedłożona
taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami
i przepisami, o których mowa w art. 44 - 46 ustawy Prawo energetyczne.
Natomiast w myśl art. 23 ust. 2 pkt 3 lit. a i b ustawy
- Prawo energetyczne, do zakresu kompetencji Prezesa URE należy ustalanie współczynników korekcyjnych określających projektowaną poprawę efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa energetycznego oraz zmianę warunków wykonywania
przez to Przedsiębiorstwo danego rodzaju działalności gospodarczej, a także ustalanie okresu obowiązywania tych współczynników korekcyjnych oraz
ustalanie okresu obowiązywania taryfy.
W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że
przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ustawy - Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra
Gospodarki
z 9 października 2006r. w sprawie
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf
oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U.
z 2006r. Nr 193, poz. 1423) zwanego w dalszej części
rozporządzeniem taryfowym.
Ceny i stawki opłat skalkulowane zostały przez
przedsiębiorstwo na podstawie uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy na
podstawie porównywalnych kosztów poniesionych
przez przedsiębiorstwo w okresie sprawozdawczym
(§ 12 ust. 2 rozporządzenia taryfowego).
Taryfa nie zawiera stawek opłat za przyłączenie do
sieci ciepłowniczej, ponieważ przedsiębiorstwo
w okresie stosowania taryfy nie planuje przyłączania
nowych odbiorców ciepła. Jeżeli wystąpi taka potrzeba przedsiębiorstwo niezwłocznie dokona niezbędnej zmiany taryfy i wystąpi o jej zatwierdzenie.
Współczynniki korekcyjne, o których mowa w pkt 2
sentencji decyzji, ustalone zostały adekwatnie do
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możliwości poprawy efektywności funkcjonowania
przedsiębiorstwa oraz stosownie do zmiany warunków prowadzenia przez przedsiębiorstwo działalności koncesjonowanej w okresie stosowania taryfy.

cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu
Regulacji Energetyki, 61-569 Poznań, ul. Wierzbięcice 1.

Współczynniki korekcyjne Xr przedsiębiorstwo stosuje zgodnie z § 26 rozporządzenia taryfowego, dostosowując ceny i stawki opłat do zmieniających się
warunków prowadzenia działalności gospodarczej.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku
z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy - Prawo
energetyczne, taryfa zostanie skierowana do
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Pomorskiego
i Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Okres obowiązywania taryfy został ustalony zgodnie
z wnioskiem przedsiębiorstwa.
W tym stanie rzeczy orzekłem jak w sentencji.
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do
Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od
dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy
z 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne oraz
art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).
2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość
wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej
decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek
o uchylenie albo o zmianę decyzji - w całości
lub w części (art. 47949 Kodeksu postępowania

Załącznik
do decyzji Prezesa URE
Nr OPO-4210-32(7)/2009/3706/V/AgS
z dnia 30 czerwca 2009r.
Taryfa dla ciepła
Część I
Objaśnienia pojęć i skrótów
1) ustawa - ustawa z 10 kwietnia 1997r. - Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625,
Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170,
poz. 1217, z 2007r. Nr 21, poz. 124 i Nr 52,
poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905
z 2008r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505
oraz z 2009r. Nr 3, poz. 11 i Nr 69, poz. 586);
2) rozporządzenie taryfowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006r.
w sprawie szczegółowych zasad kształtowania
i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2006r. Nr 193,
poz. 1423);
3) rozporządzenie przyłączeniowe - rozporządzenie
Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r.
w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U.
z 2007r. Nr 16, poz. 92);

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo
energetyczne, taryfa może być wprowadzona
do stosowania nie wcześniej niż po upływie
14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej
opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Pomorskiego
i Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Zachodniego Oddziały Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Poznaniu
Irena Gruszka

4) sprzedawca - Sydkraft Term Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Za Dworcem 3,
77-400 Złotów;
5) odbiorca - każdy, kto otrzymuje lub pobiera
ciepło na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym;
6) taryfa - zbiór cen i stawek opłat oraz warunków
ich stosowania, opracowany przez przedsiębiorstwo energetyczne i wprowadzany jako
obowiązujący dla określonych w nim odbiorców w trybie określonym ustawą;
7) grupa taryfowa - grupa odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem
w ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone
na podstawie tych samych cen i stawek opłat
oraz warunków ich stosowania;
8) źródło ciepła - połączone ze sobą urządzenia
lub instalacje służące do wytwarzania ciepła;
9) lokalne źródło ciepła - zlokalizowane w obiekcie
źródło ciepła bezpośrednio zasilające instalacje
odbiorcze wyłącznie w tym obiekcie;
10) zamówiona moc cieplna - ustalona przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największa moc
cieplna, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z okre-
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ślonymi w odrębnych przepisach warunkami
technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
a)

pokrycia strat ciepła w celu utrzymanie
normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,

b)

utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,

c)

prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji;

11) układ pomiarowo - rozliczeniowy - dopuszczony do stosowania zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń, służących do pomiaru
ilości i parametrów nośnika ciepła, których
wskazania stanowią podstawę do obliczenia
należności z tytułu dostarczania ciepła;
12) przyłącze - odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła
cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji
odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym
lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach;
13) sieć ciepłownicza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów
cieplnych.
Część II
Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło
Sprzedawca prowadzi działalność gospodarczą
związaną z zaopatrzeniem w ciepło na podstawie
koncesji udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki w zakresie:
a)

wytwarzania ciepła - decyzja Nr WCC/1030/
3706/W/3/2002/MJ z 6 lutego 2002r. wraz ze
zmianami,

b)

przesyłania i dystrybucji ciepła - decyzja
Nr PCC/1014/3706/W/3/2002/MJ z 6 lutego
2002r. wraz ze zmianami.
Część III
Podział odbiorców na grupy

Zgodnie z § 10 rozporządzenia taryfowego określono szesnaście grup odbiorców:
1) Grupa P/CC - odbiorcy ciepła wytwarzanego
w źródle opalanym zrębkami drzewnymi zlokalizowanym przy ul. Mickiewicza 10 w Czarnej
Wodzie, w którym zainstalowana moc cieplna
nie przekracza 5 MW, bezpośrednio zasilającym
instalacje odbiorcze;
2) Grupa W/AW1 - odbiorcy ciepła wytwarzanego
w lokalnych źródłach ciepła opalanych gazem
ziemnym zlokalizowanych przy ul. Poznańskiej
16, 18 i 20 w Murowanej Goślinie;
3) Grupa W/AW2 - odbiorcy ciepła wytwarzanego
w źródle ciepła opalanym olejem opałowym
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zlokalizowanym w Łopuchowie koło Murowanej Gośliny, w którym zainstalowana moc
cieplna nie przekracza 5 MW, bezpośrednio zasilającym instalacje odbiorcze;

4) Grupa W/BC - odbiorcy ciepła wytwarzanego
w lokalnym źródle opalanym gazem ziemnym
zlokalizowanym przy Placu Wolności 17 w Poznaniu;
5) Grupa W/BW1 - odbiorcy ciepła wytwarzanego
w źródle opalanym gazem ziemnym zlokalizowanym przy Osiedlu Poziomkowym 10 A w Suchym Lesie, w którym zainstalowana moc
cieplna nie przekracza 5 MW, bezpośrednio zasilającym instalacje odbiorcze;
6) Grupa W/BW2 - odbiorcy ciepła wytwarzanego
w lokalnym źródle opalanym gazem ziemnym
zlokalizowanym przy Osiedlu Poziomkowym
10 J w Suchym Lesie;
7) Grupa W/BW3 - odbiorcy ciepła wytwarzanego
w źródle opalanym gazem ziemnym zlokalizowanym przy ul. Graszyńskiego 2 w Murowanej
Goślinie, w którym zainstalowana moc cieplna
nie przekracza 5 MW, bezpośrednio zasilającym
instalacje odbiorcze;
8) Grupa W/BW4 - odbiorcy ciepła wytwarzanego
w źródle opalanym gazem ziemnym zlokalizowanym przy ul. Wojska Polskiego 11 w Murowanej Goślinie, w którym zainstalowana moc
cieplna nie przekracza 5 MW, bezpośrednio zasilającym instalacje odbiorcze;
9) Grupa W/CC - odbiorcy ciepła wytwarzanego
w lokalnym źródle opalanym gazem ziemnym
zlokalizowanym przy ul. Fabrycznej 16 w Wolsztynie;
10) Grupa W/CW - odbiorcy ciepła wytwarzanego
w źródle opalanym gazem ziemnym zlokalizowanym na Os. Wojska Polskiego w Grodzisku
Wlkp., w którym zainstalowana moc cieplna nie
przekracza 5 MW, bezpośrednio zasilającym instalacje odbiorcze;
11) Grupa L/BW1 - odbiorcy ciepła wytwarzanego
w źródle opalanym gazem ziemnym zlokalizowanym przy ul. Ks. A. Kostki 33 we Wschowie,
w którym zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5 MW, bezpośrednio zasilającym instalacje odbiorcze;
12) Grupa L/BW2 - odbiorcy ciepła wytwarzanego
w źródle opalanym gazem ziemnym zlokalizowanym przy ul. Zamkowej 1 w Świebodzinie,
w którym zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5 MW, bezpośrednio zasilającym instalacje odbiorcze;
13) Grupa L/BW3 - odbiorcy ciepła wytwarzanego
w źródle opalanym gazem ziemnym zlokalizowanym przy Al. Niepodległości 19 w Sulechowie, w którym zainstalowana moc cieplna nie
przekracza 5 MW, bezpośrednio zasilającym instalacje odbiorcze;
14) Grupa L/DW - odbiorcy ciepła wytwarzanego
w lokalnym źródle opalanym gazem ziemnym
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zlokalizowanym przy Al. Niepodległości 31
w Sulechowie;
15) Grupa D/BC - odbiorcy ciepła wytwarzanego
w źródle opalanym gazem ziemnym zlokalizowanym przy ul. Drzymały 6 w Chojnowie,
w którym zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5 MW, bezpośrednio zasilającym instalacje odbiorcze;
16) Grupa D/DW - odbiorcy ciepła wytwarzanego
w źródle opalanym gazem ziemnym zlokalizo-

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14
15.

Grupa odbiorców
P/CC
W/AW1
W/AW2
W/BC
W/BW1
W/BW2
W/BW3
W/BW4
W/CC
W/CW
L/BW1
L/BW2
L/BW3
L/DW
D/BC
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wanym przy ul. Kopernika 29 w Miliczu, dostarczanego poprzez sieć ciepłowniczą i indywidualne węzły cieplne sprzedawcy.
Część IV
Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat

1. Stawki opłat w zakresie wytwarzania ciepła dla
grup odbiorców: P/CC, W/AW1, W/AW2, W/BC,
W/BW1, W/BW2, W/BW3, W/BW4, W/CC,
W/CW, L/BW1, L/BW2, L/BW3, L/DW, D/BC.

Stawka opłaty miesięcznej
za zamówioną moc cieplną
zł/MW/m-c
netto
brutto
8 412,38
10 263,10
6 876,44
8 389,26
7 749,36
9 454,22
8 602,20
10 494,68
10 600,28
12 932,34
11 343,07
13 838,55
11 291,20
13 775,26
13 392,37
16 338,69
8 677,85
10 586,98
8 906,44
10 865,86
10 567,27
12 892,07
10 396,19
12 683,35
9 759,75
11 906,90
10 162,90
12 398,74
8 748,06
10 672,63

Stawka opłaty za ciepło
zł/GJ
netto
29,54
53,59
68,05
54,08
48,65
53,32
55,69
53,15
45,41
40,03
47,87
50,77
51,05
45,03
51,73

brutto
36,04
65,38
83,02
65,98
59,35
65,05
67,94
64,84
55,40
48,84
58,40
61,94
62,28
54,94
63,11

2. Ceny i stawki opłat dla grupy odbiorców D/DW.
Lp.
1.

2.
3.
4.

5.

Rodzaje cen i stawek opłat
cena za zamówioną moc cieplną

cena ciepła
cena nośnika ciepła
stawka opłaty stałej za usługę przesyłową

stawka opłaty zmiennej za usługę przesyłową

W przedstawionych w części IV pkt 1 - 2 cenach
i stawkach opłat brutto uwzględniono podatek od
towarów i usług (VAT) w wysokości 22%.

Jednostka miary
roczna
zł/MW/rok
rata miesięczna
zł/MW/m-c
zł/GJ
zł/m3
roczna
zł/MW/rok
rata miesięczna
zł/MW/m-c
zł/GJ

netto

brutto

91 602,49

111 755,04

7 633,54
48,91
15,90

9 312,92
59,67
19,40

11 901,70

14 520,07

991,81

1 210,01

6,65

8,11

biorstwo niezwłocznie dokona niezbędnej zmiany
taryfy i wystąpi o jej zatwierdzenie.
Część V

3. Stawka opłaty za przyłączenie do sieci ciepłowniczej.

Zasady ustalania cen i stawek opłat

Taryfa nie zawiera stawek opłat za przyłączenie do
sieci, ponieważ nie planuje się przyłączenia nowych
odbiorców. Jeżeli wystąpi taka potrzeba przedsię-

Ceny i stawki opłat określone w niniejszej taryfie
zostały ustalone zgodnie z art. 45 ustawy oraz według zasad określonych w § 18 - 21 rozporządzenia
taryfowego.
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rozdziału 4 rozporządzenia taryfowego.

Część VI
Warunki stosowania cen i stawek opłat

Część VII

1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat
są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, które określone
zostały w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.

Zasady wprowadzania zmian cen i stawek opłat

2. W przypadkach:

-

niedotrzymania przez sprzedawcę standardów jakościowych obsługi odbiorców lub
niedotrzymania przez odbiorcę warunków
określonych w umowie sprzedaży ciepła
lub umowie o świadczenie usług przesyłania i dystrybucji ciepła albo w umowie
kompleksowej,

-

uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo rozliczeniowego,

-

udzielenia bonifikat przysługujących odbiorcy,

-

nielegalnego poboru ciepła,
stosuje się odpowiednio postanowienia

1. Taryfa może być wprowadzona do stosowania
nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później
niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego, Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
2. Sprzedawca zawiadomi pisemnie odbiorców
ciepła o rozpoczęciu stosowania taryfy, co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem nowych
cen i stawek opłat.
3. Sprzedawca może dostosowywać ceny i stawki
opłat do zmieniających się warunków prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z § 26
rozporządzenia taryfowego.
4. O dokonywanych zmianach cen i stawek opłat
odbiorcy będą informowani w formie pisemnej,
co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem
nowych cen i stawek opłat.
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OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 6 lipca 2009r.
o zmianie w składzie Rady Powiatu Żarskiego

Na podstawie art. 183 w związku art. 194 ust. 1
ustawy z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja wyborcza
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
(Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547, z 2006r. Nr 17,
poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159,
poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592, z 2007r. Nr 48,
poz. 327 i Nr 112, poz. 766 oraz z 2008r. Nr 96,
poz. 607 i Nr 180, poz. 1111) w związku z wyrokiem
Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 4 czerwca 2009r. sygn. akt II OSK 401/09 oddalającym skargę kasacyjną Kazimierza Drozda na
wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Gorzowie Wlkp. z dnia 10 grudnia 2008r. sygn. akt
II SA/Go 628/08 oddalający skargę Kazimierza Drozda na zarządzenie zastępcze Wojewody Lubuskiego
z dnia 25 lipca 2008r. (PN.II.TDom.0915-2/09), Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze podaje następujące
informacje:
§ 1. Wojewoda Lubuski zarządzeniem zastępczym
z dnia 25 lipca 2008r. stwierdził wygaśnięcie mandatu
10 79

radnego Powiatu Żarskiego Kazimierza Drozda,
w okręgu Wyborczym Nr 1 z listy Nr 4 - KW Prawo
i Sprawiedliwość z powodu braku prawa wybieralności w dniu wyborów.
§ 2. Rada Powiatu Żarskiego w dniu 30 czerwca
2009r. podjęła uchwałę Nr XXXVII/210/09 o wystąpieniu na jego miejsce Krzysztofa Niekało, kandydata z tej samej listy Nr 4 - KW Prawo i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym Nr 1, który w wyborach
uzyskał kolejno największą liczbę głosów, nie utracił
prawa wybieralności i wyraził zgodę na przyjęcie
mandatu.
§ 3. Obwieszczenie podaje się do publicznej
wiadomości i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Komisarz Wyborczy
Bogumił Hoszowski
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POROZUMIENIE NR 1/2009
z dnia 10 lutego 2009r.
o przejęcie zadań z zakresu zarządzania drogami publicznymi powiatowymi przez Gminę Babimost

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z 21 marca 1985r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19,
poz. 115 ze zm.), art. 5 ust. 2, art. 12 pkt 8a ustawy
z 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz uchwały Rady
Powiatu Zielonogórskiego Nr XXII/183/09 z dnia
5 lutego 2009r. w sprawie przekazania Gminie Babimost zadania zarządzania drogami powiatowymi
i art. 8 ust. 2a ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
oraz uchwała Rady Miejskiej w Babimoście
Nr XXVII/154/09 z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie
przejęcia od Powiatu Zielonogórskiego zadania zarządzania drogami powiatowymi;
Powiat Zielonogórski - reprezentowany przez zarząd
w osobach:
1. Edwin Łazicki - Starosta
2. Ryszard Górnicki - Wicestarosta
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Zielonogórskiego Pani Edyty Dwojak
oraz
Gmina Babimost reprezentowana przez:
Bernarda Radnego - Burmistrza Gminy
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Jadwigi
Furman
zawierają w dniu 10 lutego 2009r. porozumienie
o następującej treści:
§ 1. 1. Zarząd Powiatu Zielonogórskiego, działając jako zarządca dróg powiatowych, przekazuje,
a Wójt Gminy Babimost, działając jako zarządca
dróg gminnych, przejmuje prowadzenie zadania
powiatu polegającego na zarządzaniu pasem drogi
powiatowej Nr 1196F wraz z chodnikiem w m. Podmokle Wielkie i pasem drogi powiatowej Nr 1191 F
w m. Stare Kramsko z przeznaczeniem na budowę
ścieżek rowerowo - pieszych.
2. Plany budowy ścieżek oraz długości odcinków
pasów dróg powiatowych, nad którymi zarząd
przejmuje Gmina Babimost określono w załączniku
Nr 1 do porozumienia.

nych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zm.), w tym:
1) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania
i ochrony pasa ścieżki rowerowej;
2) pełnienie funkcji inwestora;
3) utrzymanie nawierzchni pasa ścieżki rowerowej, urządzeń zabezpieczających ruch i innych
urządzeń związanych z drogą;
4) realizację zadań w zakresie inżynierii ruchu
(występowanie o opinię do PZZD);
5) koordynację robót w pasie ścieżki rowerowej;
6) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa ścieżki
rowerowej i zjazdy ze ścieżki rowerowej oraz
pobieranie opłat i kar pieniężnych;
7) prowadzenie ewidencji ścieżki rowerowej oraz
udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom;
8) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu
ścieżki rowerowej;
9) wykonywanie robót interwencyjnych, robót
utrzymani owych i zabezpieczających;
10) przeciwdziałanie niszczeniu ścieżki rowerowej
przez ich użytkowników;
11) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym
w następstwie budowy lub utrzymania ścieżki
rowerowej;
12) utrzymywanie zieleni
ścieżki rowerowej.

przydrożnej

w

pasie

§ 3. 1. Zadania przekazane niniejszym porozumieniem Gmina Babimost będzie wykonywała za
pośrednictwem właściwych organów w formach
przewidzianych prawem.
2. Właściwe organy Gminy Babimost w celu realizacji zadań będą podejmowały odpowiednie
czynności.

3. Projekt techniczny ścieżki wykonany przez
Gminę Babimost uszczegóławia zakres porozumienia.

§ 4. Zarząd Powiatu Zielonogórskiego zastrzega
sobie prawo kontrolowania i oceny prowadzenia
zadań wynikających z niniejszego porozumienia wg
kryteriów legalności, celowości i gospodarności.

§ 2. Gmina Babimost przejmuje do realizacji zadania zarządcy pasa drogi powiatowej Nr 1196F
wraz z chodnikiem m. Podmokle Wielkie i pasa drogi
powiatowej Nr 1191 F w m. Stare Kramsko, wynikające z ustawy z 21 marca 1985r. o drogach publicz-

§ 5. 1. Przekazanie zarządzania w trybie niniejszego porozumienia, nie skutkuje przekazaniem
środków na finansowanie zadań i jest wykonywane
przez zarządcę, który przejął zarząd w ramach jego
środków własnych.
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2. Gmina Babimost nie rości sobie tak w trakcie
jak i po rozwiązaniu porozumienia roszczeń z tytułu
przedmiotowego zarządu, w tym poczynionych nakładów.
§ 6. Gmina Babimost z tytułu realizacji zadań objętych porozumieniem ponosi pełną odpowiedzialność wobec Powiatu Zielonogórskiego i osób trzecich.
§ 7. 1. Porozumienie zawarto na czas nieokreślony. Każdej ze stron przysługuje prawo pisemnego
wypowiedzenia porozumienia z zachowaniem
3 miesięcznego terminu wypowiedzenia na koniec
roku kalendarzowego.

Poz.1080, 1081

stron postanowień porozumienia lub nienależytego
wykonywania obowiązków, druga strona ma prawo
rozwiązać porozumienie bez zachowania terminu
wypowiedzenia przez oświadczenie złożone na piśmie.
§ 8. Zmiany niniejszego porozumienia wymagają
formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 9. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze
stron.
§ 10. Porozumienie wchodzi w życie z dniem
podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

2. W razie rażącego naruszenia przez jedną ze
Załącznik Nr 1
do porozumienia Nr 1/09
z dnia 10 lutego 2009r.
Informacje dotyczące odcinków pasów dróg powiatowych, nad którymi zarząd przejmuje
Gmina Babimost
Obręb
geodezyjny
Stare Kramsko
Podmokle Wielkie

Nr działki
371/11
254/2

Długość pasa
drogi
ca. 440m
ca. 229m

Szerokość
pasa drogi
2,5m
2,5m

Długość
chodnika

Szerokość
chodnika

ca. 50m

1,50m
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ANEKS NR 1
z dnia 6 marca 2009r.
do porozumienia Nr 1/2009 o przejęcie zadań z zakresu zarządzania drogami publicznymi powiatowymi
przez Gminę Babimost

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z 21 marca 1985r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19,
poz. 115 ze zm.), art. 5 ust. 2, art. 12 pkt 8a ustawy
z 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz uchwały Rady
Powiatu Zielonogórskiego Nr XXIII/185/09 z dnia
4 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały
Nr XXII/183/09 w sprawie przekazania Gminie Babimost zadania zarządzania drogami powiatowymi
i art. 8 ust. 2a ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
oraz uchwały Nr XXVII/154/09 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie przejęcia od Powiatu Zielonogórskiego zadania zarządzania drogami powiatowymi
Powiat Zielonogórski - reprezentowany przez zarząd
w osobach:
1. Ryszard Górnicki - Wicestarosta
2. Edward Szyjka - Członek Zarządu
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Zielonogórskiego Pani Edyty Dwojak

oraz
Gmina Babimost reprezentowana przez:
Bernarda Radnego - Burmistrza Gminy, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Jadwigi Furman
zawierają w dniu 6 marca 2009r. aneks do porozumienie o następującej treści:
1) w § 1 pkt 1 i 2 porozumienia nadaje się nowe
brzmienie:
„1. Zarząd Powiatu Zielonogórskiego, działając
jako zarządca dróg powiatowych, przekazuje,
Wójt Gminy Babimost, działając jako zarządca
dróg gminnych, przejmuje prowadzenie zadania powiatu polegającego na zarządzaniu częścią pasa drogi powiatowej Nr 1196F
w m. Podmokle Wielkie i częścią pasem drogi
powiatowej Nr 1191 F w m. Stare Kramsko
z przeznaczeniem na budowę ścieżek rowerowo
- pieszych.
2. Plany budowy ścieżek oraz długości odcinków pasów dróg powiatowych nad którymi za-
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rząd przejmuje Gmina Babimost określono
w załączniku Nr 1 do niniejszego aneksu”;

Poz.1081
7)

prowadzenie ewidencji ścieżki rowerowej
oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom;

8)

przeprowadzanie okresowych kontroli stanu
ścieżki rowerowej;

9)

wykonywanie robót interwencyjnych, robót
utrzymaniowych i zabezpieczających;

2) w § 2 porozumienia nadaje się nowe brzmienie:
„Gmina Babimost przejmuje do realizacji zadania zarządcy części pasa drogi powiatowej
Nr 1196F w m. Podmokle Wielkie i części pasa
drogi powiatowej Nr 1191 F w m. Stare Kramsko,
wynikające z ustawy z 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19,
poz. 115 ze zm.), w tym:
1)

opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony pasa ścieżki rowerowej;

2)

pełnienie funkcji inwestora;

3)

utrzymanie nawierzchni pasa ścieżki rowerowej, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;

4)

realizację zadań w zakresie inżynierii ruchu
(występowanie o opinię do PZZD);

5)

koordynację robót w pasie ścieżki rowerowej;

6)

wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa ścieżki
rowerowej i zjazdy ze ścieżki rowerowej oraz
pobieranie opłat i kar pieniężnych;

10) przeciwdziałanie niszczeniu ścieżki rowerowej przez ich użytkowników;
11) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub
powstającym w następstwie budowy lub
utrzymania ścieżki rowerowej;
12) utrzymywanie zieleni przydrożnej w pasie
ścieżki rowerowej”.
§ 2. Pozostałe zapisy porozumienia pozostają
bez zmian.
§ 3. Aneks do porozumienia sporządzono
w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla
każdej ze stron.
§ 4. Aneks do porozumienia wchodzi w życie
z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Załącznik Nr 1
do aneksu Nr 1/09
z dnia 6 marca 2009r

Informacje dotyczące odcinków pasów dróg powiatowych, nad którymi zarząd przejmuje
Gmina Babimost
Obręb
geodezyjny
Stare Kramsko
Podmokle Wielkie

Nr działki
371/11
254/2

Długość pasa
drogi
ca. 440m
ca. 229m

Szerokość
pasa drogi
2,5m
2,5m

Długość
chodnika

Szerokość
chodnika

10 8 1

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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