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Gorzów Wielkopolski, dnia 29 lipca 2009r.
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Uchwała Rady Miejskiej w Skwierzynie Nr XXX/234/09 z dnia
4 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skwierzynie w sprawie utworzenia zespołu przyrodniczo - krajobrazowego
"Kijewickie Kerki"

4310

Uchwała Rady Miejskiej w Skwierzynie Nr XXX/235/09 z dnia
4 czerwca 2009r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody

4313

Uchwała Rady Miejskiej w Skwierzynie Nr XXX/236/09 z dnia
4 czerwca 2009r. w sprawie uznania za uşytek ekologiczny

4351

Uchwała Rady Miasta Şary Nr XXX/133/09 z dnia 18 czerwca 2009r.
w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Şary o statusie miejskim

4353

Uchwała Rady Miasta Şary Nr XXX/134/09 z dnia 18 czerwca 2009r.
w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Şary o statusie miejskim

4354

Uchwała Rady Miasta Şary Nr XXX/142/09 z dnia 18 czerwca 2009r.
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach gminnych w strefie
płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu
ich pobierania

4355

Uchwała Rady Miejskiej w Lubsku Nr XXXV/279/09 z dnia 22 czerwca
2009r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubsko

4356

Uchwała Rady Miejskiej w Lubsku Nr XXXV/281/09 z dnia 22 czerwca
2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/222/08 w sprawie ustalenia
opłat za świadczenia w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez gminę Lubsko.

4365

Uchwała Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Nr XXXVI/210/09 z dnia
23 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad
udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

4366

Uchwała Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Nr XXXVI/212/09 z dnia
23 czerwca 2009r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak równieş trybu ich pobierania

4366

Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Nr LVI/918/09 z dnia
24 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane
z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
w granicach administracyjnych Miasta Gorzowa Wlkp.

4368
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Poz. 1106

Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Nr LVI/919/09 z dnia
23 czerwca 2009r. w sprawie opinii dla nazw węzłów komunikacyjnych w przebiegu drogi S-3 na odcinku obwodnicy Miasta Gorzowa
Wlkp.

4368

Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Nr LVI/920/09 z dnia
24 czerwca 2009r. w sprawie pozbawienia niektórych odcinków ulic
w Gorzowie Wlkp. kategorii dróg gminnych

4370

Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Nr LVI/921/09 z dnia
24 czerwca 2009r. w sprawie zaliczenia niektórych odcinków ulic na
terenie miasta Gorzowa Wlkp. do kategorii dróg powiatowych

4370

Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Nr LVI/923/09 z dnia
24 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

4371

Uchwała Rady Gminy Santok Nr XL/227/09 z dnia 30 czerwca 2009r.
w sprawie zmian w statucie Gminy Santok

4372

Uchwała Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich Nr XLII/288/09
z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w mieście Strzelce Krajeńskie
w rejonie ul. Przemysłowej i ul. Jedności Robotniczej.

4372

UCHWAŁY RAD POWIATU
1123

1124

–

–

Uchwała Rady Powiatu Wschowskiego Nr XXX/148/2009 z dnia
26 maja 2009r. w sprawie ustalenia tygodniowego, obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.

4385

Uchwała Rady Powiatu Wschowskiego Nr XXX/150/2009 z dnia
26 maja 2009r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVII/202/2005
Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 22 grudnia 2005r. w sprawie
ustalenia zasad zlecania realizacji zadań publicznych, trybu postępowania o udzielenie dotacji z budşetu Powiatu Wschowskiego, sposobu jej rozliczania i kontroli.

4387

1106
110 6

UCHWAŁA NR XXX/234/09
RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE
z dnia 4 czerwca 2009r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skwierzynie w sprawie utworzenia zespołu przyrodniczo krajobrazowego "Kijewickie Kerki"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 44
ust. 1, 2 i art. 45 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880, ze zm.) uchwala się, co
następuje:
§ 1. W uchwale Nr X/83/07 Rady Miejskiej
w Skwierzynie z dnia 28 września 2007r. w sprawie

utworzenia zespołu przyrodniczo - krajobrazowego
wprowadza się zmiany w ten sposób, şe zmienia się
§ 1, który otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Utworzyć na terenie Gminy Skwierzyna, w celu
ochrony walorów widokowych i estetycznych, Zespół Przyrodniczo - Krajobrazowy o nazwie „Kijewickie Kerki” o łącznej powierzchni 302,48ha obejmujący następujący obszar:

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 83
Obręb ewidencyjny
Murzynowo
Murzynowo
Murzynowo
Murzynowo
Murzynowo
Murzynowo
Murzynowo
Murzynowo
Murzynowo
Gościnowo

– 4311 –
Numer działki
1
2
47
48
50
51
191
192
194/7
209/1

Poz. 1106
Powierzchnia
4,1ha
24,91ha
3,07ha
44,06ha
5,34ha
8,01ha
6,73ha
184/68ha
20,78ha
0,80ha

2. Przebieg granicy Zespołu Przyrodniczo - Krajobrazowego „Kijewickie Kerki”, określa mapa w skali
1:10.000 stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Skwierzynie.

Przewodniczący Rady
Stanisław Kretkiewicz

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 83

– 4312 –

Poz. 1106
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXX/234/09
Rady Miejskiej w Skwierzynie
z dnia 4 czerwca 2009r.

110 6

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 83
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Poz. 1107

1107
110 7

UCHWAŁA NR XXX/235/09
RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE
z dnia 4 czerwca 2009r.
w sprawie ustanowienia pomników przyrody

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 44
ust. 1, art. 45 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 11 i ust. 2 ustawy

Lp.
1
1.

Gatunek, opis
2
Wiąz szypułkowy (ulmus laevis), obwód
335cm, wysokość ok. 30m

2.

Dąb szypułkowy (Quercus robur), obwód 400cm, wysokość ok. 28m

3.

Dąb szypułkowy (Quercus robur), obwód 470cm, wysokość ok. 27m

4.

Dąb szypułkowy (Quercus robur), obwód 420cm, wysokość ok. 27m

5.

Lipa drobnolistna (Tilia cordata), obwód
535m, wysokość ok. 17m

6.

Lipa drobnolistna (Tilia cordata), obwód
395m, wysokość ok. 22m

7.

Jałowiec pospolity (Juniperus communis), obwód 51cm, wysokość ok. 10m

8.

Dąb szypułkowy (Quercus robur), obwód 435cm, wysokość ok. 36m

9.

Grab zwyczajny (Carpinus betulus), obwód 255cm, wysokość ok. 33m

10.

Klon zwyczajny (Acer platanoides) obwód 330cm, wysokość ok. 21m

z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U.
Nr 92, poz. 880 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uznaje się za pomnik przyrody następujące
drzewa:

Lokalizacja
3
Obręb ewidencyjny Wiejce, działka Nr 2498,
własność: Skarb Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Międzychód. Rośnie ok. 100m na południe
od trasy Zamyślin - Wiejce
Obręb ewidencyjny Wiejce, działka Nr 2498,
własność: Skarb Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Międzychód. Rośnie ok. 200m na południe
od trasy Zamyślin - Wiejce
Obręb ewidencyjny Wiejce, działka Nr 2498,
własność: Skarb Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Międzychód. Rośnie ok. 250m na południe
od trasy Zamyślin - Wiejce
Obręb ewidencyjny Wiejce, działka Nr 2498,
własność: Skarb Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Międzychód. Rośnie ok. 300m na południe
od trasy Zamyślin - Wiejce
Obręb ewidencyjny Wiejce, działka Nr 2038,
własność: Skarb Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Międzychód. Rośnie ok. 4km na płd.- zach.
od wsi Lubiatów
Obręb ewidencyjny Wiejce, działka Nr 2469/2,
własność: Skarb Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Międzychód. Rośnie przy wsi Wiejce
Obręb ewidencyjny Krobielewko, działka
Nr 2394, własność: Skarb Państwa w zarządzie
Nadleśnictwa Międzychód. Rośnie ok. 2km na
północ od trasy Skrzynica - Nowy Dwór
Obręb ewidencyjny Nowy Dwór, działka
Nr 2491/2, własność: Skarb Państwa w zarządzie
Nadleśnictwa Międzychód. Rośnie przy pałacu
w Nowym Dworze
Obręb ewidencyjny Nowy Dwór, działka
Nr 2491/2, własność: Skarb Państwa w zarządzie
Nadleśnictwa Międzychód. Rośnie przy pałacu
w Nowym Dworze
Obręb ewidencyjny Nowy Dwór, działka
Nr 2491/2, własność: Skarb Państwa w zarządzie
Nadleśnictwa Międzychód. Rośnie przy pałacu
w Nowym Dworze

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 83

– 4314 –

11.

Grab zwyczajny (Carpinus betulus), obwód 230cm, wysokość ok. 32m

12.

Klon jawor (Acerpseudoplatanus), obwód 300cm, wysokość ok. 27m

13.

Lipa drobnolistna (Tilia cordata), obwód
400cm, wysokość ok. 37m

14.

Klon zwyczajny (Acer platanoides) obwód 280cm, wysokość ok. 24m

15.

Wiąz szypułkowy (Ulmus laevis), obwód
385cm, wysokość ok. 29m

16.

Wiąz szypułkowy (Ulmus laevis), obwód
345cm, wysokość ok. 31m

17.

Dąb szypułkowy (Quercus robur), obwód 330cm, wysokość ok. 28m

18.

Dąb szypułkowy (Quercus robur), obwód 440cm, wysokość ok. 30m

§ 2. Drzewa wymienione w § 1 posiadają kartę
ewidencyjną określające ich połoşenie, parametry
i stan zdrowotny. Karty stanowią załączniki do niniejszej uchwały.
§ 3. W stosunku do wyşej wymienionych pomników przyrody wprowadza się następujące zakazy:
1) niszczenia,
obiektów;

uszkadzania

lub

przekształcania

2) uszkadzania i zanieczyszczania gleby wokół
obiektów;
3) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeşeli
zmiany te nie słuşą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub
rybackiej;
4) zmiany sposobu uşytkowania ziemi;
5) umieszczania tablic reklamowych.
§ 4. Celem ochrony jest:

Poz. 1107

Obręb ewidencyjny Nowy Dwór, działka
Nr 2491/2, własność Skarb Państwa w zarządzie
Nadleśnictwa Międzychód. Rośnie przy pałacu
w Nowym Dworze
Obręb ewidencyjny Nowy Dwór, działka
Nr 2491/1, własność: Skarb Państwa w zarządzie
Nadleśnictwa Międzychód. Rośnie ok. 800m na
płd. - zach. od wsi Nowy Dwór
Obręb ewidencyjny Nowy Dwór, działka
Nr 2491/1, własność: Skarb Państwa w zarządzie
Nadleśnictwa Międzychód. Rośnie ok. 1km na
płd. - zach. od wsi Nowy Dwór
Obręb ewidencyjny Nowy Dwór, działka
Nr 2491/1, własność: Skarb Państwa w zarządzie
Nadleśnictwa Międzychód. Rośnie ok. 1,5km na
płd. - Zach. od wsi Nowy Dwór
Obręb ewidencyjny Murzynowo, działka
Nr 2419/2, własność: Skarb Państwa w zarządzie
Nadleśnictwa Międzychód. Rośnie ok. 3km na
płn. - zach. od Skwierzyny
Obręb ewidencyjny Murzynowo, działka
Nr 2419/2, własność: Skarb Państwa w zarządzie
Nadleśnictwa Międzychód. Rośnie ok. 3km na
płn. - zach. od Skwierzyny
Obręb ewidencyjny Skwierzyna Miasto, działka
Nr 2419/2, własność: Skarb Państwa w zarządzie
Nadleśnictwa Międzychód. Rośnie ok. 3km na
płn. - zach. od Skwierzyny
Obręb ewidencyjny Murzynowo, działka
Nr 2417/2, własność: Skarb Państwa w zarządzie
Nadleśnictwa Międzychód. Rośnie ok. 3km na
płn. - zach. od Skwierzyn
1) ochrona walorów krajobrazowych, zieleni oraz
zadrzewień;
2) utrzymywanie właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, a takşe pozostałych zasobów, tworów i składników przyrody;
3) kształtowanie właściwych postaw człowieka
wobec przyrody przez edukację, informowanie
i promocję w dziedzinie ochrony przyrody.
§ 5. Nadzór nad wymienionymi w § 1 pomnikami przyrody sprawuje nadleśniczy Nadleśnictwa
Międzychód.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Skwierzynie.
§ 7. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Stanisław Kretkiewicz

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 83
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Poz. 1107
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXX/235/09
Rady Miejskiej w Skwierzynie
z dnia 4 czerwca 2009r.

Karta ewidencji obiektu proponowanego na pomnik przyrody ożywionej
Przedmiot ochrony:
(zaznaczyć krzyşykiem odpowiednie pole)

x

Drzewo rodzime
Grupa drzew rodzimych
Krzew rodzimy
Grupa krzewów rodzimych
Krzewinki

Drzewo obcego pochodzenia
Grupa drzew obcego pochodzenia
Krzew obcego pochodzenia
Grupa krzewów obcego pochodzenia

Inne:………………………………………………………………………………………………………………

Położenie:
1. Nadleśnictwo: Międzychód
2. Obręb leśny: Krobielewko
3. Leśnictwo: Zamyślin
4. Oddział, pododdział: 498 b
5. Powiat: międzyrzecki
6. Gmina: Skwierzyna
7. Obręb ewidencyjny: Wiejce
8. Działka ewidencyjna Nr: 2498
9. Opis lokalizacji proponowanego pomnika przyrody:
ok. 100m na południe od trasy Zamyślin - Wiejce
Opis techniczny:
1. Gatunek (nazwa polska, łacińska, odmiana):
-

Nazwa polska: Wiąz szypułkowy

-

Nazwa łacińska: Ulmu laevis

2. Wiek: 3. Obwód (na wysokości 130cm): 335cm
4. Wysokość ok. 30m

Międzychód, dnia 8 paŝdziernika 2008r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 83
Dokumentacja fotograficzna:

Lokalizacja obiektu:
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Poz. 1107

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 83

– 4317 –

Poz. 1107
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXX/235/09
Rady Miejskiej w Skwierzynie
z dnia 4 czerwca 2009r.

Karta ewidencji obiektu proponowanego na pomnik przyrody ożywionej
Przedmiot ochrony:
(zaznaczyć krzyşykiem odpowiednie pole)

x

Drzewo rodzime
Grupa drzew rodzimych
Krzew rodzimy
Grupa krzewów rodzimych
Krzewinki

Drzewo obcego pochodzenia
Grupa drzew obcego pochodzenia
Krzew obcego pochodzenia
Grupa krzewów obcego pochodzenia

Inne:……………………………………………………………………………………………………….……..

Położenie:
10. Nadleśnictwo: Międzychód
11. Obręb leśny: Krobielewko
12. Leśnictwo: Zamyślin
13. Oddział, pododdział: 498 c
14. Powiat: międzyrzecki
15. Gmina: Skwierzyna
16. Obręb ewidencyjny: Wiejce
17. Działka ewidencyjna Nr: 2498
18. Opis lokalizacji proponowanego pomnika przyrody:
ok. 200m na południe od trasy Zamyślin - Wiejce
Opis techniczny:
5. Gatunek (nazwa polska, łacińska, odmiana):
-

Nazwa polska: Dab szypułkowy

-

Nazwa łacińska: Quercur robur

6. Wiek: 7. Obwód (na wysokości 130cm): 400cm
8. Wysokość ok. 28m

Międzychód, dnia 15 paŝdziernika 2008r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 83
Dokumentacja fotograficzna:

Lokalizacja obiektu:
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Poz. 1107

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 83
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Poz. 1107
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXX/235/09
Rady Miejskiej w Skwierzynie
z dnia 4 czerwca 2009r.

Karta ewidencji obiektu proponowanego na pomnik przyrody ożywionej
Przedmiot ochrony:
(zaznaczyć krzyşykiem odpowiednie pole)

x

Drzewo rodzime
Grupa drzew rodzimych
Krzew rodzimy
Grupa krzewów rodzimych
Krzewinki

Drzewo obcego pochodzenia
Grupa drzew obcego pochodzenia
Krzew obcego pochodzenia
Grupa krzewów obcego pochodzenia

Inne:……………………………………………………………………………………………………….……..

Położenie:
19. Nadleśnictwo: Międzychód
20. Obręb leśny: Krobielewko
21. Leśnictwo: Zamyślin
22. Oddział, pododdział: 498 f
23. Powiat: międzyrzecki
24. Gmina: Skwierzyna
25. Obręb ewidencyjny: Wiejce
26. Działka ewidencyjna Nr: 2498
27. Opis lokalizacji proponowanego pomnika przyrody:
ok. 250m na południe od trasy Zamyślin - Wiejce
Opis techniczny:
9. Gatunek (nazwa polska, łacińska, odmiana):
-

Nazwa polska: Dąb szypułkowy

-

Nazwa łacińska: Quercur robur

10. Wiek: 11. Obwód (na wysokości 130cm): 470cm
12. Wysokość ok. 27m

Międzychód, dnia 15 paŝdziernika 2008r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 83
Dokumentacja fotograficzna:

Lokalizacja obiektu:
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Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 83

– 4321 –

Poz. 1107
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXX/235/09
Rady Miejskiej w Skwierzynie
z dnia 4 czerwca 2009r.

Karta ewidencji obiektu proponowanego na pomnik przyrody ożywionej
Przedmiot ochrony:
(zaznaczyć krzyşykiem odpowiednie pole)

x

Drzewo rodzime
Grupa drzew rodzimych
Krzew rodzimy
Grupa krzewów rodzimych
Krzewinki

Drzewo obcego pochodzenia
Grupa drzew obcego pochodzenia
Krzew obcego pochodzenia
Grupa krzewów obcego pochodzenia

Inne:……………………………………………………………………………………………………….……..

Położenie:
28. Nadleśnictwo: Międzychód
29. Obręb leśny: Krobielewko
30. Leśnictwo: Zamyślin
31. Oddział, pododdział: 498 f
32. Powiat: międzyrzecki
33. Gmina: Skwierzyna
34. Obręb ewidencyjny: Wiejce
35. Działka ewidencyjna Nr: 2498
36. Opis lokalizacji proponowanego pomnika przyrody:
ok. 300m na południe od trasy Zamyślin - Wiejce
Opis techniczny:
13. Gatunek (nazwa polska, łacińska, odmiana):
-

Nazwa polska: Dąb szypułkowy

-

Nazwa łacińska: Quercur robur

14. Wiek: 15. Obwód (na wysokości 130cm): 420cm
16. Wysokość ok. 27m

Międzychód, dnia 15 paŝdziernika 2008r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 83
Dokumentacja fotograficzna:

Lokalizacja obiektu:

– 4322 –

Poz. 1107

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 83

– 4323 –

Poz. 1107
Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXX/235/09
Rady Miejskiej w Skwierzynie
z dnia 4 czerwca 2009r.

Karta ewidencji obiektu proponowanego na pomnik przyrody ożywionej
Przedmiot ochrony:
(zaznaczyć krzyşykiem odpowiednie pole)

x

Drzewo rodzime
Grupa drzew rodzimych
Krzew rodzimy
Grupa krzewów rodzimych
Krzewinki

Drzewo obcego pochodzenia
Grupa drzew obcego pochodzenia
Krzew obcego pochodzenia
Grupa krzewów obcego pochodzenia

Inne:……………………………………………………………………………………………………….……..

Położenie:
37. Nadleśnictwo: Międzychód
38. Obręb leśny: Krobielewko
39. Leśnictwo: Leszczyny
40. Oddział, pododdział: 38 m
41. Powiat: międzyrzecki
42. Gmina: Skwierzyna
43. Obręb ewidencyjny: Wiejce
44. Działka ewidencyjna Nr: 2038
45. Opis lokalizacji proponowanego pomnika przyrody:
ok. 4km na płd. - zach. od wsi Lubiatów
Opis techniczny:
17. Gatunek (nazwa polska, łacińska, odmiana):
-

Nazwa polska: Lipa drobnolistna

-

Nazwa łacińska: Tilia cordata

18. Wiek: 19. Obwód (na wysokości 130cm): 535cm
20. Wysokość ok. 17m

Międzychód, dnia 15 paŝdziernika 2008r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 83
Dokumentacja fotograficzna:

Lokalizacja obiektu:

– 4324 –

Poz. 1107

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 83

– 4325 –

Poz. 1107
Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXX/235/09
Rady Miejskiej w Skwierzynie
z dnia 4 czerwca 2009r.

Karta ewidencji obiektu proponowanego na pomnik przyrody ożywionej
Przedmiot ochrony:
(zaznaczyć krzyşykiem odpowiednie pole)

x

Drzewo rodzime
Grupa drzew rodzimych
Krzew rodzimy
Grupa krzewów rodzimych
Krzewinki

Drzewo obcego pochodzenia
Grupa drzew obcego pochodzenia
Krzew obcego pochodzenia
Grupa krzewów obcego pochodzenia

Inne:……………………………………………………………………………………………………….……..

Położenie:
46. Nadleśnictwo: Międzychód
47. Obręb leśny: Krobielewko
48. Leśnictwo: Leszczyny
49. Oddział, pododdział: 469 p
50. Powiat: międzyrzecki
51. Gmina: Skwierzyna
52. Obręb ewidencyjny: Wiejce
53. Działka ewidencyjna Nr: 2469/2
54. Opis lokalizacji proponowanego pomnika przyrody:
przy wsi Wiejce
Opis techniczny:
21. Gatunek (nazwa polska, łacińska, odmiana):
-

Nazwa polska: Lipa drobnolistna

-

Nazwa łacińska: Tilia cordata

22. Wiek: 23. Obwód (na wysokości 130cm): 395cm
24. Wysokość ok. 22m

Międzychód, dnia 15 paŝdziernika 2008r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 83
Dokumentacja fotograficzna:

Lokalizacja obiektu:

– 4326 –

Poz. 1107

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 83

– 4327 –

Poz. 1107
Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXX/235/09
Rady Miejskiej w Skwierzynie
z dnia 4 czerwca 2009r.

Karta ewidencji obiektu proponowanego na pomnik przyrody ożywionej
Przedmiot ochrony:
(zaznaczyć krzyşykiem odpowiednie pole)

x

Drzewo rodzime
Grupa drzew rodzimych
Krzew rodzimy
Grupa krzewów rodzimych
Krzewinki

Drzewo obcego pochodzenia
Grupa drzew obcego pochodzenia
Krzew obcego pochodzenia
Grupa krzewów obcego pochodzenia

Inne:……………………………………………………………………………………………………….……..

Położenie:
55. Nadleśnictwo: Międzychód
56. Obręb leśny: Krobielewko
57. Leśnictwo: Nowy Dwór
58. Oddział, pododdział: 394 a
59. Powiat: międzyrzecki
60. Gmina: Skwierzyna
61. Obręb ewidencyjny: Krobielewko
62. Działka ewidencyjna Nr: 2394
63. Opis lokalizacji proponowanego pomnika przyrody:
ok. 2km na północ od trasy Skrzynice - Nowy Dwór
Opis techniczny:
25. Gatunek (nazwa polska, łacińska, odmiana):
-

Nazwa polska: Jałowiec pospolity

-

Nazwa łacińska: Juniperus communis

26. Wiek: 27. Obwód (na wysokości 130cm): 51cm
28. Wysokość ok. 10m

Międzychód, dnia 15 paŝdziernika 2008r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 83
Dokumentacja fotograficzna:

Lokalizacja obiektu:

– 4328 –

Poz. 1107

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 83

– 4329 –

Poz. 1107
Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXX/235/09
Rady Miejskiej w Skwierzynie
z dnia 4 czerwca 2009r.

Karta ewidencji obiektu proponowanego na pomnik przyrody ożywionej
Przedmiot ochrony:
(zaznaczyć krzyşykiem odpowiednie pole)

x

Drzewo rodzime
Grupa drzew rodzimych
Krzew rodzimy
Grupa krzewów rodzimych
Krzewinki

Drzewo obcego pochodzenia
Grupa drzew obcego pochodzenia
Krzew obcego pochodzenia
Grupa krzewów obcego pochodzenia

Inne:……………………………………………………………………………………………………….……..

Położenie:
64. Nadleśnictwo: Międzychód
65. Obręb leśny: Krobielewko
66. Leśnictwo: Nowy Dwór
67. Oddział, pododdział: 491 d
68. Powiat: międzyrzecki
69. Gmina: Skwierzyna
70. Obręb ewidencyjny: Nowy Dwór
71. Działka ewidencyjna Nr: 2491/2
72. Opis lokalizacji proponowanego pomnika przyrody:
przy pałacu w Nowym Dworze
Opis techniczny:
29. Gatunek (nazwa polska, łacińska, odmiana):
-

Nazwa polska: Dąb szypułkowy

-

Nazwa łacińska: Quercur robur

30. Wiek: 31. Obwód (na wysokości 130cm): 435cm
32. Wysokość ok. 36m

Międzychód, dnia 15 paŝdziernika 2008r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 83
Dokumentacja fotograficzna:

Lokalizacja obiektu:

– 4330 –

Poz. 1107

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 83

– 4331 –

Poz. 1107
Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXX/235/09
Rady Miejskiej w Skwierzynie
z dnia 4 czerwca 2009r.

Karta ewidencji obiektu proponowanego na pomnik przyrody ożywionej
Przedmiot ochrony:
(zaznaczyć krzyşykiem odpowiednie pole)

x

Drzewo rodzime
Grupa drzew rodzimych
Krzew rodzimy
Grupa krzewów rodzimych
Krzewinki

Drzewo obcego pochodzenia
Grupa drzew obcego pochodzenia
Krzew obcego pochodzenia
Grupa krzewów obcego pochodzenia

Inne:……………………………………………………………………………………………………….……..

Położenie:
73. Nadleśnictwo: Międzychód
74. Obręb leśny: Krobielewko
75. Leśnictwo: Nowy Dwór
76. Oddział, pododdział: 491 d
77. Powiat: międzyrzecki
78. Gmina: Skwierzyna
79. Obręb ewidencyjny: Nowy Dwór
80. Działka ewidencyjna Nr: 2491/2
81. Opis lokalizacji proponowanego pomnika przyrody:
przy pałacu w Nowym Dworze
Opis techniczny:
33. Gatunek (nazwa polska, łacińska, odmiana):
-

Nazwa polska: Grab zwyczajny

-

Nazwa łacińska: Carpinus betulus

34. Wiek: 35. Obwód (na wysokości 130cm): 255cm
36. Wysokość ok. 33m

Międzychód, dnia 15 paŝdziernika 2008r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 83
Dokumentacja fotograficzna:

Lokalizacja obiektu:

– 4332 –

Poz. 1107

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 83

– 4333 –

Poz. 1107
Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXX/235/09
Rady Miejskiej w Skwierzynie
z dnia 4 czerwca 2009r.

Karta ewidencji obiektu proponowanego na pomnik przyrody ożywionej
Przedmiot ochrony:
(zaznaczyć krzyşykiem odpowiednie pole)

x

Drzewo rodzime
Grupa drzew rodzimych
Krzew rodzimy
Grupa krzewów rodzimych
Krzewinki

Drzewo obcego pochodzenia
Grupa drzew obcego pochodzenia
Krzew obcego pochodzenia
Grupa krzewów obcego pochodzenia

Inne:……………………………………………………………………………………………………….……..

Położenie:
82. Nadleśnictwo: Międzychód
83. Obręb leśny: Krobielewko
84. Leśnictwo: Nowy Dwór
85. Oddział, pododdział: 491 d
86. Powiat: międzyrzecki
87. Gmina: Skwierzyna
88. Obręb ewidencyjny: Nowy Dwór
89. Działka ewidencyjna Nr: 2491/2
90. Opis lokalizacji proponowanego pomnika przyrody:
przy pałacu w Nowym Dworze
Opis techniczny:
37. Gatunek (nazwa polska, łacińska, odmiana):
-

Nazwa polska: Klon zwyczajny

-

Nazwa łacińska: Acer platanoides

38. Wiek: 39. Obwód (na wysokości 130cm): 330cm
40. Wysokość ok. 21m

Międzychód, dnia 15 paŝdziernika 2008r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 83
Dokumentacja fotograficzna:

Lokalizacja obiektu:

– 4334 –

Poz. 1107

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 83

– 4335 –

Poz. 1107
Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXX/235/09
Rady Miejskiej w Skwierzynie
z dnia 4 czerwca 2009r.

Karta ewidencji obiektu proponowanego na pomnik przyrody ożywionej
Przedmiot ochrony:
(zaznaczyć krzyşykiem odpowiednie pole)

x

Drzewo rodzime
Grupa drzew rodzimych
Krzew rodzimy
Grupa krzewów rodzimych
Krzewinki

Drzewo obcego pochodzenia
Grupa drzew obcego pochodzenia
Krzew obcego pochodzenia
Grupa krzewów obcego pochodzenia

Inne:……………………………………………………………………………………………………….……..

Położenie:
91. Nadleśnictwo: Międzychód
92. Obręb leśny: Krobielewko
93. Leśnictwo: Nowy Dwór
94. Oddział, pododdział: 491 d
95. Powiat: międzyrzecki
96. Gmina: Skwierzyna
97. Obręb ewidencyjny: Nowy Dwór
98. Działka ewidencyjna Nr: 2491/2
99. Opis lokalizacji proponowanego pomnika przyrody:
przy pałacu w Nowym Dworze
Opis techniczny:
41. Gatunek (nazwa polska, łacińska, odmiana):
-

Nazwa polska: Grab zwyczajny

-

Nazwa łacińska: Carpinus betulus

42. Wiek: 43. Obwód (na wysokości 130cm): 230cm
44. Wysokość ok. 32m

Międzychód, dnia 15 paŝdziernika 2008r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 83
Dokumentacja fotograficzna:

Lokalizacja obiektu:

– 4336 –

Poz. 1107

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 83

– 4337 –

Poz. 1107
Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XXX/235/09
Rady Miejskiej w Skwierzynie
z dnia 4 czerwca 2009r.

Karta ewidencji obiektu proponowanego na pomnik przyrody ożywionej
Przedmiot ochrony:
(zaznaczyć krzyşykiem odpowiednie pole)

x

Drzewo rodzime
Grupa drzew rodzimych
Krzew rodzimy
Grupa krzewów rodzimych
Krzewinki

Drzewo obcego pochodzenia
Grupa drzew obcego pochodzenia
Krzew obcego pochodzenia
Grupa krzewów obcego pochodzenia

Inne:……………………………………………………………………………………………………….……..

Położenie:
100.

Nadleśnictwo: Międzychód

101.

Obręb leśny: Krobielewko

102.

Leśnictwo: Nowy Dwór

103.

Oddział, pododdział: 491 m

104.

Powiat: międzyrzecki

105.

Gmina: Skwierzyna

106.

Obręb ewidencyjny: Nowy Dwór

107.

Działka ewidencyjna Nr: 2491/2

108.

Opis lokalizacji proponowanego pomnika przyrody:

ok. 800m na płd. - zach. od wsi Nowy Dwór
Opis techniczny:
45. Gatunek (nazwa polska, łacińska, odmiana):
-

Nazwa polska: Klon jawor

-

Nazwa łacińska: Acer pseudoplatanus

46. Wiek: 47. Obwód (na wysokości 130cm): 300cm
48. Wysokość ok. 27m

Międzychód, dnia 15 paŝdziernika 2008r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 83
Dokumentacja fotograficzna:

Lokalizacja obiektu:

– 4338 –

Poz. 1107

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 83

– 4339 –

Poz. 1107
Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XXX/235/09
Rady Miejskiej w Skwierzynie
z dnia 4 czerwca 2009r.

Karta ewidencji obiektu proponowanego na pomnik przyrody ożywionej
Przedmiot ochrony:
(zaznaczyć krzyşykiem odpowiednie pole)

x

Drzewo rodzime
Grupa drzew rodzimych
Krzew rodzimy
Grupa krzewów rodzimych
Krzewinki

Drzewo obcego pochodzenia
Grupa drzew obcego pochodzenia
Krzew obcego pochodzenia
Grupa krzewów obcego pochodzenia

Inne:……………………………………………………………………………………………………….……..

Położenie:
109.

Nadleśnictwo: Międzychód

110.

Obręb leśny: Krobielewko

111.

Leśnictwo: Nowy Dwór

112.

Oddział, pododdział: 491 o

113.

Powiat: międzyrzecki

114.

Gmina: Skwierzyna

115.

Obręb ewidencyjny: Nowy Dwór

116.

Działka ewidencyjna Nr: 2491/2

117.

Opis lokalizacji proponowanego pomnika przyrody:

ok. 1km na płd. - zach. od wsi Nowy Dwór
Opis techniczny:
49. Gatunek (nazwa polska, łacińska, odmiana):
-

Nazwa polska: Lipa drobnolistna

-

Nazwa łacińska: Tilia cordata

50. Wiek: 51. Obwód (na wysokości 130cm): 400cm
52. Wysokość ok. 37m

Międzychód, dnia 15 paŝdziernika 2008r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 83
Dokumentacja fotograficzna:

Lokalizacja obiektu:

– 4340 –

Poz. 1107

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 83

– 4341 –

Poz. 1107
Załącznik Nr 14
do uchwały Nr XXX/235/09
Rady Miejskiej w Skwierzynie
z dnia 4 czerwca 2009r.

Karta ewidencji obiektu proponowanego na pomnik przyrody ożywionej
Przedmiot ochrony:
(zaznaczyć krzyşykiem odpowiednie pole)

x

Drzewo rodzime
Grupa drzew rodzimych
Krzew rodzimy
Grupa krzewów rodzimych
Krzewinki

Drzewo obcego pochodzenia
Grupa drzew obcego pochodzenia
Krzew obcego pochodzenia
Grupa krzewów obcego pochodzenia

Inne:……………………………………………………………………………………………………….……..

Położenie:
118.

Nadleśnictwo: Międzychód

119.

Obręb leśny: Krobielewko

120.

Leśnictwo: Nowy Dwór

121.

Oddział, pododdział: 491 r

122.

Powiat: międzyrzecki

123.

Gmina: Skwierzyna

124.

Obręb ewidencyjny: Nowy Dwór

125.

Działka ewidencyjna Nr: 2491/2

126.

Opis lokalizacji proponowanego pomnika przyrody:

ok. 1,5km na płd. - zach. od wsi Nowy Dwór
Opis techniczny:
53. Gatunek (nazwa polska, łacińska, odmiana):
-

Nazwa polska: Klon zwyczajny

-

Nazwa łacińska: Acer platanoides

54. Wiek: 55. Obwód (na wysokości 130cm): 280cm
56. Wysokość ok. 24m

Międzychód, dnia 15 paŝdziernika 2008r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 83
Dokumentacja fotograficzna:

Lokalizacja obiektu:

– 4342 –

Poz. 1107

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 83

– 4343 –

Poz. 1107
Załącznik Nr 15
do uchwały Nr XXX/235/09
Rady Miejskiej w Skwierzynie
z dnia 4 czerwca 2009r.

Karta ewidencji obiektu proponowanego na pomnik przyrody ożywionej
Przedmiot ochrony:
(zaznaczyć krzyşykiem odpowiednie pole)

x

Drzewo rodzime
Grupa drzew rodzimych
Krzew rodzimy
Grupa krzewów rodzimych
Krzewinki

Drzewo obcego pochodzenia
Grupa drzew obcego pochodzenia
Krzew obcego pochodzenia
Grupa krzewów obcego pochodzenia

Inne:……………………………………………………………………………………………………….……..

Położenie:
127.

Nadleśnictwo: Międzychód

128.

Obręb leśny: Krobielewko

129.

Leśnictwo: Zawarcie

130.

Oddział, pododdział: 419 n

131.

Powiat: międzyrzecki

132.

Gmina: Skwierzyna

133.

Obręb ewidencyjny: Murzynowo

134.

Działka ewidencyjna Nr: 2419/2

135.

Opis lokalizacji proponowanego pomnika przyrody:

ok. 3km na płn. - zach. od wsi Skwierzyny
Opis techniczny:
57. Gatunek (nazwa polska, łacińska, odmiana):
-

Nazwa polska: Wiąz szypułkowy

-

Nazwa łacińska: Ulmus laevis

58. Wiek: 59. Obwód (na wysokości 130cm): 385cm
60. Wysokość ok. 29m

Międzychód, dnia 15 paŝdziernika 2008r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 83
Dokumentacja fotograficzna:

Lokalizacja obiektu:

– 4344 –

Poz. 1107

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 83

– 4345 –

Poz. 1107
Załącznik Nr 16
do uchwały Nr XXX/235/09
Rady Miejskiej w Skwierzynie
z dnia 4 czerwca 2009r.

Karta ewidencji obiektu proponowanego na pomnik przyrody ożywionej
Przedmiot ochrony:
(zaznaczyć krzyşykiem odpowiednie pole)

x

Drzewo rodzime
Grupa drzew rodzimych
Krzew rodzimy
Grupa krzewów rodzimych
Krzewinki

Drzewo obcego pochodzenia
Grupa drzew obcego pochodzenia
Krzew obcego pochodzenia
Grupa krzewów obcego pochodzenia

Inne:……………………………………………………………………………………………………….……..

Położenie:
136.

Nadleśnictwo: Międzychód

137.

Obręb leśny: Krobielewko

138.

Leśnictwo: Zawarcie

139.

Oddział, pododdział: 419 n

140.

Powiat: międzyrzecki

141.

Gmina: Skwierzyna

142.

Obręb ewidencyjny: Murzynowo

143.

Działka ewidencyjna Nr: 2419/2

144.

Opis lokalizacji proponowanego pomnika przyrody:

ok. 3km na płn. - zach. od wsi Skwierzyny
Opis techniczny:
61. Gatunek (nazwa polska, łacińska, odmiana):
-

Nazwa polska: Wiąz szypułkowy

-

Nazwa łacińska: Ulmus laevis

62. Wiek: 63. Obwód (na wysokości 130cm): 345cm
64. Wysokość ok. 31m

Międzychód, dnia 15 paŝdziernika 2008r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 83
Dokumentacja fotograficzna:

Lokalizacja obiektu:
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Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 83
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Poz. 1107
Załącznik Nr 17
do uchwały Nr XXX/235/09
Rady Miejskiej w Skwierzynie
z dnia 4 czerwca 2009r.

Karta ewidencji obiektu proponowanego na pomnik przyrody ożywionej
Przedmiot ochrony:
(zaznaczyć krzyşykiem odpowiednie pole)

x

Drzewo rodzime
Grupa drzew rodzimych
Krzew rodzimy
Grupa krzewów rodzimych
Krzewinki

Drzewo obcego pochodzenia
Grupa drzew obcego pochodzenia
Krzew obcego pochodzenia
Grupa krzewów obcego pochodzenia

Inne:……………………………………………………………………………………………………….……..

Położenie:
145.

Nadleśnictwo: Międzychód

146.

Obręb leśny: Krobielewko

147.

Leśnictwo: Zawarcie

148.

Oddział, pododdział: 419 i/n

149.

Powiat: międzyrzecki

150.

Gmina: Skwierzyna

151.

Obręb ewidencyjny: Skwierzyna Miasto

152.

Działka ewidencyjna Nr: 2419/2

153.

Opis lokalizacji proponowanego pomnika przyrody:

ok. 3km na płn. - zach. od wsi Skwierzyny
Opis techniczny:
65. Gatunek (nazwa polska, łacińska, odmiana):
-

Nazwa polska: Dąb szypułkowy

-

Nazwa łacińska: Quercur robur

66. Wiek: 67. Obwód (na wysokości 130cm): 330cm
68. Wysokość ok. 28m

Międzychód, dnia 15 paŝdziernika 2008r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 83
Dokumentacja fotograficzna:

Lokalizacja obiektu:
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Załącznik Nr 18
do uchwały Nr XXX/235/09
Rady Miejskiej w Skwierzynie
z dnia 4 czerwca 2009r.

Karta ewidencji obiektu proponowanego na pomnik przyrody ożywionej
Przedmiot ochrony:
(zaznaczyć krzyşykiem odpowiednie pole)

x

Drzewo rodzime
Grupa drzew rodzimych
Krzew rodzimy
Grupa krzewów rodzimych
Krzewinki

Drzewo obcego pochodzenia
Grupa drzew obcego pochodzenia
Krzew obcego pochodzenia
Grupa krzewów obcego pochodzenia

Inne:……………………………………………………………………………………………………….……..

Położenie:
154.

Nadleśnictwo: Międzychód

155.

Obręb leśny: Krobielewko

156.

Leśnictwo: Zawarcie

157.

Oddział, pododdział: 417 l

158.

Powiat: międzyrzecki

159.

Gmina: Skwierzyna

160.

Obręb ewidencyjny: Murzynowo

161.

Działka ewidencyjna Nr: 2417/2

162.

Opis lokalizacji proponowanego pomnika przyrody:

ok. 3km na płn. - zach. od wsi Skwierzyny
Opis techniczny:
69. Gatunek (nazwa polska, łacińska, odmiana):
-

Nazwa polska: Dąb szypułkowy

-

Nazwa łacińska: Quercur robur

70. Wiek: 71. Obwód (na wysokości 130cm): 440cm
72. Wysokość ok. 30m

Międzychód, dnia 15 paŝdziernika 2008r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 83
Dokumentacja fotograficzna:

Lokalizacja obiektu:

110 7
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UCHWAŁA NR XXX/236/09
RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE
z dnia 4 czerwca 2009r.
w sprawie uznania za użytek ekologiczny

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 ze zmianami) oraz art. 6
ust. 1 pkt 8, art. 42, art. 44 ust. 1 oraz art. 45 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U.
Nr 92, poz. 880 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

Położenie obiektu
Nadleśnictwo Międzychód,
Obręb Leśny Krobielewko,
Leśnictwo Zamyślin

§ 1. 1. Uznaje się za uşytek ekologiczny o nazwie
„Bagienko Zamyślin” teren znajdujący się w obrębie
ewidencyjnym Wiejce, działka Nr 2432/1.
2. Powierzchnia całkowita uşytku ekologicznego
wynosi 2,20ha, zestawienie ewidencyjne działek
obejmuje:

Obręb ewiden.

Nr działki
ewiden.

Oddział, pododdział
leśny

Pow. (ha)

Wiejce

2432/1

432d, 432 f

2,40

§ 2. Przebieg granicy uşytku ekologicznego, o którym mowa w § 1 określa mapa w skali 1:10.000 stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały.
§ 3. Celem uznania za uşytek ekologiczny obszaru wyszczególnionego w § 1 jest jego ochrona przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

g)

zmiany sposobu uşytkowania ziemi,

h)

wydobywania do celów gospodarczych skał,
w tym torfu oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a takşe
minerałów i bursztynu,

i)

umyślnego zabijania dziko występujących
zwierząt, niszczenia nor, lęgowisk zwierzęcych oraz tarlisk i złoşonej ikry, z wyjątkiem
amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarka rolną, leśną, rybacką i łowiecką,

j)

zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów na obszarach uşytków ekologicznych,
utworzonych w celu ochrony stanowisk, siedlisk lub ostoi roślin i grzybów chronionych,

k)

umieszczania tablic reklamowych.

§ 4. W stosunku do uşytku ekologicznego, o którym mowa w § 1 wprowadza się następujące zakazy:
a)

niszczenia, uszkadzania lub przekształcania
obiektu lub obszaru,

b)

wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeŝbę terenu, z wyjątkiem
prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym i przeciwpowodziowym albo
budowę, odbudowę, utrzymywaniem remontem lub naprawą urządzeń wodnych,

c)

uszkadzania i zanieczyszczania gleby,

d)

dokonywania zmian stosunków wodnych,
jeşeli zmiany te nie słuşą ochronie przyrody
albo racjonalnej gospodarce leśnej, wodnej
lub rybackiej,

e)

likwidowania, zasypywania i przekształcania
naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno - błotnych,

f)

wylewanie gnojowicy, z wyjątkiem nawoşenia uşytkowanych gruntów rolnych,

§ 5. Nadzór nad uşytkiem ekologicznym sprawuje Nadleśniczy Nadleśnictwa Międzychód.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Skwierzynie.
§ 7. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Stanisław Kretkiewicz
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do uchwały Nr XXX/236/09
Rady Miejskiej w Skwierzynie
z dnia 4 czerwca 2009r.
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UCHWAŁA NR XXX/133/09
RADY MIASTA ŻARY
z dnia 18 czerwca 2009r.
w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez
Gminę Żary o statusie miejskim

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

Gabrieli Zapolskiej, Ŝródlana, Zgorzelecka, Plac
Şwirki i Wigury,
-

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Şarach przy ul. 9 Maja 8 obejmuje
w swoim obwodzie ulice: Artylerzystów, Broni
Pancernej, Browarna, Mariana Buczka, Józefa
Chełmońskiego, Bolesława Chrobrego, Cicha,
Ignacego Daszyńskiego, Bolesława Domańskiego, Plac Inwalidów, Władysława Jagiełły,
Aleja Jana Pawła II, Kaczy Rynek, Kąpielowa,
Plac Konstytucji 3 Maja, Wojciecha Kossaka,
Ksiąşęca, Legionistów, Lotników, 9 - go Maja,
Mieszka I, Myśliwska, Ogrodowa, Osadników
Wojskowych, Pańska, Plac Pionierów Ziemi
Şarskiej, Emilii Plater, Pocztowa, Podchorąşych,
Podwale, Poznańska, Przeładunkowa, Plac Przyjaŝni, Ratuszowa, Rynek, Skarbowa (od Nr 1 do
Nr 5), Spokojna, Romualda Traugutta, Ułańska,
Wrocławska (od Nr 1 do Nr 15 nieparzyste i od
Nr 2 do Nr 8 parzyste), Plac Kard. Stefana Wyszyńskiego, Zamkowa, Zaściankowa, Şabikowska,

-

Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Polskich Noblistów w Şarach przy ul. Częstochowskiej 15a
i b obejmuje w swoim obwodzie ulice: Kamila
Baczyńskiego, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego,
Białostocka, Chełmska, Częstochowska, Głogowska, Gnieŝnieńska, Katowicka, Marcina Kasprzaka, Kielecka, Krakowska, Lubelska, Męczenników Oświęcimskich, Radomska, Rzeszowska, Szarych Szeregów, Zamojska, Zwycięzców,

-

Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Bolesława Chrobrego w Şarach przy ul. Partyzantów 9 obejmuje w swoim obwodzie ulice: Akacjowa, Józefa
Bema, Bohaterów Getta, Tadeusza Boya - Şeleńskiego, Brzozowa, Józefa Chłopickiego, Jana
Długosza, Dziewina, gen. Dąbrowskiego, Aleksandra Fredry, Izerska, Jęczmienna, Karkonoska, o. Rafała Kalinowskiego, Klonowa, Marii
Konopnickiej, Mikołaja Kopernika, Zygmunta
Krasińskiego, Józefa Ignacego Kraszewskiego,
Krucza, Kwiatowa, Kościelna, 11 Listopada,
Władysława Łokietka, Plac Łuşycki, 1 - go Maja,
Miła, Adama Mickiewicza, Modrzewiowa, Nadrzeczna, Zofii Nałkowskiej, Obrońców, Owsiana, Partyzantów, Pienińska, Pokoju, Bolesława
Prusa, Przepiórek, Pszenna, Władysława Reymonta, Sarnia, ks. Piotra Ściegiennego, Henryka Sienkiewicza, Juliusza Słowackiego, Szpitalna, Tatrzańska, Warsztatowa, Wartownicza,

§ 1. Ustala się plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Şary o statusie miejskim oraz granice ich obwodów:
-

-

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Fryderyka Chopina przy ul. Szymanowskiego 8 w Şarach obejmuje w swoim obwodzie ulice: Adama Asnyka,
Stefana Batorego, Brzoskwiniowa, Budowlanych, Fryderyka Chopina, Czereśniowa, Czerwonego Krzyşa, Wojciecha Drzymały, Bartosza
Głowackiego, Gospodarcza, Handlowa, Jagiellońska, Mikołaja Jakubicy, Jana Kilińskiego,
Hugona Kołłątaja, Stanisława Konarskiego,
Krótka, Karola Kurpińskiego, Ludowa, 17 Lutego, Witolda Lutosławskiego, Malinowa, Karola
Marcinkowskiego, Stanisława Moniuszki, Morelowa, Juliana Ursyna Niemcewicza, Feliksa Nowowiejskiego, Władysława Orkana, Orzechowa,
Ignacego Paderewskiego, Piastowska, Przemysłowa, Tadeusza Rejtana, Robotnicza, Józefa
Sowińskiego, Serbska, Skarbowa (od Nr 9 do
Nr 25), Stanisława Staszica, Franciszka Stefczyka,
Strzelców,
Karola
Szymanowskiego,
G.P. Telemanna, Transportowa, Wapienna, Kazimierza Wielkiego, Henryka Wieniawskiego,
Wiśniowa, Zakładowa, Zielonogórska,
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Janusza Korczaka
w Şarach przy ul. Witosa 25 obejmuje w swoim
obwodzie ulice: Bieszczadzka, Botaniczna, Władysława Broniewskiego, Bukowa, św. Brata Alberta, Cegielniana, Bronisława Czecha, Dębowa, Dolnośląska, Adolfa Dygasińskiego, Fabryczna, Górnośląska, Huculska, Hutnicza, Irysowa, Kalinowa, Karpacka, Kaszubska, Komuny
Paryskiej, Kolejowa, Kujawska, Kurpiowska,
Janusza Kusocińskiego, Leśna, Leszczyńska,
Letniskowa, Lubuska, Bronisława Malinowskiego, Małopolska, Heleny Marusarzówny, Mazowiecka, Mazurska, Młynarska, Stefana Okrzei,
Opolska, Południowa, Podhalańska, Podlaska,
Pomorska, Polna, Północna, Władysława Pytlasińskiego, Macieja Rataja, Rekreacyjna, Słoneczna, Słowiańska, Alfreda Smoczyka, Spacerowa, Sportowa, Sosnowa, Feliksa Stamma,
Sudecka, Śląska, Średnia, Świętokrzyska, Szkolna, Róşana, Tenisowa, Leonida Teligi, Tunelowa, Turystyczna, Warmińska, Wielkopolska, Wileńska, Wincentego Witosa, Wypoczynkowa,
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Stanisława Wyspiańskiego, Plac Wolności, Aleja Wojska Polskiego (do Nr 29 nieparzyste i do
Nr 98 parzyste), Wrocławska (od Nr 10 do Nr 14
parzyste i od Nr 17 do Nr 21 nieparzyste), Zakopiańska, Zawiszy Czarnego, Zielona, Şagańska, Stefana Şeromskiego, Şurawia, gen. Şymierskiego, Şytnia,
-

Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Armii Krajowej
w Şarach przy ul. Pułaskiego 4 obejmuje w swoim obwodzie ulice: Armii Krajowej, Batalionów
Chłopskich, Dworcowa, Grunwaldzka, Joachima
Lelewela, Łąkowa, Marszowska, Niepodległości, Osadnicza, Pionierów, Powstańców Wielkopolskich,
gen.
Kazimierza
Pułaskiego,
gen. Władysława Sikorskiego, Straşacka,
Szklarska, Westerplatte, Aleja Wojska Polskiego

Poz. 1109,1110
(od Nr 31 do końca nieparzyste i od Nr 100 do
końca parzyste), Wyzwolenia, Zachodnia, Şołnierska.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Şary.
§ 3. Traci moc uchwała Nr V/24/99 Rady Miejskiej w Şarach z dnia 11 marca 1999r. w sprawie
planu sieci szkół podstawowych oraz granic ich obwodów na terenie Gminy Miejskiej Şary.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Dariusz Grochla

110 9
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UCHWAŁA NR XXX/134/09
RADY MIASTA ŻARY
z dnia 18 czerwca 2009r.
w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę
Żary o statusie miejskim

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się plan sieci publicznych gimnazjów
prowadzonych przez Gminę Şary o statusie miejskim
oraz granice ich obwodów:
-

Gimnazjum Nr 1 przy ul. Staszica 16 w Şarach
obejmuje w swoim obwodzie ulice: Adama
Asnyka, Stefana Batorego, Brzoskwiniowa, Budowlanych, Fryderyka Chopina, Czereśniowa,
Czerwonego Krzyşa, Wojciecha Drzymały, Bartosza Głowackiego, Gospodarcza, Handlowa,
Jagiellońska, Mikołaja Jakubicy, Jana Kilińskiego, Hugona Kołłątaja, Stanisława Konarskiego, Krótka, Karola Kurpińskiego, Ludowa,
17 Lutego, Witolda Lutosławskiego, Malinowa,
Karola Marcinkowskiego, Stanisława Moniuszki, Morelowa, Juliana Ursyna Niemcewicza, Feliksa Nowowiejskiego, Władysława Orkana,
Orzechowa, Ignacego Paderewskiego, Piastowska, Prze-mysłowa, Tadeusza Rejtana, Robotnicza, Józefa Sowińskiego, Serbska, Skarbowa
(od Nr 9 do Nr 25), Stanisława Staszica, Franciszka Stefczyka, Strzelców, Karola Szymanowskiego, G.P. Telemanna, Transportowa, Wapienna, Kazimierza Wielkiego, Henryka Wieniawskiego, Wiśniowa, Zakładowa, Zielonogórska,

-

Gimnazjum Nr 2 im. Aleksandra Kamińskiego
przy ul. Broni Pancernej 8 w Şarach obejmuje

w swoim obwodzie ulice: Akacjowa, Artylerzystów, Józefa Bema, Bohaterów Getta, Tadeusza
Boya - Şeleńskiego, Broni Pancernej, Browarna,
Brzozowa, Mariana Buczka, Cicha, Józefa Chłopickiego, Józefa Chełmońskiego, Bolesława
Chrobrego, Ignacego Daszyńskiego, gen. Dąbrowskiego, Jana Długosza, Bolesława Domańskiego, Dziewina, Aleksandra Fredry, Plac
Inwalidów, Izerska, Władysława Jagiełły, Jęczmienna, Aleja Jana Pawła II, Kaczy Rynek,
o. Rafała Kalinowskiego, Karkonoska, Kąpielowa, Klonowa, Marii Konopnickiej, Mikołaja Kopernika, Plac Konstytucji 3 Maja, Wojciecha
Kossaka, Kościelna, Zygmunta Krasińskiego,
Józefa Ignacego Kraszewskiego, Krucza, Ksiąşęca, Kwiatowa, 11 Listopada, Legionistów,
Lotników, Władysława Łokietka, Plac Łuşycki,
1 - go Maja, 9 - go Maja, Mieszka I, Miła, Adama Mickiewicza, Modrzewiowa, Myśliwska,
Nadrzeczna, Zofii Nałkowskiej, Obrońców,
Ogrodowa, Osadników Wojskowych, Owsiana,
Pańska, Partyzantów, Pienińska, Plac Pionierów
Ziemi Şarskiej, Emilii Plater, Pocztowa, Podchorąşych, Podwale, Pokoju, Poznańska, Bolesława
Prusa, Przeładunkowa, Przepiórek, Plac Przyjaŝni, Pszenna, Ratuszowa, Władysława Reymonta, Rynek, Sarnia, ks. Piotra Ściegiennego,
Henryka Sienkiewicza, Juliusza Słowackiego,
Skarbowa (od Nr 1 do Nr 5), Spokojna, Szpitalna, Tatrzańska, Romualda Traugutta, Ułańska,
Warsztatowa, Wartownicza, Aleja Wojska Polskiego (do Nr 29 nieparzyste i do Nr 98 parzy-
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ste), Plac Wolności, Wrocławska, Stanisława
Wyspiańskiego, Plac Kard. Stefana Wyszyńskiego, Zakopiańska, Zamkowa, Zaściankowa,
Zawiszy Czarnego, Zielona, Şabikowska, Şagańska,
Stefana
Şeromskiego,
Şurawia,
gen. Şymierskiego, Şytnia,
-

Gimnazjum Nr 3 przy ul. Okrzei 19 w Şarach
obejmuje w swoim obwodzie ulice: Kamila Baczyńskiego, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego,
Białostocka, Bieszczadzka, Botaniczna, św. Brata Alberta, Władysława Broniewskiego, Bukowa, Cegielniana, Bronisława Czecha, Chełmska,
Częstochowska, Dębowa, Dolnośląska, Adolfa
Dygasińskiego, Fabryczna, Głogowska, Gnieŝnieńska, Górnośląska, Huculska, Hutnicza, Irysowa, Kalinowa, Karpacka, Marcina Kasprzaka,
Kaszubska, Katowicka, Kielecka, Kolejowa, Komuny Paryskiej, Krakowska, Kujawska, Kurpiowska, Janusza Kusocińskiego, Leśna, Leszczyńska, Letniskowa, Lubuska, Lubelska, Bronisława Malinowskiego, Małopolska, Heleny Marusarzówny, Mazowiecka, Mazurska, Męczenników Oświęcimskich, Młynarska, Stefana Okrzei,
Opolska, Południowa, Podhalańska, Podlaska,
Pomorska, Polna, Północna, Władysława Pytlasińskiego, Radomska, Macieja Rataja, Rekreacyjna, Róşana, Rzeszowska, Słoneczna, Słowiańska, Alfreda Smoczyka, Spacerowa, Sportowa, Sosnowa, Feliksa Stamma, Sudecka, Śląska, Średnia, Świętokrzyska, Szarych Szere-
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gów, Szkolna, Tenisowa, Leonida Teligi, Tunelowa, Turystyczna, Warmińska, Wielkopolska,
Wileńska, Wincentego Witosa, Wypoczynkowa,
Zamojska, Gabrieli Zapolskiej, Ŝródlana, Zgorzelecka, Zwycięzców, Plac Şwirki i Wigury,

-

Gimnazjum Nr 4 im. Zjednoczonej Europy przy
ul. Pułaskiego 4 w Şarach obejmuje w swoim
obwodzie ulice: Armii Krajowej, Batalionów
Chłopskich, Dworcowa, Grunwaldzka, Joachima Lelewela, Łąkowa, Marszowska, Niepodległości, Osadnicza, Pionierów, Powstańców
Wielkopolskich, gen. Kazimierza Pułaskiego,
gen. Władysława Sikorskiego, Straşacka,
Szklarska, Westerplatte, Aleja Wojska Polskiego
(od Nr 31 do końca nieparzyste i od Nr 100 do
końca parzyste), Wyzwolenia, Zachodnia, Şołnierska.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Şary.
§ 3. Traci moc uchwała Nr V/23/99 Rady Miejskiej w Şarach z dnia 11 marca 1999r. w sprawie
planu sieci gimnazjów oraz granic ich obwodów na
terenie Gminy Miejskiej Şary.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Dariusz Grochla
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UCHWAŁA NR XXX/142/09
RADY MIASTA ŻARY
z dnia 18 czerwca 2009r.
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych
na drogach gminnych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich
pobierania

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r Nr 142, poz. 1591 z póŝn zm.) oraz art. 13
ust. 1 pkt 1 oraz art. 13b ust. 3 i 4, oraz art. 13f ust. 2
ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z póŝn. zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się Strefę Płatnego Parkowania na
drogach gminnych na terenie miasta Şary obejmującą swym zasięgiem:
a)

pl. Przyjaŝni - (obręb 2, dz. Nr 383),

b)

ul. Kaczy Rynek - (obręb 2, dz. Nr 240/10),

c)

ul. Rynek - (obręb 2, dz. Nr 265/2).

2. Obowiązek wniesienia opłaty dotyczy wskaza-

nych jako „PŁATNE” miejsc parkingowych, znajdujących się w obrębie strefy płatnego parkowania.
3. Miejsca parkingowe, objęte obowiązkiem
wnoszenia opłat są niestrzeşone i oznakowane znakiem drogowym D-44.
4. Wnoszenie opłat za parkowanie obowiązuje
w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1700.
§ 2. 1. Ustala się wysokość opłat za parkowanie
pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania:
a)

0,40zł za minimalny czas parkowania do
15 min.,

b)

1,60zł za pierwszą godzinę parkowania,
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c)

1,90zł za drugą godzinę parkowania,

d)

2,20zł za trzecią godzinę parkowania,

e)

1,60zł za kaşdą następną godzinę parkowania.

2. Czas parkowania powyşej 15 minut automat
parkingowy rozlicza co 1 minutę.
§ 3. 1. Opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania pobierane są przez uiszczenie odpowiedniej do czasu parkowania kwoty w automacie parkingowym; wniesiona w tej formie kwota określa długość opłaconego okresu parkowania.
2. Opłatę za parkowanie naleşy wnieść bezzwłocznie, bez wezwania, z chwilą zajęcia miejsca
postojowego. Dowód dokonania opłaty parkingowej
naleşy umieścić za przednią szybą pojazdu, w sposób umoşliwiający ich odczytanie.
§ 4. 1. Za nieuiszczenie opłat, o których mowa
w uchwale pobiera się opłatę dodatkową w wysokości:
a)

b)

25,00zł gdy opłata parkingowa zostanie uiszczona w terminie 5 dni od daty wystawienia
zawiadomienia,
50,00zł po upływie 5 dni od daty wystawienia zawiadomienia.

2. Opłata dodatkowa pobierana jest w oparciu
o ustalenia udokumentowane fotografią z datą, godziną i numerem rejestracyjnym pojazdu, dokonane
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przez słuşby kontroli, działające na podstawie upowaşnienia Burmistrza Şar. O dokonanych ustaleniach słuşby kontroli zawiadamiają kierującego pojazdem przez umieszczenie za wycieraczką pojazdu
zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3.
3. Zawiadomienie zawiera między innymi następujące informacje: datę, miejsce, czas parkowania
i numer rejestracyjny pojazdu, co do którego
stwierdzono nieopłacenie postoju, sposób naliczenia naleşnej opłaty dodatkowej oraz sposób jej uiszczenia.
4. Wystawienie zawiadomienia i wymierzenie
dodatkowej opłaty jest czynnością materialnie techniczną skutkującą wszczęciem postępowania
egzekucyjnego w administracji bez obowiązku wydania decyzji administracyjnej.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XL/44/06 Rady Miejskiej w Şarach z dnia 6 lipca 2006r. (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2006r. Nr 62,
poz. 1409) oraz uchwała Nr XV/225/07 Rady Miejski
w Şarach z dnia 20 grudnia 2007r. (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2008r. Nr 7,
poz. 202).
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Şary.
§ 7. Uchwała wchodzi w şycie 14 dni od dnia jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Dariusz Grochla
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UCHWAŁA NR XXXV/279/09
RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU
z dnia 22 czerwca 2009r.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie Gminy Lubsko

Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U.
z 2004r. Nr 256, poz. 2572, ze zm. Dz. U. z 2003r.
Nr 137, poz. 1304, Dz. U. z 2004r. Nr 69, poz. 624,
Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703, Nr 281,
poz. 2781, D. U. z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94,
poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091,
Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, Dz. U. z 2006r.
Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227,
poz. 1658, Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80,
poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818,
Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, Dz. U. z 2008r.
Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370,
Dz. U. z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56
poz. 458), Rada Miejska w Lubsku uchwala,

Regulamin przyznawania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie Gminy Lubsko
Rozdział I
Postanowienia wstępne
§ 1. Niniejszy regulamin określa:
1) sposób
szkolnego,
2)

ustalania

wysokości

stypendium

formy stypendium szkolnego,

3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego,
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4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.
§ 2. Pomoc materialna o charakterze socjalnym
przyznawana jest na warunkach określonych
w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572
z póŝn. zm.) zwanej dalej „ustawą” oraz przewidzianych w niniejszym regulaminie, uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Lubsko wymienionym
w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy.
§ 3.1 Warunkiem ubiegania się o pomoc materialną o charakterze socjalnym jest złoşenie wniosku.
2. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
naleşy złoşyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego
w Lubsku do 15 września danego roku szkolnego,
a w przypadku słuchacza kolegium do 15 paŝdziernika danego roku.
3. Wnioskodawców określa art. 90 n ust. 2
ustawy.
4. Wnioski podlegają rejestracji zgodnie z datą
wpływu.
5. Wypłata stypendiów i zasiłków następuję po
otrzymaniu dotacji, o której mowa w art. 90 r ust. 1
ustawy, która jest przekazywana w transzach.
6. Wzór wniosku o przyznanie stypendium
szkolnego stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej
uchwały.
7. Wzór wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego
stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały
Rozdział II
Sposób ustalania wysokości i formy stypendium szkolnego
§ 4.1. Minimalną i maksymalną wysokość stypendium określa art. 90d ust. 9 ustawy.
2. Ustala się następujące grupy dochodowe
w stosunku do kryterium dochodowego, czyli miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie,
o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r.
Nr 64, poz. 593 z póŝniejszymi zmianami):
1) dochód miesięczny na członka rodziny ucznia
do 50% kryterium dochodowego, - I grupa,
2) dochód miesięczny na członka rodziny ucznia
wyşszy niş 50% i nieprzekraczający 80% kryterium
dochodowego – II grupa,
3) dochód miesięczny na członka rodziny ucznia
wyşszy niş 80% i nieprzekraczający 100% kryterium
dochodowego – III grupa.
3. Miesięczna wysokość stypendium wynikająca
z zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej
wynosi:
1) przy I grupie dochodowej do 200% zasiłku rodzinnego,
2)

przy II grupie do 160% zasiłku rodzinnego,
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3)

przy III grupie do 120% zasiłku rodzinnego.

4. W celu optymalnego wykorzystania środków
finansowych przeznaczonych na stypendia szkolne
stypendium w poszczególnych grupach moşe zostać
zwiększona do kwoty maksymalnej czyli do 200%
zasiłku rodzinnego.
5. Wysokość stypendium szkolnego realizowanego w okresach innych niş miesięcznie lub jednorazowo ustala się przy odpowiednim zastosowaniu
zapisów niniejszego paragrafu.
§ 5.1. Stypendium szkolne moşe być udzielone
w formie:
1) całkowitego lub częściowego pokrycie kosztów
udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania,
a takşe udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności udziału w :
a) wyrównawczych zajęciach edukacyjnych, zajęciach dla dysgrafików, dyslektyków, zajęciach logopedycznych i innych
b) innych przedsięwzięciach realizowanych
przez szkołę jak wyjścia (wyjazdy) do kina,
teatru na wycieczki szkolne, zielone szkoły,
dodatkowe zajęcia edukacyjne itp.
c) nauka języków obcych, zajęć muzycznych,
komputerowych , sportowych, zajęć na basenie i innych;
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym,
w tym w szczególności zakup:
a) podręczników, lektur, encyklopedii, słowników
i innych ksiąşek pomocniczych do realizowania procesu dydaktycznego, multimedialnych
programów edukacyjnych itp,
b) zeszytów, długopisów, piórników, plecaków,
i innych artykułów szkolnych,
c)

stroju sportowego i innego wyposaşenia
ucznia wymaganego przez szkołę,

d) innych pomocy niezbędnych do udziału w dodatkowych zajęciach edukacyjnych;
3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów
związanych z pobieraniem nauki poza miejscem
zamieszkania, w odniesieniu do słuchacza kolegium, a takşe ucznia szkoły ponadgimnazjalnej,
a w szczególności:
a) zakwaterowania w bursie, internacie, domu
studenta lub na stancji,
b) transportu środkami komunikacji zbiorowej,
c) opłat za posiłki w stołówce szkolnej,
d) innych dodatkowych opłat i wydatków wymaganych obligatoryjnie przez szkołę na podstawie statutu
lub innych przepisów wewnątrzszkolnych.
2. Stypendium szkolne moşe być udzielone
w jednej lub kilku formach jednocześnie.
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Rozdział III
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego
§ 6. Stypendia mogą być przekazywane w formie:
1) częściowej lub całkowitej refundacji kosztów
poniesionych przez świadczeniobiorcę na podstawie złoşonych oryginałów faktur lub rachunków bądŝ biletów za przejazdy,
2) częściowego lub całkowitego dofinansowania
kosztów poniesionych przez świadczeniobiorcę
na podstawie zaświadczeń lub innych dokumentów z instytucji prowadzącej zajęcia,
3) rzeczowej poprzez opłacenie przez gminę faktur
lub rachunków wystawionych na świadczeniobiorcę.
Rozdział IV
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego
§ 7.1. Zasiłek szkolny moşe być przyznany
uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej
sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
2. Do ubiegania się o zasiłek szkolny stosuje się
przepisy art. 90 e ustawy .
3. Zdarzeniami losowymi uzasadniającymi przyznanie zasiłku są w szczególności:
1) śmierci rodzica lub prawnego opiekuna,
2) wypadek ,
3) utrata mienia znacznej wartości,
4) poşar w mieszkaniu,
5) zalanie mieszkania,
6)

inne szczególne okoliczności.
4. Zasiłek szkolny moşe być przyznany w formie :

1) świadczenia pienięşnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym,
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.
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5. Zasiłek szkolny
w następujący sposób:

będzie

przekazywany

1) częściowego lub całkowitego dofinansowania
kosztów poniesionych przez ucznia na podstawie zaświadczeń lub innych dokumentów z instytucji prowadzącej zajęcia,
2) rzeczowej poprzez opłacenie przez gminę faktur
lub rachunków wystawionych na świadczeniobiorcę.
Rozdział V
Postanowienia końcowe
§ 8. Traci moc uchwała Nr XLIII/315/06 Rady
Miejskiej w Lubsku z dnia 30 czerwca 2006 roku
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubsko (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego. z 2006r. Nr 60, poz. 1344 ze zm. Dz. Urz. Woj.
Lubuskiego. z 2009r. Nr 49, poz.705)
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubska.
§10. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od
dnia 1 września 2009 roku.
Przewodniczący Rady
Andrzej Tomiałowicz
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXV/279/09
Rady Miejskiej w Lubsku
z dnia 22 czerwca 2009r.
Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Miejskiej w Lubsku
Nr XXXV/279/09
z dnia 22.06.2009r.

Lubsko, dnia………..............

WS-4340-.................\.......

Burmistrz Lubska
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lubsko na rok szkolny ............../..............
Wniosek składa 1
rodzic ucznia*/pełnoletni uczeń* /dyrektor szkoły lub placówki do której uczęszcza uczeń*
1. Dane osobowe wnioskodawcy
Nazwisko
Imiona
Adres zamieszkania
Telefon kontaktowy

2. Dane osobowe ucznia*/słuchacza*/wychowanka
Nazwisko
Imiona
Adres zamieszkania
Data i miejsce urodzenia
Imię i nazwisko ojca
Imię i nazwisko matki
3. Informacja o szkole
Nazwa szkoły
Adres
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4. Dane dotyczące gospodarstwa domowego
Oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
Lp.

Imię i nazwisko

Stopień
pokrewieństwa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.
10.

5. Sytuacja rodzinna ucznia.
Lp.
Źródła miesięcznego dochodu rodziny uzyskanego w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku 2.
1.
Wynagrodzenie ze stosunku pracy
2.
Świadczenia rodzinne:
b)
zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
c)
zasiłek pielęgnacyjny
d)
świadczenie pielęgnacyjne
3.
Renta ...........................
4.
Emerytura
5.
Zasiłek z pomocy społecznej
a) celowe i specjalnie
b) zasiłek stały
c) zasiłek okresowy
6.
Dochody z gospodarstwa rolnego
7.
8.
a)
b)
9.
10
11.

Zasiłek dla bezrobotnych
Pozarolnicza działalność gospodarcza:
opodatkowana na zasadach ogólnych
opodatkowana na zasadach zryczałtowanych
Zaliczka alimentacyjna
Alimenty
Inne dochody:
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................

Kwota miesięcznego
dochodu (netto)
...................zł......gr
...................zł......gr
...................zł......gr
...................zł......gr

...................zł......gr
...................zł......gr
...................zł......gr
...................zł......gr
...................zł......gr
...................zł......gr
...................zł......gr
...................zł......gr
...................zł......gr
...................zł......gr
...................zł......gr
...................zł......gr
...................zł......gr

12.

Łączny dochód.

...................zł......gr

13.

Liczba osób w rodzinie

....................

14.

Dochód na jedną osobę w rodzinie

...................zł......gr
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6. Przyczyny wystąpienia z wnioskiem o przyznanie pomocy materialnej stypendium szkolnego (zaznaczyć
właściwe x).
Bezrobocie











Niepełnosprawność
Cięşka lub długotrwała choroba
Alkoholizm
Narkomania
Rodzina niepełna
Wielodzietność
Brak umiejętności wypełnienia funkcji opiekuńczo - wychowawczych
Inne jakie: ...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

7. Wniosek dotyczy następującej formy : (wniosek moşe być udzielony w jednej
lub kilku formach); (naleşy zaznaczyć wybrane formy stawiając znak X)






całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a takşe udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą
pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym
całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (w przypadkach o których mowa w art. 90d ust.4)
Inna, (wymienić jaka?)........................................................................................

8. Uzasadnienie wniosku

...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

9. Oświadczenia
1.
Świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych oświadczam, że:
a)
powyşsze dane są prawdziwe,
b)
zapoznałem się z warunkami uprawniającymi do stypendium szkolnego,
c)
niezwłocznie powiadomię Urząd Miejski w Lubsku o ustaniu przyczyn, które
stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

(podpis wnioskodawcy)

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 83

– 4362 –

Poz. 1112

10. W załączeniu przedkładam odpowiednie dokumenty potwierdzające dochody rodziny.
Zaznacz
właściwe(x)








Ilość
sztuk

Rodzaj dokumentu
Zaświadczenie o wynagrodzeniu z zakładu pracy
Zaświadczenie z MGOPS (dodatek mieszkaniowy)
Zaświadczenie z MGOPS (zasiłek okresowy)
Zaświadczenie lub decyzja z UM o świadczeniach rodzinnych
Decyzja renty / emerytury
Zaświadczenie z Urzędu Pracy
Inne jakie:






Razem ilość załączników

(podpis wnioskodawcy)

(data wypełnienia wniosku)

Pouczenie:(Wypełnić drukowanymi literami * - niepotrzebne skreślić):
1. Wniosek mogą złoşyć: rodzice ucznia, pełnoletni uczeń, dyrektor szkoły/kolegium.
2. Za dochód uwaşa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złoşenie wniosku lub
w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złoşony. Miesięczna wysokość dochodu
na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie moşe być większa niş
kwota o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64,
poz. 593, Nr 99, poz.1001 i Nr 273, poz. 2703 z póŝn. zm.).
3. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do 15 września danego roku szkolnego,
a w przypadku słuchaczy kolegiów do 15 paŝdziernika danego roku szkolnego art. 90 n ust. 6 ustawy z dnia
7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póŝn. zm.).

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 83

– 4363 –

Poz. 1112
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXV/279/09
Rady Miejskiej w Lubsku
z dnia 22 czerwca 2009r.

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Lubsku
Nr XXXV/279/09
z dnia 22.06.2009 r.

Lubsko, dnia ........................
Burmistrz Lubska
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
WS-4342-.................\.......

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy
Lubsko
Wniosek składa 1
rodzic ucznia*/pełnoletni uczeń* /dyrektor szkoły lub placówki do której uczęszcza uczeń*
1. Dane osobowe wnioskodawcy
Nazwisko
Imiona
Adres zamieszkania
Telefon kontaktowy

1. Dane osobowe ucznia*/ słuchacza*/wychowanka
Nazwisko
Imiona
Adres zamieszkania
Data i miejsce urodzenia
Imię i nazwisko ojca
Imię i nazwisko matki
3. Informacja o szkole
Nazwa szkoły
Adres

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 83

– 4364 –

Poz. 1112

4. Przyczyny wystąpienia z wnioskiem o przyznanie zasiłku szkolnego nie dłużej niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia (zaznaczyć właściwe x).
Śmierć rodzica lub prawnego opiekuna








Wypadek
Utraty mienia znacznej wartości
Poşar mieszkania
Zalanie mieszkania
Inne jakie: ...............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
..................................................................................

5. Uzasadnienie wniosku w szczególności zdarzenia losowego które miało wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej.

.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
...............................................................

6. Wniosek dotyczy następującej formy : (wniosek moşe być udzielony w jednej lub kilku formach); (naleşy
zaznaczyć wybrane formy stawiając znak X)




świadczenie pienięşne na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym
pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym

7. Oświadczenia
1.
Świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych oświadczam,
że:
a)
powyşsze dane są prawdziwe,
b)
zapoznałem się z warunkami uprawniającymi do zasiłku szkolnego,
c)
niezwłocznie powiadomię Urząd Miejski w Lubsku o ustaniu przyczyn, które
stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

(podpis wnioskodawcy)

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 83

– 4365 –

Poz. 1112,1113

8. W załączeniu przedkładam odpowiednie dokumenty
Lp.

Ilość
sztuk

Rodzaj dokumentu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Razem ilość załączników

(podpis wnioskodawcy)

(data wypełnienia wniosku)

Pouczenie:(Wypełnić drukowanymi literami * - niepotrzebne skreślić)
1. Wniosek mogą złoşyć: rodzice ucznia, pełnoletni uczeń, dyrektor szkoły/kolegium.
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UCHWAŁA NR XXXV/281/09
RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU
z dnia 22 czerwca 2009r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/222/08 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach
samorządowych prowadzonych przez gminę Lubsko.

Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września
1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U.
z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami: D. U.
z 2003r. Nr 137, poz.1304, Dz. U. z 2004r. Nr 69,
poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703,
Nr 281, poz. 2781, Dz. U. z 2005r. Nr 17, poz. 141,
Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091,
Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, Dz. U. z 2006r.
Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227,
poz. 1658, Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80,
poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180,
poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, Dz. U. z 2008r. Nr 70,
poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz.1370, Nr 235,
poz. 1618, Dz. U. z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31,
poz. 206, Nr 56, poz. 458.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/ 222/08 Rady Miejskiej
w Lubsku z dnia 16 grudnia 2008r., w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez gminę Lubsko skreśla się § 2.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubska.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Tomiałowicz

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 83

– 4366 –

Poz. 1114, 1115
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UCHWAŁA NR XXXVI/210/09
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU
z dnia 23 czerwca 2009r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca
2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z póŝn. zm.1) Rada Miejska
w Międzyrzeczu uchwala, co następuje:

„2. Burmistrz Międzyrzecza w terminie do 31 sierpnia przedkłada Radzie Miejskiej propozycję przyznania dotacji albo informację o nie składaniu propozycji.”

§ 1. W uchwale Nr XXIII/208/04 Rady Miejskiej
w Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie
określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
(Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
z 2005r. Nr 7, poz. 137) § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Stanisław Ziemecki
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UCHWAŁA NR XXXVI/212/09
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU
z dnia 23 czerwca 2009r.
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak
również trybu ich pobierania

Na podstawie art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca
2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008r. Nr 115,
poz. 728 ze zm.: Dz. U. z 2008r. Nr 171, poz. 1056,
Dz. U. z 2008r. Nr 216, poz. 1367, Dz. U. z 2008r.
Nr 220, poz. 1431, Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458,
Dz. U. z 2009r. Nr 6, poz. 33, Dz. U. z 2009r. Nr 69,
poz. 590) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyznanie usługi opiekuńczej lub specjalistycznej usługi opiekuńczej moşe nastąpić, jeşeli
uprawniony spełnia co najmniej jeden z ponişszych
warunków:
1) posiada ustalony stopień niepełnosprawności
ze wskazaniem konieczności sprawowania nad
niepełnosprawnym stałej lub okresowej opieki
lub teş pomocy innej osoby w związku ze
znacznym ograniczeniem moşliwości samodzielnej egzystencji;

2) jest w stanie przewlekłej lub długotrwałej choroby powodującej znaczne ograniczenie moşliwości samodzielnej egzystencji;
3) jego stan psychofizyczny, wywołany wiekiem
lub chorobą, wskazuje w sposób oczywisty na
znaczne ograniczenie moşliwości samodzielnej
egzystencji.
§ 2. Usługi, o których mowa w § 1 wykonywane
są przez osoby posiadające przygotowanie odpowiednie do świadczonych usług.
§ 3. 1. Osoby korzystające z usług opiekuńczych
i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania ponoszą opłatę w zaleşności od posiadanego dochodu zgodnie z tabelą:

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 83

Lp.
1.
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.

– 4367 –

Dochód na osobę w stosunku do dochodu
określonego w oparciu o art. 8 ust. 1 oraz
art. 9 ustawy o pomocy społecznej
wyrażony w %
powyşej 100 - 150
powyşej 150 - 200
powyşej 200 - 250
powyşej 250 - 300
powyşej 300 - 350
powyşej 350 - 400
powyşej 400 - 450
powyşej 450

Poz. 1115

Wysokość odpłatności liczona od ceny
usług w %
dla osób samotnie
dla osób w rodzinie
gospodarujących
5
10
10
20
20
30
40
50
55
65
70
80
80
90
100
100

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, których dochód na osobę albo na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w oparciu o art. 8 ust. 1
oraz art. 9 ustawy o pomocy społecznej są zwolnione z obowiązku ponoszenia odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług
opiekuńczych.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu na
12,00zł (słownie: dwanaście złotych).

§ 4. 1. Odpłatność za usługi obejmujące okres do
jednego miesiąca, uiszczane są jednorazowo po
zakończeniu świadczenia usług.

2) zdarzeniami losowymi powodującymi istotne
zwiększenie wydatków;

2. Jeşeli świadczenie usług obejmuje okres dłuşszy niş miesiąc, odpłatność za ich świadczenie następuje w częściach za kaşdy miesiąc z dołu.
3. Termin wnoszenia opłat lub części opłat za
usługi nie moşe być określony w decyzji jako dłuşszy niş 30 dni od zakończenia ich świadczenia.
4. Termin i wysokość wnoszenia opłat za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, są
określone w decyzji administracyjnej przyznającej te
świadczenia.
§ 5. 1. Wysokość opłat za usługi opiekuńcze oraz
specjalistyczne usługi opiekuńcze, z uwzględnieniem dochodów na osobę lub osobę w rodzinie
świadczeniobiorcy, ustala się jako iloczyn godzin
świadczonych usług i kosztu 1 godziny tych usług.
2. Ustala się koszt 1 godziny usług opiekuńczych
świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej
w Międzyrzeczu na 9,00zł (słownie: dziewięć złotych).
3. Ustala się koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych, świadczonych przez
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§ 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
związanych z:
1) koniecznością ponoszenia wysokich kosztów
leczenia związanych z długotrwałą chorobą;

3) innymi zdarzeniami mającymi wpływ na pogorszenie się sytuacji dochodowej świadczeniobiorcy
na wniosek osoby uprawnionej, opiekuna prawnego
lub pracownika socjalnego, świadczeniobiorca moşe
być zwolniony w całości lub częściowo z ponoszenia
opłat.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Międzyrzecza.
§ 8. Traci moc uchwała Nr XXIII/206/04 z dnia
28 grudnia 2004r. w sprawie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak równieş trybu ich pobierania
(Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
z 14 lutego 2005r. Nr 7, poz. 135).
§ 9. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Stanisław Ziemecki

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 83

– 4368 –

Poz. 1116, 1117
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UCHWAŁA NR LVI/918/09
RADY MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 24 czerwca 2009r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele
niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg w granicach
administracyjnych Miasta Gorzowa Wlkp.

Na podstawie art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2007r.
Nr 19, poz. 115 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr LIX/671/05 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 paŝdziernika 2005r. w sprawie
ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
w granicach administracyjnych Miasta Gorzowa
Wlkp. zmienionej uchwałą Nr LXXII/869/06 z dnia
28 czerwca 2006r. i uchwałą Nr XIV/207/07 z dnia
27 czerwca 2007r. wprowadza się następujące zmiany:

W § 1 pkt 3 dodaje się pkt e o brzmieniu:
„e) stawki opłat za 1m2 powierzchni reklamy obnişa
się o 95% dla reklam umieszczanych na słupach
ogłoszeniowych stanowiących obiekty małej architektury.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Krystyna Sibińska
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UCHWAŁA NR LVI/919/09
RADY MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 23 czerwca 2009r.
w sprawie opinii dla nazw węzłów komunikacyjnych w przebiegu drogi S-3 na odcinku obwodnicy Miasta
Gorzowa Wlkp.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 18 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miasta Gorzowa Wlkp. uchwala się co następuje:
§ 1. Opiniuje się pozytywnie nadanie nazw dla
węzłów komunikacyjnych w przebiegu drogi S-3 na
odcinku obwodnicy Miasta Gorzowa Wlkp. począwszy od wjazdu z kierunku Szczecina:
1) Gorzów Wlkp. - Północ - dla węzła na skrzyşowaniu drogi S-3 z ul. Szczecińską;
2) Gorzów Wlkp. - Zachód - dla węzła na skrzyşowaniu drogi S-3 z ul. Kostrzyńską;
3) Gorzów Wlkp. - Południe - dla węzła na skrzyşowaniu drogi S-3 z ul. Kasprzaka.

§ 2. Plan sytuacyjny połoşenia węzłów komunikacyjnych stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Uchyla się uchwałę Nr IX/140/07 Rady
Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 kwietnia 2007r.
w sprawie nadania nazw dla węzłów komunikacyjnych w przebiegu drogi S-3 na odcinku obwodnicy
Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje z dniem ogłoszenia przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych
i Autostrad w drodze zarządzenia.
Przewodnicząca Rady
Krystyna Sibińska

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 83
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Poz. 1117
Załącznik
do uchwały Nr LVI/919/09
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 24 czerwca 2009r.

1117

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 83

– 4370 –

Poz. 1118, 1119

1118
1118

UCHWAŁA NR LVI/920/09
RADY MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 24 czerwca 2009r.
w sprawie pozbawienia niektórych odcinków ulic w Gorzowie Wlkp. kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz.1592 ze zm.), art. 7 ust. 2 oraz
art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115
ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Pozbawia się kategorii dróg gminnych następujące odcinki ulic w Gorzowie Wlkp.:
-

ul. Szczecińska - od Węzła Gorzów Północ
do ul. Myśliborskiej;

-

ul. Myśliborska - od ul. Szczecińskiej do
Al. Konstytucji 3 - go Maja,

-

Al. Konstytucji 3 - go Maja - od ul. Myśliborskiej do ul. Sikorskiego,

-

ul. Sikorskiego - od Al. Konstytucji 3 - go
Maja do ul. Chrobrego,

-

ul. Chrobrego - od ul. Sikorskiego do
ul. Nadbrzeşnej,

-

Most Staromiejski

-

ul. Grobla - od Ronda Świętego Jerzego
do Ronda Grobla,

-

most Kanał Ulgi

-

ul. Koniawska - od mostu Kanał Ulgi do
ul. Poznańskiej,

-

ul. Poznańska - od ul. Koniawskiej do
Ronda Poznańskiego.

§ 2. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia
2010r.
Przewodnicząca Rady
Krystyna Sibińska
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UCHWAŁA NR LVI/921/09
RADY MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 24 czerwca 2009r.
w sprawie zaliczenia niektórych odcinków ulic na terenie miasta Gorzowa Wlkp. do kategorii dróg
powiatowych

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j.
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 18
ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) i art. 6a ust. 2 ustawy z dnia
21 marca 1985r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U.
z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zalicza się do kategorii dróg powiatowych
następujące odcinki ulic w Gorzowie Wlkp.:
-

Al. Konstytucji 3-go Maja (od ul. Estkow-

skiego do ul. Sikorskiego),
-

ul. Sikorskiego (od Al. Konstytucji 3 - go
Maja do ul. Chrobrego),

-

ul. Chrobrego (od ul. Sikorskiego do
ul. Nadbrzeşnej),

-

Most Staromiejski,

-

ul. Grobla ( od Ronda Świętego Jerzego
do Ronda Grobla),

-

most Kanał Ulgi,

-

ul. Koniawska (od mostu Kanał Ulgi do
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ul. Poznańskiej),
-

ul. Poznańska (od ul. Koniawskiej do Ronda Poznańskiego).

Poz. 1119, 1120

od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia
2010r.
Przewodnicząca Rady
Krystyna Sibińska

§ 2. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
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UCHWAŁA NR LVI/923/09
RADY MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 24 czerwca 2009r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 21 ust. 1
pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t. j. Dz. U.
z 2005r. Nr 31, poz. 266 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
Nr XIV/196/07 z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy zmienionej uchwałą
Nr XLV/762/08 z dnia 17 grudnia 2008r. wprowadza
się następujące zmiany:
1) po § 13a dodaje się rozdział 7b w brzmieniu:
„Rozdział 7b
Obiekt hotelowy przy ul. Szczecińskiej 25
§ 13b. 1. Prezydent Miasta przeznacza część
obiektu hotelowego zarządzanego przez Zakład
Gospodarki Mieszkaniowej, połoşonego przy
112 0

ul. Szczecińskiej 25 do wynajmowania pomieszczeń za odpłatnością i na zasadach jak dla
lokali socjalnych.
2. Pomieszczenia, o których mowa w ust. 1 są
wynajmowane zgodnie z przepisami Kodeksu
Cywilnego i są wskazywane osobom/rodzinom
umieszczonym na liście przydziału lokali socjalnych opracowanej przy współudziale Społecznej Komisji Mieszkaniowej, za zgodą tych
osób/rodzin.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Krystyna Sibińska
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Poz. 1121, 1122

1121
112 1

UCHWAŁA NR XL/227/09
RADY GMINY SANTOK
z dnia 30 czerwca 2009r.
w sprawie zmian w statucie Gminy Santok

Na podstawie art. 3 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 4 ust. 1
i art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223,
poz. 1458) uchwala się, co następuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Santok.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od dnia
1 lipca 2009r.

§ 1. W uchwale Nr IV/39/03 Rady Gminy Santok
z dnia 14 lutego 2003r. w sprawie statutu Gminy
Santok uchyla się rozdział 11 Pracownicy samorządowi.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Boczula
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UCHWAŁA NR XLII/288/09
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH
z dnia 30 czerwca 2009r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w mieście Strzelce Krajeńskie
w rejonie ul. Przemysłowej i ul. Jedności Robotniczej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, zmiany: 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 i Nr 116, poz. 1203, 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) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, zmiany:
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, z 2008r. Nr 199, poz. 1227 i Nr 201,
poz. 1237) Rada Miejska w Strzelcach Krajeńskich
uchwala co, następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w mieście Strzelce
Krajeńskie w rejonie ul. Przemysłowej i ul. Jedności
Robotniczej, po stwierdzeniu zgodności przyjętych

rozwiązań z ustaleniami „Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Strzelce Krajeńskie”.
2. Plan obejmuje obszar połoşony w rejonie
ul. Przemysłowej i ul. Jedności Robotniczej oznaczony na załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Integralnymi częściami uchwały są:
1) załącznik Nr 1 - rysunek planu w skali 1:1000;
2) załącznik Nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu;
3) załącznik Nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji i finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które naleşą do zadań własnych gminy.
4. Przedmiotem planu miejscowego jest przeznaczenie terenów na działalność produkcyjną, składy i magazyny, hurtownie, usługi komunikacyjne,
usługi, zakłady drobnej wytwórczości, zieleń
i mieszkalnictwo.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) przepisach szczególnych - naleşy przez to rozumieć przepisy ustawy wraz z aktami wyko-
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nawczymi;
2) rysunku planu - naleşy przez to rozumieć rysunek planu stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
3) granicach planu - naleşy przez to rozumieć linię
ograniczającą obszar planu;
4) przeznaczenie terenu - naleşy przez to rozumieć
funkcje przypisane do terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi;
5) dopuszczalnym poziomie hałasu i drgań - naleşy przez to rozumieć dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku określone w przepisach
szczególnych;
6) terenie - naleşy przez to rozumieć fragment
planu, ograniczony liniami rozgraniczającymi
i oznaczony symbolem;
7) powierzchni zabudowy - naleşy przez to rozumieć powierzchnię terenu zajętą przez budynek
w stanie wykończonym, określony w Polskiej
Normie i w innych przepisach szczególnych;
8) wskaŝnik dopuszczalnej powierzchni zabudowy
- naleşy przez to rozumieć dopuszczalną wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do
powierzchni działki lub terenu;
9) powierzchni terenu biologicznie czynnej - naleşy przez to rozumieć powierzchnię określona
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
10) pasie drogowym - naleşy przez to rozumieć
wydzielony liniami granicznymi grunt wraz
z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią,
w którym są zlokalizowane droga, oraz obiekty
budowlane i urządzenia techniczne związane
z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą
ruchu, a takşe urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą. w pasie drogowym na
terenach zabudowanych mogą znajdować się
urządzenia infrastruktury technicznej nie związane z funkcją komunikacyjną drogi. Pas drogowy został określony w ustawie o drogach
publicznych;
11) nieprzekraczalnej linii zabudowy - naleşy przez
to rozumieć linię, której nie moşe przekroczyć
şaden element budynków za wyjątkiem gzymsów, okapów dachów, balkonów, wykuszy, galerii, tarasów, schodów zewnętrznych, pochylni
i ramp, określonych w przepisach szczególnych;
12) remoncie, przebudowie, dobudowie, nadbudowie, rozbudowie - definicja wg ustawy Prawo budowlane;
13) wysokości zabudowy - naleşy przez to rozumieć
wysokość budynku, którą mierzy się od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku,
do najwyşej połoşonej kalenicy lub najwyşej
połoşoną krawędŝ stropodachu łącznie z grubością izolacji cieplnej i warstwy ją osłaniającej
określoną w przepisach szczegółowych;

Poz. 1122

14) rozwiązania technologiczne - naleşy przez to
rozumieć budowle nie będące budynkami;
15) ogrodzeniu aşurowym - naleşy przez to rozumieć ogrodzenie, które powinno być aşurowe
co najmniej powyşej 0,50m od poziomu terenu.
Łączna ilość prześwitów (otworów), umoşliwiająca naturalny przepływ powietrza, powinna
wynosi co najmniej 25% powierzchni aşurowej
części ogrodzenia między słupami;
16) działce budowlanej - definicja wg ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
17) elementach małej architektury - naleşy przez to
rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:
a)

posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

b)

uşytkowe słuşące rekreacji codziennej
i utrzymaniu porządku, określone w ustawie
Prawo Budowlane.

§ 3. Na obszarze planu ustala się:
1. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o róşnym przeznaczeniu, lub róşnych
zasadach zagospodarowania. Wyodrębnia się:
1) tereny oznaczone symbolami - 1P,U; 2P,U;
3P,U; 4P,U; 5P,U; 6PU - przeznaczone na działalność produkcyjną, składy, magazyny, hurtownie, usługi;
2) teren oznaczony symbolem 1U,P - usługi w tym
usługi komunikacyjne, zakłady drobnej wytwórczości;
3) teren oznaczony symbolem 1U,MN - usługi
z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej wolnostojącej;
4) tereny oznaczone symbolami: 2U,MN; 3U,MN tereny usługowo - mieszkaniowe - uzupełnienie
sąsiednich działek;
5) teren oznaczony symbolem 1MN, 2MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca z dopuszczeniem usług nieuciąşliwych;
6) teren oznaczony symbolem 1ZP - teren zieleni
urządzonej;
7) tereny oznaczone symbolami 2ZP; 3ZP - tereny
zieleni urządzonej wraz ze zbiornikami ziemnymi wód powierzchniowych;
8) teren oznaczony symbolem 1IK - teren istniejącej przepompowni ścieków;
9) teren oznaczony symbolem 1KT - teren zieleni
urządzonej z elementami infrastruktury technicznej, oraz ze zbiornikiem ziemnym wód powierzchniowych;
10) teren oznaczony symbolem 1KX - pas techniczny;
11) tereny oznaczone symbolami - 1IE; 2IE - tereny
stacji transformatorowych;
12) teren oznaczony symbolem - 1IEp - teren pro-
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jektowanej stacji transformatorowej;
13) teren oznaczony symbolem 1KDG - teren drogi
publicznej głównej;
14) tereny oznaczone symbolami 1KDL; 2KDL - tereny dróg publicznych lokalnych;
15) tereny oznaczone symbolami 1KDD; 2KDD;
3KDD; 4KDD; 5KDD; 6KDD - tereny dróg publicznych dojazdowych;
16) teren oznaczony symbolem 1KDW - teren drogi
dojazdowej wewnętrznej;
17) oznaczenie symbolem 1Z; 2Z; 3Z - zjazdy z dróg
publicznych.

Poz. 1122
sieniu do pozostałego obszaru - w przypadku
natrafienia podczas robót budowlanych i ziemnych na przedmiot, który posiada cechy zabytkowe, naleşy niezwłocznie zawiadomić o tym
Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, lub Burmistrza Strzelec Krajeńskich
i jednocześnie zabezpieczyć odkryty przedmiot
oraz wstrzymać wszelkie roboty mogące go
uszkodzić lub zniszczyć, do czasu wydania przez
Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków odpowiednich zarządzeń;

2) na obszarze objętym planem nie występują dobra kultury współczesnej.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz kształtowania przestrzeni publicznej:

5. Parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaŝniki intensywności zabudowy.

1) dopuszcza się umieszczenie wolnostojących
nośników reklamowych, reklam na słupach
ogłoszeniowych, oraz tablic informacyjnych, jeşeli ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej;

Szczegółowe zasady i warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz wskaŝniki
dopuszczalnej powierzchni zabudowy zostały podane w rozdziale 2.

2) w przypadku łącznego zagospodarowania sąsiadujących działek budowlanych dopuszcza się
sytuowane zabudowy na wspólnej granicy tych
działek;

Realizacja infrastruktury technicznej będzie wymagała wykonania makroniwelacji na fragmentach
terenów dróg: 3KDD, oraz zjazdu z drogi 6KDD na
drogę 1KDL.

3) naleşy uwzględnić potrzeby osób niepełnosprawnych przy kształtowaniu zabudowy
i urządzeń komunikacyjnych.

6. Granice i sposoby zagospodarowania terenów
lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych
na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów
górniczych, a takşe naraşonych na niebezpieczeństwo powodzi, oraz zagroşonych osuwaniem się
mas ziemnych.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego polegające na:
1) ustala się nakaz oczyszczenia wód deszczowych
z powierzchni utwardzonych i dróg przed ich
odprowadzeniem docelowym do miejskiej kanalizacji deszczowej;
2) zakazie stosowania urządzeń nie spełniających
wymogów ochrony środowiska;
3) zachowaniu zieleni naturalnej, w tym istniejącego drzewostanu;
4) prowadzeniu takiej działalności na terenie objętym planem, która nie powoduje pogorszenia
się komfortu şycia mieszkańców, będących
w bezpośrednim lub pośrednim zasięgu oddziaływania przedmiotowych zmian;
5) ochronie zbiorników wód powierzchniowych;
6) zakazie składowania odpadów niebezpiecznych
na całym obszarze objętym planem.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
1) na terenie objętym planem znajdują się 2 stanowiska archeologiczne: stanowisko Nr 5 na
obszarze AZP 42-14/57 i Nr 6 na obszarze
AZP 42-14/58. Podczas prowadzenia prac ziemnych w obrębie granic w/w stanowisk archeologicznych oraz w ich bezpośrednim zasięgu,
naleşy wykonać badania w formie nadzoru archeologicznego, po wcześniejszym otrzymaniu
decyzji archeologicznej od Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W odnie-

Na terenie objętym opracowaniem nie występują
tereny górnicze, a takşe tereny naraşone na niebezpieczeństwo powodzi i osuwania się mas ziemnych.
7. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym:
1) dopuszcza się podział nieruchomości na działki
z funkcją zgodną z zasadami zawartymi w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów;
2) dopuszcza się wydzielenie działek pod lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej
pod warunkiem zapewnienia dostępu do drogi
publicznej, lub drogi wewnętrznej.
8. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu, w tym
zakaz zabudowy zostały przedstawione w rozdziale
2.
9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) obsługa komunikacyjna terenu:
a)

dla wszystkich inwestycji realizowanych na
terenach objętych planem naleşy zapewnić
w granicach własnej działki budowlanej odpowiednią ilość miejsc postojowych oraz
miejsc dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

b)

dostęp do drogi publicznej moşe odbywać
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się przez słuşebność, uşyczenie;
2) obsługa terenu w sieć infrastruktury technicznej:
a)

ustala się prowadzenie sieci uzbrojenia podziemnego w liniach rozgraniczających dróg,

b)

ustala się, şe w przypadku przebudowy lub
budowy układu komunikacyjnego, naleşy
nieczynne sieci uzbrojenia technicznego
zdemontować,

c)

zabrania się na terenie planu realizacji naziemnych sieci uzbrojenia technicznego
z wyjątkiem przyłączy o charakterze czasowym, oraz infrastruktury ciepłowniczej
i oświetleniowej;

Poz. 1122
b)

dopuszcza się prowadzenie kanalizacji deszczowej w pasach drogowych,

c)

dopuszcza się budowę zbiorników retencyjnych na terenie inwestora,

d)

dopuszcza się na okres przejściowy, do czasu wykonania miejskiej kanalizacji deszczowej, przeznaczenie zbiorników ziemnych
wód powierzchniowych połoşonych na terenach 1KT, 2ZP, 3ZP jako odbiorników wód
deszczowych po uprzednim ich podczyszczeniu i odprowadzeniu wód ze zbiorników
do kanalizacji deszczowej w ul. Gorzowskiej
- 1KDG,

e)

dopuszcza się budowę separatorów wód
deszczowych na terenach własnych inwestora,

f)

dopuszcza się wydzielenie pasów technicznych dla prowadzenia sieci poza pasami
drogowymi;

2a) obsługa terenu siecią wodociągową:
a)

zaopatrzenie terenu w wodę do celów bytowo-gospodarczych oraz przeciwpoşarowych
z ogólnodostępnej sieci wodociągowej,

b)

budowa rozdzielczej sieci wodociągowej
w układach pierścieniowych w liniach rozgraniczenia dróg,

c)

dopuszcza się doprowadzenie wody dla celów bytowo-gospodarczych i dla celów przeciwpoşarowych z istniejącego systemu wodociągowego,

d)

dopuszcza się wydzielenie pasów technicznych dla prowadzenia sieci poza ciągami
komunikacyjnymi,

e)

dopuszcza się rozbudowę magistrali wodociągowych;

2d) w zakresie sieci gazowej:
a)

ustala się prowadzenie sieci gazowej w liniach rozgraniczających dróg,

b)

dopuszcza się budowę rozdzielczej sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia,

c)

budowa lub rozbudowa sieci gazowej, dystrybucyjnej moşe być prowadzona na warunkach
umów
przyłączeniowych,
zawieranych
z właścicielami lub inwestorami obiektów,
a operatorem sieci gazowej, przy załoşeniu
iş spełnione będą techniczne i ekonomiczne
warunki dostawy gazu, równieş zgodnie
z odpowiednimi przepisami ustawy Prawo
Energetyczne;

2b) w zakresie kanalizacji sanitarnej:
a)

ustala się uzbrojenie terenu w sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej,

b)

ustala się budowę rozdzielczego systemu
kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

c)

d)

a)

dopuszcza się prowadzenie kanalizacji sanitarnej w pasach technicznych poza ciągami
komunikacyjnymi,

ustala się zasilanie terenu objętego planem
z istniejących stacji transformatorowych
15/04kV znajdujących się w obszarze planu,
poza obszarem planu, a takşe ze stacji projektowanej,

b)

ustala się odprowadzenie ścieków do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej,

ustala się zasilanie terenu z linii średniego
i niskiego napięcia,

c)

ustala się prowadzenie kablowych sieci elektroenergetycznych w pasach drogowych
oraz poza nimi,

d)

dopuszcza się budowę linii: energetycznych
kablowych średniego i niskiego napięcia połoşonych w ziemi, linii oświetlenia ulicznego,
budowę stacji transformatorowej na działce
inwestora,

e)

zakaz budowy napowietrznych linii elektroenergetycznych z wyjątkiem linii wykonanych na czas budowy;

e)

dopuszcza się wykonanie urządzeń do podczyszczania ścieków na działce inwestora,

f)

do czasu budowy kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków sanitarnych do szczelnych zbiorników bezodpływowych,

g)

dopuszcza się budowę przepompowni ścieków i wód deszczowych w pasach drogowych i na terenach własnych inwestora. Dopuszcza się wykonanie ogrodzenia tych
miejsc;

2c) w zakresie kanalizacji deszczowej:
a)

2e) w zakresie sieci elektroenergetycznych;

ustala się budowę rozdzielczego systemu
kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

2f) w zakresie zaopatrzenia w ciepło:
a)

ustala się stosowanie urządzeń grzewczych
o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń,
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b)

ustala się własne urządzenia grzewcze,

e)

powierzchnia biologicznie czynna min. 10%,

c)

dopuszcza się prowadzenie sieci grzewczych
w pasach drogowych,

f)

miejsca postojowe zabezpieczyć w granicach własności działki,

d)

dopuszcza się prowadzenie sieci grzewczych
i obiektów oraz urządzeń z nią związanych
poza pasami drogowymi, za zgodą właściciela działki, po uzgodnieniu z administratorem sieci i pod warunkiem, şe nie zostaną
zakłócone podstawowe funkcje tych terenów,

g)

nieprzekraczalna linia zabudowy od strony
ul. Jedności Robotniczej 1KDD - 6,0m od linii rozgraniczającej drogę,

h)

ilość miejsc postojowych - min. 1 miejsca
postojowe na 200m² powierzchni uşytkowej,

i)

odpady stałe gromadzić w wolnostojących
pojemnikach;

e)

dopuszcza się podłączenia sieci grzewczych
do istniejących ŝródeł ciepła,

f)

dopuszcza się lokalizację centralnych ciepłowni,

g)

dopuszcza się prowadzenie sieci grzewczych
nad poziomem terenu;

2) dopuszcza się:
a)

remont, budowę, przebudowę obiektów budowlanych przy spełnieniu warunków dla
budynków:
-

wysokość dla budynków biurowych,
usługowych do 3 kondygnacji,

-

wysokość pozostałych obiektów budowlanych do 25m,

2g) w zakresie telekomunikacji:
a)

ustala się prowadzenie sieci telekomunikacyjnych w pasach drogowych,

b)

dopuszcza się lokalizowanie sieci telekomunikacyjnych we wspólnych kanałach zbiorczych biegnących w pasach drogowych, jak
i poza pasami, po uzyskaniu zgody właścicieli terenów,

c)

zakazuje się prowadzenia sieci telekomunikacyjnych napowietrznych z wyjątkiem sieci
wykonanych na czas budowy;

3) w zakresie gromadzenia i usuwania odpadów
obowiązują zasady określone w odrębnych
przepisach szczególnych.

b)

zwiększenie wysokości budowli jeşeli wynika
to z przyjętych rozwiązań technologicznych,

c)

rozbiórkę obiektów budowlanych i budowli,

d)

wykonanie ogrodzenia działki. Wysokość
ogrodzenia od strony drogi 1KDD do 2m.
Ogrodzenie aşurowe przy uwzględnieniu
pkt 3 lit. a,

e)

podział terenu na działki budowlane, ustalając minimalną powierzchnię działki na
3000m². Szerokość frontu działki min. 30m,

f)

zmniejszenie linii zabudowy od strony drogi
dojazdowej przyjętej w pkt 1 lit. g - dla
obiektów związanych z obsługą zakładu
(np. portiernia) do 1,50m od granicy pasa
drogowego,

g)

prowadzenie sieci uzbrojenia wraz z urządzeniami technicznymi i obiektami budowlanymi związanymi technologicznie,

h)

gromadzenie odpadów w pomieszczeniach
wbudowanych, wentylowanych lub w wolnostojących pojemnikach;

10. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i uşytkowania terenów.
Do czasu realizacji ustaleń niniejszej uchwały, dopuszcza się dotychczasowy sposób uşytkowania
i zagospodarowania terenu.
Rozdział 2
Przepisy szczegółowe
§ 4. Zasady zagospodarowania terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:
1. Określa się następujące zasady zabudowy
i zagospodarowania dla terenu oznaczonego symbolem: 1P,U - działalność produkcyjna, składy, magazyny, hurtownie, usługi w tym usługi komunikacyjne, zakłady drobnej wytwórczości.
1) ustala się:
a)

utrzymanie istniejącej zabudowy wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną,

b)

dojazd na teren od strony drogi dojazdowej
1KDD,

c)

uciąşliwość działalności produkcyjnej, rzemieślniczej i usług, ograniczyć do granicy
własności działki,

d)

wskaŝnik dopuszczalnej powierzchni zabudowy 70%,

3) zakazuje się:
a)

wykonywania ogrodzenia z prefabrykowanych płyt betonowych,

b)

wprowadzania zabudowy mieszkaniowej,

c)

montaşu masztu bazowego telefonii cyfrowej.

2. Określa się następujące zasady zabudowy
i zagospodarowania dla terenu oznaczonego symbolem: 2P,U - działalność produkcyjna, składy, magazyny, hurtownie, usługi w tym usługi komunikacyjne, zakłady drobnej wytwórczości.
1) ustala się:
a)

dojazd na teren od strony dróg: 1KDL, 1KDD,
6KDD,
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b)

uciąşliwość działalności produkcyjnej i usług
ograniczyć do granicy własności własnej
działki,

f)

prowadzenie sieci uzbrojenia wraz z urządzeniami technicznymi i obiektami budowlanymi związanymi technologicznie,

c)

ilość kondygnacji dla budynków biurowych,
usługowych do 3,

g)

włączenia terenów oznaczonych symbolami:
1ZP, 2ZP;

d)

wysokość pozostałych obiektów budowlanych do 25m,

e)

miejsca postojowe zabezpieczyć w granicach własności działki,

f)

wskaŝnik dopuszczalnej powierzchni zabudowy 70%,

g)

powierzchnia biologicznie czynna min. 15%,

h)

nieprzekraczalna linia zabudowy od strony
drogi 1KDL, 1KDD, 6KDD - 6m od linii rozgraniczającej drogę,

i)

obszar związany ze stanowiskami archeologicznymi (stan. Nr 6, AZP 42-14/58 oraz stan.
Nr 5, AZP 42-14/58) podlegający nadzorowi
archeologicznemu. Naleşy uzyskać pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
na prowadzenie prac ziemnych na tym obszarze,

j)

ilość miejsc postojowych - min. 1 miejsca
postojowe na 200m² powierzchni uşytkowej,

k)

gromadzenie odpadów w pomieszczeniach
wbudowanych, wentylowanych lub w wolnostojących pojemnikach;

2) dopuszcza się:
a)

b)

c)

d)

e)

podział terenu na działki budowlane ustalając:
-

minimalną
3.000m2,

powierzchnię

działki

na

-

szerokość frontu działki min. 30m,

-

minimalny kąt połoşenia granicy działki
w stosunku do pasa drogowego - 80o,

-

wydzielenie działki o wymiarach 5m x 5m
pod stację transformatorową 15/04kV,

-

usytuowanie kablowej szafki rozdzielczej
od strony drogi 1KDL,
wprowadzenie dodatkowych dróg wewnętrznych z dojazdem do dróg publicznych
dla obsługi terenów powstałych w wyniku
podziału terenu 2P,U. Szerokość pasa drogowego min. 12m,
zmniejszenie linii zabudowy od strony dróg
dojazdowych przyjętej w pkt 1 lit. h - dla
obiektów związanych z obsługą zakładu (np.
portiernia), do 1,50m od granicy pasa drogowego,
wykonanie ogrodzenia działki. Wys. ogrodzenia od strony dróg dojazdowych do 2m.
Ogrodzenie aşurowe, przy uwzględnieniu
pkt 3 lit. a,
zwiększenie wysokości budowli jeşeli wynika
to z przyjętych rozwiązań technologicznych,

3) zakazuje się:
a)

wykonywania ogrodzenia z prefabrykowanych płyt betonowych,

b)

wprowadzania zabudowy mieszkaniowej.

3. Określa się następujące zasady zabudowy
i zagospodarowania dla terenu oznaczonego symbolem: 3P,U - działalność produkcyjna, składy, magazyny, hurtownie, usługi komercyjne, usługi komunikacyjne, zakłady drobnej wytwórczości.
1) ustala się:
a)

dojazd na teren od strony drogi publicznej
1KDL, 6KDD,

b)

uciąşliwość działalności produkcyjnej, hurtowni i usług ograniczyć do granicy własności działki,

c)

ilość kondygnacji dla budynków biurowych,
usługowych do 3,

d)

wysokość pozostałych obiektów budowlanych do 25m,

e)

miejsca parkingowe zabezpieczyć w granicach własności działki,

f)

wskaŝnik dopuszczalnej powierzchni zabudowy 70%,

g)

powierzchnię biologicznie czynną min. 15%,

h)

obszar związany ze stanowiskiem archeologicznym (stan. Nr 6, AZP 42-14/58) podlegającym nadzorowi archeologicznemu. Naleşy
uzyskać pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac
ziemnych na tym obszarze,

i)

nieprzekraczalna linia zabudowy od strony
dróg: 1KDL, 6KDD - 6m od linii rozgraniczającej drogę,

j)

ilość miejsc postojowych - min. 1 miejsca
postojowe na 200m² powierzchni uşytkowej
obiektu,

k)

odpady stałe gromadzić w wolnostojących
pojemnikach;

2) dopuszcza się:
a)

podział na działki budowlane, przyjmując
front działki min. 30m,

b)

wykonanie ogrodzenia działki. Wys. ogrodzenia od strony dróg dojazdowych do 2m.
Ogrodzenie aşurowe przy uwzględnieniu pkt
3 lit. a,

c)

zwiększenie wysokości budowli jeşeli wynika
to z przyjętych rozwiązań technologicznych,

d)

zmniejszenie linii zabudowy od strony drogi
dojazdowej przyjętej w pkt 1 lit. i dla obiek-
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tów związanych z obsługą zakładu (np. portiernia) do 1,50m od granicy pasa drogowego,
e)

prowadzenie sieci uzbrojenia wraz z urządzeniami technicznymi i obiektami budowlanymi związanymi technologicznie,

f)

gromadzenie odpadów w pomieszczeniach
wbudowanych, wentylowanych, lub w wolnostojących pojemnikach;

3) zakazuje się:
a)

wykonywania ogrodzenia z prefabrykowanych płyt betonowych,

b)

wprowadzania zabudowy mieszkaniowej.

4. Określa się następujące zasady zabudowy
i zagospodarowania dla terenów oznaczonych symbolami: 4P,U i 5P,U - działalność produkcyjna, składy, magazyny, hurtownie, usługi w tym usługi komunikacyjne, zakłady drobnej wytwórczości.
1) ustala się:
a)

utrzymanie istniejącej zabudowy, wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną,

b)

dojazd na tereny do strony dróg: 1KDD
i 1KDL,

c)

uciąşliwość działalności produkcyjnej, rzemieślniczej i usług ograniczyć do granicy
własności działki,

d)

wskaŝnik dopuszczalnej powierzchni zabudowy 70%,

e)

powierzchnia biologicznie czynna min. 10%,

f)

miejsca postojowe zabezpieczyć w granicach własności działki,

g)

nieprzekraczalna linia zabudowy od strony
ul. Jedności Robotniczej 1KDD - 6m od linii
rozgraniczającej ulicę, od strony 1KDL - 6m,

Poz. 1122
pkt 3 lit. a,
e)

podział terenu na działki budowlane,

f)

zmniejszenie linii zabudowy przyjętej w pkt 1
lit. f dla obiektów związanych z obsługą zakładu (np. portiernia) do 1,50m od granicy
pasa drogowego,

g)

prowadzenie sieci uzbrojenia wraz z urządzeniami technicznymi i obiektami budowlanymi związanymi technologicznie,

h)

przebudowę lub likwidację stacji transformatorowej na terenie 5P,U;

3) zakazuje się:
a)

wykonywania ogrodzenia z prefabrykowanych płyt betonowych,

b)

wprowadzania zabudowy mieszkaniowej.

5. Określa się następujące zasady zabudowy
i zagospodarowania dla terenu oznaczonego symbolem: 6P,U - teren na uzupełnienie sąsiednich terenów.
1) ustala się:
a)

włączenie terenu do sąsiadujących działek
Nr: 504/65; 504/60; 504/61; 504/62,

b)

prowadzenie infrastruktury technicznej;

2) dopuszcza się:
a)

wykonanie ogrodzenia od strony drogi
2KDL. Wysokość ogrodzenia do 2m, ogrodzenie aşurowe - siatka.

6. Określa się następujące zasady zabudowy
i zagospodarowania dla terenu oznaczonego symbolem: 1U,P - usługi w tym usługi komunikacyjne,
zakłady drobnej wytwórczości.
1) ustala się:
a)

dojazd od strony drogi 1KDD,

h)

ilość miejsc postojowych - min. 1 miejsca
postojowe na 100m² powierzchni uşytkowej,

b)

nieprzekraczalna linia zabudowy - 6m od linii
rozgraniczającej drogę,

i)

gromadzenie odpadów w pomieszczeniach
wbudowanych, wentylowanych, lub w wolnostojących pojemnikach;

c)

ilość kondygnacji do 2, lub wysokość do
15m,

d)

wskaŝnik dopuszczalnej powierzchni zabudowy 70% ,

e)

gromadzenie odpadów w pomieszczeniach
wbudowanych, wentylowanych, lub w wolnostojących pojemnikach;

2) dopuszcza się:
a)

remont, budowę, przebudowę obiektów budowlanych przy spełnieniu warunków dla
budynków:
-

wysokość dla budynków biurowych,
usługowych do 3 kondygnacji,

-

wysokość pozostałych budynków do 25m,

2) dopuszcza się:
a)

podział terenu na działki budowlane,

b)

przyłączenie działek wyodrębnionych w wyniku podziału terenu, do działek sąsiednich
graniczących z tymi działkami;

b)

rozbiórkę obiektów budowlanych,

c)

zwiększenie wysokości budynków, o których
mowa w pkt 2 lit. a jeşeli wynika ona z przyjętych rozwiązań technologicznych,

3) zakazuje się wykonywania ogrodzenia z prefabrykowanych płyt betonowych od strony drogi.

wykonanie ogrodzenia działki. Wysokość
ogrodzenia od strony drogi 1KDD do 2m.
Ogrodzenie aşurowe przy uwzględnieniu

7. Określa się następujące zasady zabudowy
i zagospodarowania dla terenu oznaczonego symbolem: 1U,MN - usługi, rzemiosło z dopuszczeniem

d)
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funkcji mieszkaniowej związanej z prowadzoną działalnością usługowo - rzemieślniczą.

Poz. 1122

1) ustala się:
a)

dopuszczalny poziom hałasu i drgań jak dla
terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami zgodnie z przepisami
szczególnymi,

b)

wskaŝnik dopuszczalnej powierzchni zabudowy 50%,

1) ustala się:
a)

dopuszczalny poziom hałasu i drgań jak dla
terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami zgodnie z przepisami
szczególnymi,

b)

wskaŝnik dopuszczalnej powierzchni zabudowy 50%,

c)

powierzchnię biologicznie czynną min. 30%
powierzchni działki,

c)

powierzchnię biologicznie czynną min. 30%
powierzchni działki,

d)

d)

ilość kondygnacji – do 3 kondygnacji nadziemnych,

ilość kondygnacji dla budynków mieszkalnych zabudowy jednorodzinnej - do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze
uşytkowe,

e)

ogrodzenie działek - aşurowe, od frontu
wys. ogrodzenia do 1,80m, pozostałe do 2m,

e)

usytuowanie poziomu posadzki przy wejściu
do budynku mieszkalnego w stosunku do
przyległego terenu, nie wyşej niş 60cm,

f)

ilość miejsc postojowych - min. 1,5 miejsca
postojowego na 100m² powierzchni uşytkowej,

f)

dach dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowej 20o - 45o,

g)

gromadzenie odpadów w pomieszczeniach
wbudowanych, wentylowanych, lub w wolnostojących pojemnikach;

g)

orientowanie
budynków
mieszkalnych
główną kalenicą równolegle do drogi dojazdowej na teren działki,

h)

doświetlenie poddaszy: lukarny, okna dachowe, doświetlenia w szczytach poddasza
budynku,

2) dopuszcza się:
a)

łączenie działek,

b)

zabudowę mieszkaniową jako budynki wolnostojące lub dobudowane do budynków
usługowych i rzemieślniczych,

i)

pokrycie dachu - dachówka, gonty lub blachodachówka w odcieniach czerwieni i grafitu,

c)

podpiwniczenie budynków,

j)

d)

podział na działki budowlane, przy szerokości frontu min. 28m,

od strony drogi dojazdowej ogrodzenie aşurowe o wysokości do 1,70m,

k)

linie zabudowy nieprzekraczalne 6m od granicy działki od strony wjazdu na teren działki,

l)

przebudowę sieci wodociągowej,

e)

odprowadzenie
zbiorników,

ścieków

do

szczelnych

f)

skablowanie lub likwidację napowietrznej linii elektroenergetycznej sn;

3) zakazuje się wykonywania ogrodzenia z prefabrykowanych płyt betonowych.
8. Określa się następujące zasady zabudowy
i zagospodarowania dla terenów oznaczonych symbolami: 2U,MN; 3U,MN - tereny o funkcji usługowo mieszkaniowej do uzupełnienia sąsiednich terenów.

ł) ilość miejsc postojowych - min. 2 miejsca postojowe na 1 budynek mieszkalny,
m) gromadzenie odpadów w pomieszczeniach
wbudowanych, wentylowanych, lub w wolnostojących pojemnikach;
2) dopuszcza się:
a)

1) ustala się teren dla uzupełnienie sąsiedniej zabudowy;
2) dopuszcza się:
a)

wykonanie ogrodzenia aşurowego od strony
drogi 2KDL o wys. do 1,70,

b)

prowadzenie infrastruktury technicznej;

3) zakazuje się:
a)

-

szerokości frontu działki min. 26m,

-

minimalna powierzchnia działki 900m²,

-

minimalny kąt nachylenia granic wydzielonych działek budowlanych w stosunku
do pasa drogowego - 80º,

b)

w przypadku łącznego zagospodarowania
sąsiadujących działek budowlanych sytuowanie zabudowy na wspólnej granicy tych
działek,

c)

dobudowanie do budynku mieszkalnego
obiektu usługowego. Dobudowa - jedna
kondygnacja, dach wielospadowy o kącie
nachylenia do 45º, pokrycie dachu jak w bu-

wykonywania ogrodzenia z prefabrykowanych elementów betonowych lub şelbetowych od strony drogi.

9. Określa się następujące zasady zabudowy
i zagospodarowania dla terenów oznaczonych symbolami: 1MN; 2MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca z dopuszczeniem usług.

podział terenu na działki budowlane przy
przyjęciu:
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dynku mieszkalnym,
d)

e)

dowy 30%,

wbudowanie do budynku mieszkalnego lokalu usługowego o powierzchni całkowitej
nie przekraczającego 30% powierzchni całkowitej budynku,
budowę, dobudowę, wbudowanie budynku
gospodarczego, garaşu, do budynku mieszkalnego. W przypadku budowy lub dobudowy, budynek gospodarczy lub garaşowy, na
wysokość jednej kondygnacji, dach dwu lub
wielospadowy o kącie nachylenia do 45o,
pokrycie dachu jak na budynku mieszkalnym,
łączenie działek,

g)

podpiwniczenie budynków mieszkalnych,

h)

budowę obiektów małej architektury,

i)

włączenie terenu 3ZP dla celów rekreacji,

j)

likwidację drogi 1KDW z pozostawieniem
pasa technicznego dla potrzeb prowadzenia
sieci podziemnych o szerokości ok. 4m,

l)
ł)

na okres czasowy utrzymanie przebiegu istniejącej sieci wodociągowej, pod warunkiem
zabezpieczenia pasa technicznego o szerokości ok. 3m dla potrzeb prowadzenia konserwacji sieci,
odprowadzenie
zbiorników,

wykonanie elementów małej architektury,

e)

wykonanie ogrodzenia terenu - ogrodzenie
aşurowe do wysokości 2m;

3) zakazuje się:
a)

11. Określa się następujące zasady zabudowy
i zagospodarowania dla terenów oznaczonych symbolami: 2ZP i 3ZP - tereny zieleni urządzonej ze
zbiornikami ziemnymi wód powierzchniowych.

ścieków

do

szczelnych

prowadzenie infrastruktury technicznej;

a)

teren 2ZP związany ze stanowiskiem archeologicznym (stan. Nr 6, AZP 42 - 14/58) podlegającym nadzorowi archeologicznemu.
Naleşy uzyskać pozwolenie wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków na prowadzenie
prac ziemnych na tym obszarze,

b)

utrzymanie zbiorników ziemnych
wierzchniowych,

c)

dostęp do terenu 2ZP od strony drogi dojazdowej 6KDD,

d)

dostęp do terenu 3ZP od strony drogi wewnętrznej 1KDW,

e)

powierzchnię biologicznie czynną min. 30%;

b)

wykonywania ogrodzenia z prefabrykowanych elementów betonowych, lub şelbetowych,
sytuowania wszelkich urządzeń reklamowych i wolnostojących tablic informacyjnych, za wyjątkiem tablic informacyjnych
zawierających dane dotyczące prowadzonej
na danej działce działalności usługowej.

10. Określa się następujące zasady zabudowy
i zagospodarowania dla terenu oznaczonego symbolem: 1ZP - teren zieleni urządzonej.

a)

zmniejszenie lub zwiększenie powierzchni
zbiorników ziemnych wód powierzchniowych,

b)

odprowadzenie wód deszczowych do zbiorników ziemnych wód powierzchniowych po ich
uprzednim podczyszczeniu,

c)

włączenie terenu 2ZP do terenu 1ZP; 2P,U,

d)

włączenie terenu 3ZPdo terenu 1KT, 1U,MN
lub 1MN,

e)

wykorzystanie terenów jako terenów rekreacyjnych,

f)

budowę obiektów o jednej kondygnacji
związanych ze sportem i rekreacją,

g)

wskaŝnik dopuszczalnej powierzchni zabudowy 30%,

h)

wykonywanie elementów małej architektury,

i)

likwidację drogi wewnętrznej 1KDW w przypadku innego zabezpieczenia dostępności
do terenu 3ZP np. w przypadku połączenia
z inną działką mającą dostęp do drogi publicznej,

j)

wykonanie ogrodzenia terenów - ogrodzenie
aşurowe do wysokości 2m;

1) ustala się:
a)

b)

teren związany ze stanowiskiem archeologicznym (stanowisko Nr 6, AZP 42-14/58)
podlegającym nadzorowi archeologicznemu.
Naleşy uzyskać pozwolenie Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków na prowadzenie
prac ziemnych na tym obszarze,
dostęp do terenu od strony drogi wewnętrznej 6KDD przez teren 2ZP;

2) dopuszcza się:
a)

połączenie terenu 1ZP z terenem 2ZP; 2P,U,

b)

budowę obiektów jedno kondygnacyjnych
związanych ze sportem i rekreacją,

c)

wskaŝnik dopuszczalnej powierzchni zabu-

wód po-

2) dopuszcza się:

3) zakazuje się:
a)

wykonania ogrodzenia z prefabrykowanych
elementów betonowych lub şelbetowych.

1) ustala się:

f)

k)

d)

3) zakazuje się wykonania ogrodzenia z prefabrykowanych elementów betonowych lub şelbetowych.
12. Określa się następujące zasady zabudowy
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i zagospodarowania dla terenu oznaczonego symbolem 1KT - teren zieleni urządzonej z elementami
infrastruktury technicznej, oraz ze zbiornikiem ziemnym wód powierzchniowych.
1) ustala się:
a)

do czasu wykonania docelowej kanalizacji
deszczowej, rezerwę terenu pod infrastrukturę techniczną związaną z zagospodarowaniem zbiornika ziemnego wód powierzchniowych do odprowadzenia wód deszczowych;

Poz. 1122
z infrastrukturą techniczną.

15. Określa się następujące zasady zabudowy
i zagospodarowania dla terenów oznaczonych symbolami 1IE i 2IE - tereny istniejących stacji transformatorowych.
1) ustala się:
a)

2) dopuszcza się:
a)

wykonanie ogrodzenia terenu siatką do wysokości 2,20m,

b)

przebudowę i rozbudowę stacji.

2) dopuszcza się:
a)

prowadzenie sieci i budowę urządzeń technicznych,

b)

ogrodzenie terenu. Ogrodzenie aşurowe do
wys. 2m,

c)

włączenie do sąsiednich terenów 1U,MN;
2MN; 3ZP,

d)

podział terenu na działki;

16. Określa się następujące zasady zabudowy
i zagospodarowania dla terenu oznaczonego symbolem 1IEp - teren projektowanej stacji transformatorowej.
1) ustala się:
a)

3) zakazuje się:
a)

wykonania ogrodzenia z prefabrykowanych
elementów betonowych lub şelbetowych.

13. Określa się następujące zasady zabudowy
i zagospodarowania dla terenu oznaczonego symbolem 1KX - teren pasa technicznego.
1) ustala się:
a)

wydzielenie pasa technicznego;

2) dopuszcza się:
a)

podział terenu na działki,

b)

włączenie do sąsiednich działek,

c)

przeznaczenie terenu na zieleń niską,

d)

przeznaczenie na miejsca postojowe dla samochodów osobowych,

e)

prowadzenie ciągu pieszo - rowerowego,

f)

prowadzenie infrastruktury technicznej;

3) zakazuje się:
a)

ogrodzenia terenu i wydzielonych działek.

14. Określa się następujące zasady zabudowy
i zagospodarowania dla terenu oznaczonego symbolem 1IK - teren istniejącej przepompowni ścieków.

lokalizację przepompowni,

b)

dojazd od strony drogi 1KDD, 4KDD;

teren pod lokalizację stacji o wymiarach
5m x 6m;

2) dopuszcza się:
a)

wykonanie ogrodzenia terenu siatką do wysokości 2m,

b)

zmianę lokalizacji terenu pod stację.

17. Określa się następujące zasady zabudowy
i zagospodarowania dla terenu oznaczonego symbolem: 1KDG - teren drogi publicznej głównej.
1) ustala się:
a)

utrzymanie drogi w granicach pasa drogowego,

b)

jednopoziomowe skrzyşowanie z drogą
2KDL, pod warunkiem uzyskania odstępstwa
od Wojewody Lubuskiego od warunków
technicznych, zgodnie z art. 9 ustawy Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118
ze zm.) lub zmiany klasy drogi 1KDG o klasie
GP na klasę nişszą,

c)

prowadzenie infrastruktury technicznej podziemnej, w tym oświetlenie drogi;

2) dopuszcza się:
a)

zmianę klasy drogi po wybudowaniu obwodnicy miasta Strzelce Krajeńskie,

b)

do czasu wybudowania drogi 2KDL i skrzyşowania, korzystanie ze zjazdu na drogę działka Nr ewid. 505. Po wybudowaniu drogi
2KDL i skrzyşowania, obowiązuje zakaz zjazdu na drogę (działka Nr ewid. 505) od strony
drogi 1KDG, będzie obowiązywał zjazd od
strony drogi 2 KDL, oznaczony symbolem
1Z,

c)

remont, przebudowę pasa drogowego,
ustawianie tablic informacyjnych i reklamowych.

1) ustala się:
a)

utrzymanie lokalizacji stacji transformatorowych;

2) dopuszcza się:
a)

przebudowę, remont i rozbudowę przepompowni,

b)

wykonanie ogrodzenia terenu siatką do wysokości 2m,

d)

c)

wykonanie urządzeń i obiektów związanych

18. Określa się następujące zasady zabudowy
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i zagospodarowania dla terenu oznaczonego symbolem: 1KDL - teren drogi publicznej lokalnej.
1) ustala się:
a)

szerokość pasa drogowego - 20m,

b)

szerokość jezdni do 7m,

c)

jednopoziomowe skrzyşowanie z drogami
2KDL, 2KDD, 6KDD,

d)

prowadzenie infrastruktury technicznej podziemnej, w tym oświetlenie drogi;
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20. Określa się następujące zasady zabudowy
i zagospodarowania dla terenu oznaczonego symbolem: 1KDD - teren drogi publicznej dojazdowej.
1) ustala się:
a)

szerokość pasa drogowego do 18m,

b)

szerokość jezdni do 7m,

c)

jednopoziomowe skrzyşowanie z drogami
2KDL, 4KDD,

d)

prowadzenie infrastruktury technicznej podziemnej, w tym oświetlenie drogi,

e)

zakończenie drogi placem manewrowym
w istniejących granicach działki;

2) dopuszcza się:
a)

prowadzenie ciągu pieszo - rowerowego,

b)

wykonanie zatok postojowych dla autobusów,

c)

lokalizację tymczasowego obiektu budowlanego o wym. 3,5m x 4m przy zatoce dla potrzeb obsługi komunikacyjnej,

d)

ustawianie tablic informacyjnych i reklamowych,

e)

wykonanie placu manewrowego na zakończeniu drogi od strony terenu 3P,U,

f)

skablowanie lub likwidację linii napowietrznej elektroenergetycznej sn.

19. Określa się następujące zasady zabudowy
i zagospodarowania dla terenu oznaczonego symbolem: 2KDL - teren drogi publicznej lokalnej.
1) ustala się:
a)

szerokość pasa drogowego - 20m,

b)

szerokość jezdni do 7m,

c)

jednopoziomowe skrzyşowanie z drogami
1KDL, 1KDD, 4KDD, 1KDG - pod warunkiem
uzyskania odstępstwa od Wojewody Lubuskiego od warunków technicznych, zgodnie
z art. 9 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U.
z 2006r. Nr 156, poz.1118 ze zm.) lub zmiany
klasy drogi 1KDG o klasie GP na klasę nişszą, 3KDD,

d)

prowadzenie infrastruktury technicznej podziemnej, w tym oświetlenie drogi;

2) dopuszcza się:

2) dopuszcza się:
a)

prowadzenie ciągu pieszo - rowerowego,

b)

korektę granic pasa drogowego w zakresie
dot. placu manewrowego,

c)

ustawianie tablic informacyjnych i reklamowych.

21. Określa się następujące zasady zabudowy
i zagospodarowania dla terenów oznaczonych symbolami: 2KDD, 3KDD - tereny dróg publicznych dojazdowych.
1) ustala się:
a)

szerokość pasa drogowego - 12m,

b)

szerokość jezdni do 5,50m,

c)

jednopoziomowe skrzyşowania z drogami
1KDL i 2KDL,

d)

prowadzenie infrastruktury technicznej podziemnej, w tym oświetlenie drogi;

2) dopuszcza się:
a)

wykonanie zjazdu w miejscu oznaczonym
symbolem 2Z,

b)

ustawianie tablic informacyjnych,

c)

skablowanie lub likwidację linii napowietrznej elektroenergetycznej sn.

22. Określa się następujące zasady zabudowy
i zagospodarowania dla terenu oznaczonego symbolem: 4KDD - teren drogi publicznej dojazdowej.

a)

prowadzenie ciągu pieszo - rowerowego,

b)

wykonanie zatok postojowych dla autobusów,

a)

szerokość pasa drogowego w istniejących
granicach działki,

c)

lokalizację tymczasowego obiektu budowlanego o wym. 3,5m x 4m przy zatoce dla potrzeb obsługi komunikacyjnej,

b)

szerokość jezdni do 7m,

c)

jednopoziomowe
2KDL i 1KDD,

d)

prowadzenie infrastruktury technicznej podziemnej, w tym oświetlenie drogi;

d)

wykonanie zjazdów w miejscach oznaczonych symbolami 1Z i 3Z,

e)

korektę granic pasa drogowego przy skrzyşowaniu z drogą 1KDG,

f)

ustawianie tablic informacyjnych i reklamowych.

1) ustala się:

skrzyşowanie

z

drogą

2) dopuszcza się:
a)

ustawianie tablic informacyjnych.

23. Określa się następujące zasady zabudowy
i zagospodarowania dla terenu oznaczonego sym-

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 83

– 4383 –

Poz. 1122

bolem: 5KDD - teren drogi publicznej dojazdowej.
1) ustala się:
a)
b)

3KDD,
c)

plac manewrowy dla drogi połoşonej na
działce Nr ewid. 505,
prowadzenie infrastruktury technicznej podziemnej, w tym oświetlenie drogi;

2) dopuszcza się:
a)

likwidację drogi 1KDW z pozostawieniem
pasa technicznego dla potrzeb prowadzenia
sieci uzbrojenia podziemnego o szerokości
ok. 4m,

b)

ustawianie tablic informacyjnych.

2) dopuszcza się:
a)

wykonanie zjazdu na drogę 2KDL na zasadach prawoskrętu, w miejscu oznaczonym
na rysunku planu symbolem 3Z.

24. Określa się następujące zasady zabudowy
i zagospodarowania dla terenu oznaczonego symbolem: 6KDD - teren drogi publicznej dojazdowej.

26. Określa się następujące zasady przyjętych
symboli: 1Z, 2Z, 3Z - zjazdy na drogi publiczne.
1) dopuszcza się:
a)

wykonanie zjazdów na drogi publiczne 2KDL
i 2KDD,

b)

włączenie do zjazdu 3Z terenu drogi oznaczonej 5KDD.

1) ustala się:
a)

szerokość pasa drogowego do 14m,

b)

szerokość jezdni do 7m,

c)

jednopoziomowe
1KDL,

d)

skrzyşowanie

z

drogą

Rozdział 3
Przepisy końcowe

prowadzenie infrastruktury technicznej podziemnej, w tym oświetlenie drogi;

2) dopuszcza się:
a)

prowadzenie infrastruktury technicznej podziemnej, w tym oświetlenie drogi;

ustawianie tablic informacyjnych.

25. Określa się następujące zasady zabudowy
i zagospodarowania dla terenu oznaczonego symbolem: 1KDW - teren drogi wewnętrznej.
1) ustala się:
a)

szerokość pasa drogowego 6m ÷10m,

b)

jednopoziomowe

skrzyşowanie

z

drogą

§ 5. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala
się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Krajeńskich.
§ 7. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 30 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Elżbieta Łabędź
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLII/288/09
Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
z dnia 30 czerwca 2009r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLII/288/09
Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
z dnia 30 czerwca 2009r.
Rozstrzygnięcie
o sposobie rozpatrzenia uwag

Poz. 1122, 1123

nych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów w mieście Strzelce Krajeńskie w
rejonie ul. Przemysłowej i ul. Jedności Robotniczej
przewidziano wykonanie:
1) dróg - koszt wykonania 4.688.100zł;

do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów w mieście Strzelce Krajeńskie w rejonie ul. Przemysłowej i ul. Jedności Robotniczej
Uwag nie wniesiono.

2) sieci wodociągowej
735.100zł;

-

koszt

wykonania

3) kanalizacji
643.200zł;

-

koszt

wykonania

sanitarnej

4) kanalizacji sanitarnej tłocznej - koszt wykonania
87.600zł;

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLII/288/09
Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
z dnia 30 czerwca 2009r.
Rozstrzygnięcie
dotyczące sposobu realizacji i finansowania zapisa-

5) kanalizacji deszczowej
1.580.200zł;

-

koszt

wykonania

6) badań archeologicznych - koszt wykonania
46.000zł
(konieczne przy realizacji drogi 6KDD).
Realizacja tych inwestycji przewidziana jest do
2015r.
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UCHWAŁA NR XXX/148/2009
RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO
z dnia 26 maja 2009r.
w sprawie ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli

Na podstawie art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 i 3 oraz art. 91d
pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170,
poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17,
poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158,
poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369
i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917
i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1 i Nr 56,
poz. 458) oraz art. 12 pkt 1 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 oraz
z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173,
poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223,
poz. 1458) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Nauczycielom szkół i placówek, którym
powierzono stanowiska kierownicze, obnişa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, ustalając
następujący tygodniowy wymiar obowiązkowych
godzin:

1) Dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej, zespołu
szkół, centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego: od 0 do 6 godzin;
2) Dyrektor poradni psychologiczno - pedagogicznej: 10 godzin;
3) Wicedyrektor szkoły ponadgimnazjalnej, zespołu szkół, centrum kształcenia ustawicznego
i praktycznego: od 5 do 10 godzin;
4) kierownik internatu: od 10 do 15 godzin;
5) dyrektor domu dziecka: od 6 do 10 godzin.
2. Ustalony w § 1 wymiar godzin zajęć odnosi
się równieş do nauczycieli pełniących obowiązki
kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, jeşeli okres zastępstwa jest
dłuşszy niş 3 miesiące, licząc od pierwszego dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczycielowi zlecono zastępstwo.
3. Znişka godzin moşe być cofnięta w kaşdym
czasie, bez potrzeby wypowiedzenia, jeşeli zaistnieją
przyczyny uzasadniające potrzebę cofnięcia znişki.
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§ 2. 1. Ustala się następującą tygodniową liczbę
godzin obowiązkowego wymiaru zajęć realizowanych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz, dla
nauczycieli zatrudnionych jako:
1) nauczyciel pedagog szkolny - 25 godzin tygodniowo;
2) nauczyciel szkolny doradca zawodowy - 25 godzin tygodniowo.
3) nauczyciel logopeda - 20 godzin tygodniowo.
2. Etat szkolnego pedagoga i doradcy zawodowego tworzony jest na umotywowany wniosek dyrektora szkoły, za zgodą Zarządu Powiatu Wschowskiego, w miarę moşliwości finansowych placówki.
3. Etat dla nauczycieli w szkołach dla dorosłych
pracujących w systemie zaocznym wynosi 684 godziny rocznie.
4. Za pracę nauczycieli w czasie egzaminów i zaliczeń w szkołach dla dorosłych, pracujących w systemie zaocznym, ustalenie wysokości wynagrodzenia nastąpi według następujących wskaŝników:
1) za przeprowadzenie egzaminu pisemnego - jak
za 2 godziny;
2) za sprawdzenie prac kontrolnych - 6 uczniów/
1 godzinę;
3) za sprawdzenie prac
4 uczniów/1 godzinę;
4) za przeprowadzenie
5 uczniów/ 1 godzinę.

egzaminacyjnych

egzaminu

ustnego

-

5. Do celów obliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć prowadzonych przez
nauczycieli, o których mowa w ust. 1 pkt 3 oraz psychologów szkolnych, przez godzinę naleşy rozumieć
60 minut, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w ust. 1 i 2, przez godzinę naleşy rozumieć
45 minut.
§ 3. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin
dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku
pracy obowiązki określone dla stanowisk o róşnym
tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
ustala się dzieląc liczbę realizowanych godzin przez
wymiar podstawowy i sumując te ilorazy. W przypadku, gdy suma tych ilorazów jest wyşsza niş 1,
godziny ponad 1 są godzinami ponadwymiarowymi.
2. Zasadę łączenia etatu moşna stosować tylko
w przypadku tych nauczycieli, którzy posiadają wymagane kwalifikacje do zajmowania danych stanowisk.
§ 4. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin
zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest
róşny w poszczególnych okresach roku szkolnego
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rozlicza się według średniego tygodniowego wymiaru zajęć nauczyciela w ciągu całego roku szkolnego (suma wymiarów godzin zajęć w poszczególnych tygodniach roku szkolnego podzielona przez
ilość tygodni).
2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, ilość godzin ponadwymiarowych ustala się na podstawie
średniego tygodniowego wymiaru zajęć nauczyciela
w ciągu całego roku szkolnego wynikającego z arkusza organizacji danego roku szkolnego placówki
w stosunku do ustalonego dla nauczyciela pensum.
3. Praca wykonywana zgodnie planem zajęć
ustalonym na podstawie ust. 1, jeşeli średni tygodniowy wymiar zajęć nauczyciela w ciągu całego
roku szkolnego jest równy lub mniejszy od tygodniowego wymiaru zajęć ustalonego zgodnie
z art. 42 ust. 3, ust. 4 i ust. 7 pkt 2 i 3 nie jest pracą
w godzinach ponadwymiarowych.
4.W przypadku rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy przed upływem roku szkolnego, na który został ustalony róşny plan zajęć, rozliczenie
z przydzielonych w arkuszu organizacji godzin zajęć
następuje z datą ustania stosunku pracy, z tym şe za
wszystkie przepracowane miesiące, bez względu na
wymiar realizowanych zajęć, przysługuje nauczycielowi prawo do wynagrodzenia zasadniczego za
obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć,
określony w art. 42 Karty Nauczyciela, a takşe za
przepracowane w tym czasie godziny ponadwymiarowe
§ 5.Tracą moc:
1) uchwała Nr XXXV/189/2005 Rady Powiatu
Wschowskiego z dnia 19 paŝdziernika 2005r.
w sprawie ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2005 r. Nr 89,
poz. 1497 oraz z 2007 Nr 104, poz. 1413),
2) uchwała Nr XXXVI/198/2005 Rady Powiatu
Wschowskiego z dnia 16 listopada 2005r.
w sprawie ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze
w domach dziecka (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2006r.
Nr 21, poz. 479).
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Wschowskiego.
§ 7. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia
z mocą od 1 września 2009r. i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Ryszard Szumski
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UCHWAŁA NR XXX/150/2009
RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO
z dnia 26 maja 2009r.
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVII/202/2005 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 22 grudnia 2005r.
w sprawie ustalenia zasad zlecania realizacji zadań publicznych, trybu postępowania o udzielenie dotacji
z budżetu Powiatu Wschowskiego, sposobu jej rozliczania i kontroli.

Na podstawie art. 12 pkt 1, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 oraz
z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173,
poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223,
poz. 1458), w związku z art. 4 i 5 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96 poz. 873,
z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210,
poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169,
poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104,
z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316
oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i Nr 22, poz. 120)
uchwala się, co następuje:
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§ 1. Traci moc uchwała Nr XXXVII/202/2005 Rady
Powiatu Wschowskiego z dnia 22 grudnia 2005r.
w sprawie ustalenia zasad zlecania realizacji zadań
publicznych, trybu postępowania o udzielenie dotacji z budşetu Powiatu Wschowskiego, sposobu jej
rozliczania i kontroli (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 21,
poz. 497 i Nr 34, poz. 744 oraz z 2007 Nr 124,
poz. 1655).
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Wschowskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Ryszard Szumski
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Egzemplarze bieşące i z lat ubiegłych, w miarę posiadanych rezerw, moşna 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 sprzedaşy
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul Jagiellończyka 8, codziennie w godz. 730 - 1530, Dzienniki Urzędowe wraz ze skorowidzami
wyłoşone są do powszechnego wglądu redakcji Dziennika Urzędowego, w bibliotece Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. oraz Delegaturze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze – codziennie w godzinach pracy urzędu.

Wydawca: Wojewoda Lubuski
Redakcja i skład: Naczelny Redaktor: Anna Zacharia Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego ul. Jagiellończyka 8, 66-400
Gorzów Wlkp. tel. (0-95) 7111-585, e-mail – anna.zacharia@uwoj.gorzow.pl; justyna.strelau@uwoj.gorzow.pl
Druk i rozpowszechnianie: Skład, druk i kolportaş: Zakład Obsługi Administracji przy Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (0-95) 7115-210, e-mail – zoa@uwoj.gorzow.pl

Wojewoda Lubuski

nakład 0 egz.

ISSN

Cena brutto 0,0000 zł

