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ROZPORZĄDZENIE NR 5/09
DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU
z dnia 30 lipca 2009r.
zmieniające rozporządzenie Nr 4/08 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
z dnia 22 sierpnia 2008r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w Nowej Soli,
Gmina Nowa Sól, Powiat Nowosolski, Województwo Lubuskie
Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca
2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239,
poz. 2019 z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:

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

§ 1. W rozporządzeniu Nr 4/08 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
z dnia 22 sierpnia 2008r. w sprawie ustanowienia
strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w Nowej
Soli, Gmina Nowa Sól, Powiat Nowosolski, Województwo Lubuskie (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z dnia 25 sierpnia 2008r. Nr 89,
poz. 1356) załącznik Nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszego rozporządzenia.

Dyrektor
Stefan T. Bartosiewicz
_________________________________________________
1

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005r.
Nr 175, poz. 1462, Nr 267, poz. 2255, z 2006r. Nr 170, poz. 1217,
Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75,
poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 147, poz. 1033, Nr 176, poz. 1238,
Nr 181, poz. 1286, Nr 231, poz. 1704 oraz z 2008r. Nr 199,
poz. 1227, Nr 227, poz. 1505.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 88

– 4528 –

Poz. 1187

Załącznik Nr 1
do rozporządzenia Nr 5/09
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu
z dnia 30 lipca 2009r.

„Załącznik Nr 3
do rozporządzenia Nr 4/08
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu
w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody w Nowej Soli”
Spis działek wchodzących w skład stref ochronnych ujęcia wody Nr 1 w Nowej Soli:
1. teren ochrony bezpośredniej - działka Nr 1048/1, obszar Nr 2 Nowa Sól
2. teren ochrony pośredniej dla obszaru A:
Lp.
1
1

Obszar geodezyjny
2
Nr 2 Nowa Sól

Nr działki
3
165/5, 165/6, 165/10, 165/14, 165/18, 165/22, 165/25, 165/30, 165/32,
165/34, 165/57, 165/45, 165/46, 165/48, 165/49, 165/51, 165/53, 165/54,
165/55,165/57, 165/59, 165/63, 165/65, 165/67, 165/68, 165/69, 165/70,
165/72, 165/74, 165/75, 165/76, 165/78, 171/7, 171/8, 172/16, 172/20,
172/28, 172/35, 172/38, 172/39, 172/41, 172/44, 172/45, 172/46, 172/47,
172/48, 172/49, 172/50, 172/51, 172/52, 172/53, 172/54, 172/55, 172/56,
172/57, 172/58, 172/61, 172/62, 172/63, 172/64, 172/65, 172/66, 172/67,
172/68, 172/69, 172/70, 172/71, 172/72, 172/73, 172/74, 172/76, 172/78,
172/80, 172/81, 172/82, 172/83, 173/7, 173/11, 173/15, 175/5, 189/2,
189/10, 189/11, 189/12, 189/13, 189/14, 189/15, 189/16, 189/17, 189/18,
189/19, 189/20, 189/22, 189/23, 191/3, 191/4, 191/5, 191/6, 191/8, 191/9,
191/10, 191/14, 191/15, 191/16, 191/17, 191/18, 191/19, 191/21, 191/22,
192, 193, 194, 195, 196, 197, 198/1, 198/2, 199,
200, 201, 202, 203, 204, 205/1, 206/1, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213,
214, 215, 216, 217, 218, 219, 220/1, 220/2, 221/1 , 221/3, 221/4, 222, 223,
224/1, 224/2, 224/3, 225, 226/1, 226/2, 227/1, 227/2, 228, 229, 230, 231,
232/1, 232/2, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243,
244/1, 244/2, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251/1, 252, 253, 254, 255,
256, 257, 258, 259/1, 259/2, 259/3, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266,
267, 268, 269, 270/1, 270/2, 271, 272/1, 272/2, 273, 274/1, 274/2, 275/1,
276/2, 276/3, 277, 278/1, 278/2, 279, 280/2, 280/3, 280/4, 281, 282/1,
282/2, 283/2, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294/1,
294/2, 295/1, 295/2, 296/1, 296/2, 297/1, 297/2, 298/2, 298/3, 299/1,
805, 830/2, 831, 832/1, 832/3, 832/4, 832/5, 833/3, 833/4, 835, 836/1,
836/2, 837/7, 837/8, 837/9, 837/10, 837/11, 837/14, 837/15, 837/16, 838,
839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848/1, 849/1, 850, 851, 852,
853/1, 853/2, 854/1, 854/2, 855/3, 855/5, 855/6, 855/7, 856/4, 856/5,
856/6, 856/8, 856/9, 856/11, 856/12, 856/13, 856/14, 856/15, 857, 876,
877/1, 877/2, 878/1, 878/2, 879/2, 879/3, 880/3, 880/4, 881, 882, 883/1,
883/3, 883/4, 883/5, 881, 882, 883/1, 883/3, 883/4, 883/5, 884/2, 884/3,
885/2, 885/3, 886/3, 886/4, 887/1, 888, 889/4, 889/6, 889/7, 890/3, 890/4,
891/3, 891/4, 892, 893, 894, 895/2, 895/3, 895/4, 896/1, 897/2, 897/3,
897/5, 897/7, 898/2, 898/3, 899,
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3
900/1, 901, 902/1, 903/5, 903/6, 904/1, 904/2, 905/1, 905/2, 906, 907/1,
908/1, 908/2, 909, 910, 911, 912, 913, 914/1, 915/1, 916/3, 916/5, 916/6,
917/4, 917/5, 917/6, 918, 919/1, 919/2, 920/1, 920/2, 921/1, 921/3, 921/4,
922, 923, 924, 925/1, 925/2, 926/1, 926/2, 927, 928, 929, 930/1, 930/2,
931/1, 931/2, 932/1, 932/2, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939/1, 939/2,
940/1, 940/2, 941/1, 941/2, 942, 943/1, 943/2, 944, 945, 946, 947, 948/1,
948/2, 949, 950, 951/1, 951/3, 951/4, 952, 953, 954, 955, 956/1, 956/2,
957, 958, 959, 960, 961, 962, 963/3, 963/5, 964, 965, 966/1, 966/2, 967,
968, 969, 970/1, 970/2, 971/3, 971/4, 971/5, 971/6, 971/7, 971/8, 971/9,
972, 973, 974, 975/1, 975/2, 976, 977, 978/1, 978/2, 979/1, 980/2, 980/3,
980/4, 980/5, 980/6, 980/8, 980/9, 981/2, 982/1, 982/2, 983/2 984, 985/1,
985/2, 986/3, 986/4, 986/5, 986/6, 986/7, 986/8, 986/9, 986/10, 986/11,
986/13, 986/14, 987, 988, 989, 990, 991/1, 991/2, 991/3, 991/4, 991/5,
991/6, 991/7, 991/8, 991/9, 992, 993/1, 993/2, 994/1, 994/2, 995/1, 995/2,
996/1, 997, 998, 999/1,
1000/1, 1001, 1002, 1003, 1004/1, 1004/2, 1005, 1006, 1007/1, 1008/1,
1009/1, 1010/1, 1011, 1012, 1013/1, 1014/1, 1015/1, 1016, 1017, 1018,
1019/1, 1020/1, 1021, 1022, 1023, 1024/2, 1024/3, 1024/4, 1024/5,
1024/6, 1024/7, 1025, 1026/1, 1027/1, 1027/2, 1028/2, 1028/3, 1029/3,
1029/4, 1030, 1037/1, 1038/2, 1038/4, 1039/2, 1039/3, 1039/4, 1039/5,
1039/6, 1039/7, 1039/8, 1039/9, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044/2, 1044/3,
1044/5, 1044/6, 1045, 1046, 1047/1, 1048/1, 1049/3, 1049/4, 1050/1,
1050/2, 1051/1, 1051/2, 1052,
1107, 1108/1, 1108/3, 1108/4, 1108/5, 1109, 1110/1, 1110/2, 1110/3,
1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121/1, 1121/2,
1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129/1, 1129/3, 1129/5,
1129/6, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134/1, 1134/2, 1135, 1136/1, 1136/2,
1137, 1138, 1139, 1140/1, 1140/2, 1141/1, 1141/2,
1549, 1550, 1551/1, 1551/2, 1551/3, 1551/5, 1551/6, 1551/7, 1551/8,
1551/9, 1551/10, 1551/11, 1551/12, 1551/13, 1551/14, 1551/15, 1551/16,
1551/17, 1551/18, 1551/19, 1551/20, 1551/23, 1552/1, 1552/2, 1552/4,
1552/5, 1552/8, 1552/9, 1552/10, 1552/11, 1552/12, 1552/14, 1552/15,
1552/16, 1552/17, 1552/18, 1552/20, 1553/1, 1553/2, 1553/4, 1553/5,
1568, 1569/1, 1569/2, 1572, 1573, 1574, 1578,

2

Nr 4 Nowa Sól

1, 2, 3, 4, 5, 1111/2, 1111/3, 1111/4, 1111/5, 1111/6, 1111/7, 1111/8,
1111/10, 1111/11, 1111/12, 1111/13, 1111/14, 1111/15, 1111/17, 1111/19,
1111/20,

3

Nr 7 Nowa Sól

2/1, 2/2, 3, 4, 5, 6, 7/1, 7/2, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23/1, 23/2, 23/3, 23/4, 23/5, 23/6, 26/1, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 42/2,
42/3, 42/4, 43, 44, 45, 46, 47/1, 47/2, 47/3, 53/1, 53/2, 53/3, 53/4, 53/5, 54,
55, 56, 58/1, 58/2, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 79,
82, 83, 84, 85, 86, 87, 88/1, 88/2, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99,
100, 120,
101,102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109/1, 109/2, 109/3, 109/4, 110,
111, 112, 113/1, 113/2, 113/3, 113/4, 113/5, 114, 115, 116, 117, 118, 119,
121/2, 121/3, 121/4, 121/5, 122/1, 122/2, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140,
141, 142, 143, 144/1, 145/1, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154,
155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169,
170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 196, 197, 198
214, 215
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25/3, 29, 30, 31/1, 31/2, 32, 33, 42, 43, 44, 47, 48/2, 51/2, 52/2, 100/3,
100/6
167/1, 167/5, 167/7, 168, 169/2, 169/3, 170/3, 170/6, 170/7, 170/8, 170/9,
170/10, 170/11, 171/1, 171/2, 171/3, 171/4, 172/2, 172/3, 172/4, 173/1,
173/3, 173/4, 173/5, 174, 175, 176, 177, 178/3, 178/4, 178/6, 179, 180,
181/4, 181/6, 181/7, 181/8, 182, 183/1, 183/2, 183/4, 183/5, 183/6, 183/7,
184, 185/1, 185/2, 185/3, 186/1, 186/2, 187, 188, 189, 190, 191, 192/1,
192/2, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200/1,
201/1, 201/2, 202, 203, 204, 205, 206, 207/3, 207/4, 207/5, 207/6, 208,
209/1, 209/2, 209/3, 210/1, 210/2, 211/1, 211/2, 212, 213, 214, 215, 215/1,
215/2, 216/1, 216/2, 217, 218, 219/2, 219/3, 219/4, 220, 221, 222, 223/1,
223/2, 224, 225, 226/1, 226/2, 227/5, 227/6, 227/7, 228/1, 228/2, 229, 230,
231/1, 231/2, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240/1, 240/2, 241,
242, 243/3, 243/4, 244/1, 244/2, 245, 246/2, 246/4, 246/5, 246/6, 246/7,
247/1, 247/4, 247/5,
303,
428/3, 428/4, 429/6, 429/8, 429/9, 429/10, 429/11, 430, 431/5, 431/6,
438/1, 438/2, 448, 449, 462/5, 462/6, 462/7, 462/8, 462/9, 462/10, 462/16,
465, 466, 467, 469, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 478, 480, 481,
523,

3. teren ochrony pośredniej dla obszaru B:
Lp.
1
1

Obszar geodezyjny
2
Nr 2 Nowa Sól

Nr działki
3
172/43, 173/16, 173/17, 174/3, 174/4, 174/5, 174/6, 174/8, 174/9, 175/7,
175/9, 175/11, 175/12, 175/13,
300/2, 300/4, 300/5, 301/2, 301/3, 301/4, 302/2, 302/3, 303/2, 304/1,
304/2, 305/4, 305/5, 305/6, 305/9, 305/10, 305/11, 305/12, 305/13, 305/14,
305/15, 305/16, 305/17, 305/19, 305/21, 305/22, 305/23, 305/24, 305/26,
305/30, 305/32, 305/33, 306/2, 306/3, 307, 308, 309, 310/2, 310/3, 311/1,
312, 313, 314/1, 314/2, 315/1, 315/2, 316/3, 316/4, 316/5, 316/6, 316/7,
316/8, 316/9, 316/10, 316/11, 316/12, 316/14, 316/15, 316/17, 316/19,
316/20, 374/3, 375/2, 375/3, 375/5, 375/6, 376, 377, 378/3, 378/4, 378/5,
378/6, 378/7,378/8, 379/2, 379/4, 379/6, 379/8, 379/9, 379/11, 379/13,
379/15, 379/18, 379/20, 379/21, 379/22, 379/23, 379/24, 379/25, 379/26,
379/27, 379/28, 379/29, 380/2, 380/4, 381/2, 381/3, 382/3, 382/4, 382/6,
382/8, 382/10, 382/12, 382/14, 382/15, 383/1, 384/1, 384/3, 384/5, 385,
386, 387/1, 387/2, 388, 389,
756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764/1, 764/2, 765, 766/1, 766/2,
766/3, 767/4, 767/5, 767/9, 767/10, 767/11, 767/12, 767/13, 767/14,
767/15, 767/16, 767/17, 767/18, 767/19, 767/20, 767/21, 767/22, 767/23,
767/24, 767/25, 767/26, 767/27, 767/28, 767/29, 767/30, 767/31, 767/32,
767/33, 767/34, 767/35 767/36, 767/37, 767/38, 767/39, 767/40, 767/41,
767/42, 767/43, 767/44, 767/45, 767/46, 767/47, 767/48, 767/49, 767/50,
767/51, 767/52, 776/29, 776/30, 776/31, 776/32, 776/33, 776/34, 776/35,
776/36, 776/37, 776/38, 776/39, 776/40, 776/41, 776/42, 776/43, 776/44,
776/45, 776/46, 776/47, 776/48, 776/49, 776/50, 776/51, 776/52, 776/53,
776/54, 776/55, 776/56, 776/57, 776/58, 776/59, 776/60, 776/61, 776/62,
776/63, 776/64, 776/65, 776/66, 776/67, 776/68, 776/69, 776/70,
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776/71, 776/72, 776/73, 776/74, 776/75, 776/76, 776/77, 776/78, 776/79,
776/80, 776/81, 776/82, 776/84, 776/85, 776/86, 780/4, 780/5, 780/6,
780/8, 780/9, 780/10, 780/11, 780/12, 780/13, 780/14, 780/15, 780/16,
780/17, 780/18, 780/19, 780/20, 780/21, 780/25, 780/26, 780/28, 780/29,
780/31, 780/32, 780/34, 780/36, 780/37, 780/38, 780/39, 780/40, 780/41,
780/42, 780/43, 780/44, 780/45, 780/46, 780/47, 780/48, 780/50, 780/51,
780/52, 780/53, 780/54, 780/55, 780/57, 780/58, 781, 782, 783, 784, 785,
786, 787, 788, 789 790, 791, 792, 793/1, 794/1, 795/1, 796, 797, 798/1,
798/2, 798/3, 798/4, 799/1, 799/2,
800/1, 800/3, 801, 802, 803, 804, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813,
814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826/1, 826/2,
826/3, 827/1, 830/3, 858, 859/1, 859/2, 860/2, 860/3, 860/4, 861, 862,
864/3, 864/4, 865/3, 865/4, 865/5, 866, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874,
875,
1106/1, 1106/2, 1106/3, 1106/4, 1106/5, 1142, 1143, 1144, 1145/3,
1145/5, 1145/6, 1145/7, 1145/8 1145/10, 1145/11, 1145/12, 1145/13,
1145/14, 1145/15, 1145/16, 1145/17, 1145/18, 1145/19, 1145/20, 1145/21,
1145/22, 1145/23, 1145/24,

2

Nr 4 Nowa Sól

26/1, 27/1, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34/1, 35, 36, 37, 38, 39/2, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 46/1, 47/1, 48, 49, 50, 51/1, 52/1, 53/1, 54, 55/1, 56/1, 57, 58, 59/1,
60, 61, 62/1, 63/1, 64, 65, 66, 67, 68, 69/1, 70/1, 71, 72, 73, 74, 75, 76/2,
77/2, 77/3, 78, 79/1, 80/1,
103/1, 104/1, 105, 106, 107/1, 108/1, 109/1, 110/1, 111/4, 112,
895, 896, 897, 898, 899,
900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 909, 910/1, 910/2, 911, 912,
913/1, 913/2, 913/3, 913/4, 913/5, 913/6, 913/7, 913/8, 913/9, 913/10, 915,
916, 917/4, 918, 919/2, 919/3, 919/5, 919/6, 919/7, 920/1, 921, 922, 923,
924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 932, 933/1, 934, 935, 936, 937, 938,
939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955,
956/1, 958, 959, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981,
997, 998, 999,
1000, 1010, 1011, 1012, 1021
1111/8, 1112/3, 1112/4, 1113, 1114/1, 1115, 1116, 1117, 1119/1,

3

Nr 7 Nowa Sól

11, 34, 35/1, 35/2, 36, 37/1, 37/2, 38, 39/1, 39/2, 39/3, 40, 41, 48, 49, 50,
51, 52, 74, 75, 76, 77, 78, 81,

4

Rudno

12/1, 12/2, 20/2, 21, 22, 23, 24, 25/2, 26 27, 28, 34, 35/1, 35/2, 36, 37/1,
37/2, 37/3, 38, 39/1, 39/2, 39/3, 40, 41/2, 41/3, 41/4, 41/5, 41/7, 41/9,
41/10, 45/2, 45/3, 45/6, 45/7, 45/8, 45/9, 46/1, 46/2, 46/8, 46/9, 48/2, 49,
50, 53/2, 59/2, 60, 61/2, 62/2, 62/3, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72,
73, 74, 75/1, 75/3, 75/4, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 81/1, 81/2, 82/1, 82/2, 83
83/3, 83/4, 84, 85, 86, 87, 88/2, 89/1, 89/3, 92/1, 93/2, 93/3, 94/3, 94/4,
95/2, 96/1, 97/1, 98, 99
100/1, 100/2, 101/1, 101/2, 101/4, 102, 102/5, 102/6, 102/7, 102/8, 102/9,
102/10, 103, 104, 105/1, 105/2, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 114/2,
114/5, 114/6, 114/7, 114/9, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122/2, 122/3,
124/1, 124/2 ,125/2, 125/3, 125/4, 125/5, 126, 127, 128/1, 128/2, 131, 132,
133, 134, 135, 136, 137, 138/1, 138/2, 139/1, 139/2, 140/2, 140/3, 140/4,
140/5, 141/1, 141/2, 142/1, 142/2, 143/2, 143/4, 143/5, 144/2, 144/3,
145/2, 145/3, 145/5, 145/6, 146/4, 146/5, 146/6, 146/7, 147/2, 148/2,
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149/2, 149/3, 150/2, 150/3, 151/2, 152, 154, 155/3, 157/2, 157/3, 158,
160/2, 161/2, 162/2, 162/3, 163/2, 164, 165, 166, 183/3,
296, 296/1, 297, 298/1, 298/2, 299,
300, 301, 302, 304, 305, 306, 307, 308, 308/2, 308/3, 309, 310, 312/5,
312/7, 312/8, 312/9, 312/10, 312/11, 312/12, 313/1, 313/2, 314, 314/1,
315/2, 315/3, 315/6, 315/8, 315/9, 315/18, 315/19, 316, 317, 318, 319,
320, 321, 322/1, 322/2, 322/3, 322/4, 322/5, 323 324/1, 324/2, 325/1,
325/2, 326/3, 327/3, 328/1, 328/2, 328/3, 328/4, 329/1, 329/2, 330, 331/2,
331/3, 331/4, 331/5, 331/6, 331/7, 331/8, 331/10, 331/11, 331/12, 331/13,
331/14, 333/1, 332/1, 332/5, 334, 335, 337, 370, 373, 375/1, 375/2, 376,
377, 378, 379, 380, 381, 383, 384, 385/1, 385/2, 385/3, 386, 387/5, 387/6,
387/7, 387/8, 387/9, 387/10, 388, 389, 390, 391, 392,
443, 444, 444/1, 447/1, 447/2, 461/1, 461/2, 461/3, 461/4, 461/5, 461/6,
461/7, 462/4, 462/11, 462/12, 462/13, 462/14, 462/15, 463, 468, 469, 470,
477, 479, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494,
495, 496, 497, 498, 499,
500, 503, 504, 521,

5

Lubieszów

20, 21, 26/1, 28/1, 33, 35, 36/1, 37, 38, 39/1, 39/2, 41/2, 41/3, 41/8, 41/10,
41/11, 42, 43, 44/3, 44/4, 44/5, 44/6, 45/1, 45/3, 45/4, 46/2, 46/3, 46/4, 48,
49, 50, 51/1, 51/2, 52, 53/2, 53/3, 53/4, 54, 55, 56, 57/1, 57/2, 58, 59, 60/1,
60/2, 61/1, 61/2, 62, 63/2, 63/3, 63/4, 64/1, 64/2, 65/1, 65/2, 66/1, 66/3,
66/4, 67/1, 67/3, 67/4, 68, 69, 70/1, 70/2, 70/3, 71, 72/1, 72/2, 73/2, 73/3,
73/4, 74/1, 74/2, 75, 76/4, 76/5, 76/6, 77, 78/1, 78/2, 79/1, 79/2, 79/3, 81/1,
81/4, 81/5, 81/6, 82/1, 82/2, 83/1, 83/2, 83/3, 84/1, 84/2, 85, 86/1, 87/1,
87/2, 87/3, 87/4, 87/5, 87/6, 87/7, 87/8, 87/9, 87/10, 88, 89/2, 89/4, 89/5,
89/6, 90/1, 90/3, 90/4, 90/5, 90/6, 90/7, 90/8, 90/11, 90/12, 91/1, 91/2, 92/1
92/2, 93, 94/2, 94/4, 94/5, 94/6, 95, 96, 97, 98/3, 98/5, 98/6, 98/7, 99/1,
99/2, 99/3,
100, 101/1, 101/2, 102, 103/1, 103/2, 103/3, 103/4, 103/5, 103/6, 104, 105,
106/1, 106/2, 107/1, 107/2, 108/1, 108/2, 109, 111, 112/1, 112/2, 113/1,
115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123/1, 123/2, 125/1, 125/2, 126/1,
126/2, 127, 129/1, 130/1, 131/1, 131/2, 131/3, 131/4, 132, 135/1, 136/1,
136/2, 137/1, 137/2, 140/1, 140/5, 140/6, 140/7, 140/8, 141/5, 141/6,
141/7, 141/8, 141/9, 141/10, 141/11, 141/12, 145, 146/2, 146/3, 146/5,
146/6, 147/1, 147/2, 148/1, 148,2, 149, 150/3, 150/4, 150/6, 150/7, 150/8,
150/9, 151/2, 151/3, 151/4, 151/5, 152/2, 152/3, 152/5, 152/6, 153, 154,
155, 156, 157/1, 157/2, 158/2, 158/3, 158/5, 158/6, 159, 160, 161/4, 162/3,
162/6, 162/7, 162/8, 164/2, 164/4, 164/5, 164/6, 165, 166, 167, 168, 169/2,
169/3, 169/4, 170, 171/1, 171/3, 171/4, 172, 173, 174/1, 174/3, 174/4,
174/5,175/1, 175/2, 176/1, 176/2, 177, 178, 179/1, 179/2, 180/3, 180/4,
182/3, 182/4, 183/1, 183/2, 183/3, 185/2, 186/3, 186/4, 188/1, 188/2,
189/1, 190/1, 191, 192, 193/1, 193/3, 194/2, 195, 196/1, 196/3, 196/4,
197/1, 197/2, 198/1, 198/2, 199/3, 199/4, 199/5, 199/6, 199/7, 199/8,
200/4, 200/7, 201, 202, 203, 204, 205, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213,
214/1, 214/2, 215/1, 216/3, 218/1, 219/2, 219/7, 219/9, 220/1, 220/2,
220/3, 221/1, 221/2, 221/3, 222/1, 222/2, 222/3, 222/4, 223/1, 223/2, 224,
225, 226, 227, 228, 229, 231/1, 232, 233, 234, 235, 236, 248, 249, 250,
251, 255, 257/2, 258, 260, 261, 263, 264/3, 264/5, 264/6, 264/7, 264/9,
264/10, 264/12, 264/13, 265, 267, 268, 270, 272, 274, 281, 282, 283, 284,
276, 277, 278, 280, 285, 286, 288/2, 290, 291, 292,
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303, 336, 337, 338, 339, 340/1, 340/2, 340/4, 340/5, 342, 343/6, 349/4,
349/5, 349/10, 349/13, 349/14, 349/17, 349/18, 349/22, 349/23, 350/2,
350/12, 350/13, 350/16, 350/17, 350/18, 350/19, 350/20, 350/24, 350/30,
350/31, 350/32, 350/33, 350/34, 350/35, 350/36, 350/37, 350/38, 350/40,
350/41, 350/43, 350/48, 351/3, 351/4, 351/5, 351/6, 351/7, 352, 353/1,
353/3, 353/4, 354/2, 354/3, 354/4, 354/5, 354/6, 354/7, 354/9, 354/10,
354/11, 354/12, 354/14, 355/6, 355/8, 355/9,
462, 474, 475, 480, 481,

6

Słocina

288/1, 292/1, 292/2, 292/3,
333, 334, 335/1, 335/2, 347/4, 365/2, 366, 367, 368, 369/1, 370, 371, 372,
373, 374, 376, 377, 379, 380/1, 380/2, 381/1, 382/1, 383/2, 384/2, 385,
386, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394/1, 394/2, 395, 396, 397, 398, 399,
400/1, 400/2, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407/1, 410, 414, 415, 435,
436,

7

Sokołów

1/1, 5, 9/3, 9/4, 9/7, 9/8, 9/9, 9/10, 12,
144,
277,
307/1, 325, 330, 332, 380, 601,

8

Wrociszów

1, 2, 3, 4/1, 4/2, 5, 6, 7/3, 8, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 9/6, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6,
13/2, 14/1, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15/5, 16/1, 16/2, 17/2, 17/3, 17/4, 18, 19,
21/3, 21/5, 22/2, 24/1, 24/4, 25/3, 26/2, 27/1, 30/4, 30/5, 30/7, 30/8, 31/2,
33/5, 34/2, 39/2, 41/1, 43/1, 44/1, 44/2, 44/4, 44/6, 44/7, 45/1, 45/2, 46/1,
46/2, 47/1, 47/2, 48/1, 48/2, 49, 50, 51, 52/1, 52/2, 53/1, 53/3, 53/4, 55/3,
55/4, 54, 56, 57, 58/1, 58/2, 59, 62/2, 64, 67, 68/2, 69/2, 69/3, 71, 72, 73/2,
73/3, 76/1, 82/1, 88/1, 89/2, 89/3, 89/4, 89/5, 99/1,
100/2, 105/1, 105/3, 105/4, 106/1, 106/2, 107, 108, 109, 110, 111, 112/1,
112/3, 112/4, 113, 114/1, 114/2, 115/1, 116, 117/1, 117/4, 117/5, 117/6,
117/7, 118, 119, 120/1, 122/1, 122/2, 123, 124, 130, 133/10, 163/2, 164/1,
164/5, 164/6, 164/10, 165/1, 165/2, 166, 167/1, 169/2, 169/4, 169/5, 169/6,
170, 171, 172/1, 173/1, 174,1, 174/2, 175, 176, 177/1, 178/1, 179, 180,
181, 182/1, 183/1, 184/1, 184/2, 184/3, 185, 186, 187/1, 188/1, 189, 190,
191, 192/1, 193/1, 194, 195, 196/4, 196/5, 197/1, 198, 199/2, 199/3, 199/4,
200/2, 200/3, 200/4, 201/3, 201/4, 201/5, 203, 204, 205/1, 207/1, 208, 210,
210/3, 210/4, 210/5, 212/1, 213, 214, 215/2, 215/3, 218/1, 218/2, 219, 220,
221, 222/1, 222/2, 223/2, 223/3, 224/2, 224/3, 225, 226/1, 228, 229/1,
229/2, 230/1, 232, 233/1, 234, 237, 238, 242/4, 242/5, 242/6, 242/7, 242/8,
243/2, 246/1, 251/2, 251/4, 251/5, 256/3, 257/3, 257/4, 257/5, 257/6,
258/2, 258/3, 259/1, 259/2, 260/1, 260/2, 260/3, 260/4, 261/1, 261/ 3,
261/4, 261/5, 261/6, 262, 263, 264, 265, 266/2, 266/3, 267, 268, 269, 270,
271, 272/2, 272/4, 272/5, 272/6, 272/7, 273, 274, 275, 276, 277, 278/2,
278/3, 278/4, 279, 280, 281, 282, 283, 285/1, 285/2, 286, 287, 288, 289,
290, 291, 292, 293/1, 293/2, 294, 296/1, 298/2, 298/3, 299,
300, 301, 302, 303/1, 303/2, 303/6, 303/4, 303/5, 304, 305, 306, 307, 308,
309/1, 309/2, 310/1, 310/2, 310/3, 311, 312, 313/1, 314, 316/1, 318, 319,
320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329/2, 329/3, 329/4, 330,
331, 332, 333, 334, 335, 336/2, 338/1, 339, 340, 341, 345/1, 345/2, 346,
348, 349, 352, 354/1, 355/1, 356, 358, 359, 360, 361/1, 362, 364, 366,
367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 375, 377/1, 377/2, 378, 379, 382, 383,
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384, 385, 386, 387, 390, 391, 394, 396, 397, 398, 399,
404, 406, 407, 408, 409, 410, 434.
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UCHWAŁA NR XXX/101/09
RADY MIASTA ŻARY
z dnia 18 czerwca 2009r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żary dla terenu przy
ulicach Lelewela, Wojska Polskiego, Grunwaldzkiej, Powstańców Wielkopolskich, Pułaskiego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.1) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717,
z późn. zm.2) uchwały Nr XV/226/07 Rady Miejskiej
w Żarach z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żary dla terenu przy ul. Lelewela, Wojska Polskiego, Grunwaldzkiej, Powstańców Wielkopolskich, Pułaskiego, po
stwierdzeniu zgodności z zapisami: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Żary uchwalonego uchwałą Rady
Miejskiej w Żarach Nr XIII/74/99 z dnia 25 listopada
1999r. i zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Żar
uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Żarach
Nr XXXVIII/27/06 z dnia 27 kwietnia 2006r., uchwała
Rady Miejskiej XXX/100/09 z dnia 18 czerwca 2009r.
uchwala się, co następuje:

tury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania
zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
§ 2. 1. Przedmiotem planu są regulacje określające zasady zagospodarowania terenów objętych
planem z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową, usługową, tereny zieleni i wód powierzchniowych, komunikację i infrastrukturę techniczną,
w tym inwestycje celu publicznego.
2. W obszarach objętym planem wydziela się tereny o funkcjach podstawowych, przeznaczonych:
1) pod zabudowę mieszkaniową, oznaczoną następującymi symbolami:
a)

MW - wielorodzinną,

b)

MN - jednorodzinną;

2) pod zabudowę usługową oznaczoną następującymi symbolami :
a)

UM - usługowo - mieszkaniową,

Rozdział 1

b)

U1 - usługową komercyjną,

Przepisy ogólne

c)

U2 - usługową publiczną,

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Lelewela,
Wojska Polskiego, Grunwaldzkiej, Powstańców
Wielkopolskich, Pułaskiego w Żarach.

d)

U3 - usługowo - produkcyjną,

e)

US - sportu i rekreacji;

2. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są
załączniki:
1) załącznik graficzny Nr 1 - rysunek planu w skali
1: 1 000 wraz z wyrysem ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta w skali 1: 10 000;
2) załącznik Nr 2 - rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do
publicznego wglądu projektu miejscowego
planu;
3) załącznik Nr 3 - rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji zapisanych w projekcie miejscowego planu inwestycji z zakresu infrastruk-

3) pod tereny użytkowane rolniczo oznaczone następującymi symbolami:
a)

R - rolnicze,

b)

RM - zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych;

4) pod tereny zieleni i wód oznaczone następującymi symbolami :
a)

ZL - lasy,

b)

ZP - zieleń urządzona,

b) WS - wody powierzchniowe śródlądowe;
5) pod tereny komunikacji oznaczone następują-
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2. Na rysunku planu obowiązują następujące
oznaczenia:

a)

KDZ - drogi publiczne klasy Z (zbiorcze),

b)

KDL - drogi publiczne klasy L (lokalne ),

c)

KDD - drogi publiczne klasy D (dojazdowe),

d)

KDW - drogi wewnętrzne kołowe,

e)

KP - parkingi i garaże;

1) graficzne:

6) pod infrastrukturę techniczną, oznaczoną następującymi symbolami:
a)

K - kanalizacja,

b)

E - elektroenergetyka.

§ 3. 1. Ustalenia planu w obszarze, o którym
mowa w § 1 ust. 1 zawarte są w treści niniejszej
uchwały, obejmującej:
1) rozdział 1, zawierający przepisy ogólne;
2) rozdział 2, zawierający przepisy obowiązujące
w całym obszarze objętym planem, określające:
a)

b)

przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczenia lub
różnych zasadach zagospodarowania,
zasady ochrony
przestrzennego,

i

kształtowania

Poz. 1188

ładu

a)

obowiązujące linie rozgraniczające tereny
o różnym przeznaczeniu,

b)

strefy,

c)

linie regulacyjne zabudowy - nieprzekraczalne;

2) symbole literowe przeznaczenia terenu i numer
wyróżniający go spośród innych terenów;
3) pozostałe nie wymienione wyżej, które mają
charakter informacyjny (nie są obowiązujące).
§ 4. Ilekroć jest mowa o:
1) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą
uchwałę Rady Miejskiej w Żarach;
2) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;
3) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 niniejszej
uchwały;

c)

zasady ochrony środowiska,
i krajobrazu kulturowego,

przyrody

4) terenie - należy przez to rozumieć obszar o tożsamym rodzaju przeznaczenia, wyznaczony na
rysunku planu liniami rozgraniczającymi
i oznaczony symbolem literowym;

d)

zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,

5) obowiązujących liniach rozgraniczających - należy przez to rozumieć linie oddzielające tereny
o różnym przeznaczeniu bądź o różnym sposobie zagospodarowania;

e)

szczegółowe zasady i warunki
i podziału nieruchomości,

f)

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

g)

sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania
terenów,

6) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to
rozumieć rodzaj przeznaczenia terenu, który
dominuje w obszarze wydzielonym liniami rozgraniczającymi, obejmujący min. 51% powierzchni nieruchomości lub/i min. 51% powierzchni całkowitej wszystkich budynków istniejących i planowanych, położonych w jej
granicach;

h)

granice obszarów rehabilitacji istniejącej
zabudowy i infrastruktury technicznej,

i)

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

scalania

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

przeznaczenie terenów,

b)

parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu;

5) rozdział 5, zawierający przepisy końcowe.

7) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to
rozumieć rodzaj przeznaczenia inny niż podstawowy, który uzupełnia i wzbogaca użytkowanie podstawowe;
8) dostępie do drogi publicznej - należy przez to
rozumieć dostępność zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, a także dostępność przez układ dróg wewnętrznych dojazdowych posiadających zjazdy lub zjazd do drogi
publicznej;
9) drogach wewnętrznych - należy przez to rozumieć drogi nie zaliczone do żadnej kategorii
dróg publicznych, między innymi stanowiące
drogi do obiektów użytkowanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą;
10) terenie zieleni urządzonej - należy przez to rozumieć zróżnicowaną gatunkowo zieleń wysoką
i niską o charakterze ozdobnym, pokrywającą
ukształtowane powierzchnie;
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11) zabudowie - należy przez to rozumieć budynki
lub zespoły budynków wraz z dojazdami, parkingami i innymi urządzeniami związanymi
z ich obsługą;
12) wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć
maksymalny pionowy wymiar budynku, liczony
od poziomu terenu przy najniżej położonym
wejściu do budynku;
13) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć powierzchnię poziomego rzutu jednej
kondygnacji naziemnej o największej obszarowo powierzchni, liczonej po zewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych, przy czym powierzchnię zabudowy działki obliczamy jako
sumę powierzchni zabudowy wszystkich obiektów budowlanych wraz z budynkami gospodarczymi i garażami, występujących w obrębie
działki;
14) usługach komercyjnych - należy przez to rozumieć działalność w zakresie zamieszkania zbiorowego (hotele, motele, pensjonaty itp.), handlu, gastronomii, sportu, usług zdrowia, usług
finansowych, usług bytowych i innych z wyłączeniem przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
15) usługach publicznych - należy przez to rozumieć
usługi niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania miasta, w tym usługi oświaty, różnych
szczebli, urzędy, usługi komunalne, w szczególności usługi stanowiące działalność administracji publicznej oraz podległych jej lub nadzorowanych przez nią jednostek, realizujących zadania na rzecz obywateli wynikające z ustaw;
16) przestrzeni publicznej - należy przez to rozumieć
ogólnodostępne obszary o dominującej funkcji
komunikacji pieszej, takie jak ulice, w tym także
ścieżki rowerowe, parki, zieleńce;
17) działalności gospodarczej nieuciążliwej - należy
rozumieć taki rodzaj działalności, który nie wywołuje uciążliwości dla otoczenia w rozumieniu
zapisów prawa budowlanego;
18) uciążliwości - należy przez to rozumieć uciążliwość powodowaną przez przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko
w rozumieniu ustawy z dnia 3 października
2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199,
poz. 1227);
19) zagospodarowaniu tymczasowym - należy
przez to rozumieć dotychczasowy sposób korzystania z terenu, do momentu wprowadzenia
zainwestowania, zgodnego z ustaleniami planu;
20) stawce procentowej - należy przez to rozumieć
wzrost wartości nieruchomości spowodowany
ustaleniami planu, upoważniający do pobrania
od właściciela jednorazowej opłaty w przypadku jej zbycia, zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
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21) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez
to rozumieć granicę wzdłuż terenów komunikacji i wydzielonych pasów infrastruktury technicznej, poza którą nie może być wysunięte lico
budynku; dopuszcza się jej nieznaczne naruszenie dla zadaszeń wejściowych, rzutu dachu;
22) reklamie wielkogabarytowej - należy przez to
rozumieć wolnostojące, trwale związane z gruntem urządzenie reklamowe, w tym umieszczane
na elementach konstrukcyjnych, obiekcie budowlanym lub ogrodzeniu, którego przynajmniej jeden z wymiarów przekracza 4m;
23) strefie technicznej - należy przez to rozumieć
strefy od sieci i urządzeń infrastruktury technicznej obejmujące: pas terenu wzdłuż sieci po
jej stronach, pozwalający na stały lub okresowy
dostęp operatora kontrolującego stan sieci,
a w przypadku awarii - na jej usunięcie; szerokość tej strefy ustala się na podstawie rodzaju
sieci, średnicy i głębokości posadowienia.
Rozdział 2
Przepisy obowiązujące w całym obszarze, objętym
planem
§ 5. 1. Ustala się zasady przeznaczenia terenów.
2. Tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi,
mogą być zagospodarowane wyłącznie na cele zgodne z podstawowym przeznaczeniem lub łącznie
z przeznaczeniem dopuszczalnym, zgodnie z ustaleniami określonymi w zapisach niniejszej uchwały,
w tym szczegółowymi zasadami zagospodarowania
terenów, zawartymi w rozdziale 4, z zastrzeżeniem,
iż zagospodarowanie na cele zgodne z przeznaczeniem dopuszczalnym nie może zaistnieć samodzielnie.
3. W ramach terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi, obok zagospodarowania zgodnego
z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym,
mogą występować drogi wewnętrzne, miejsca postojowe dla samochodów osobowych, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej oraz zieleń izolacyjna.
§ 6. 1. Ustala się zasady ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego.
2. Nakazuje się zagospodarowanie terenów, realizować z uwzględnieniem wymogów ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego, polegających
na:
1) dbaniu o docelowe ukształtowanie i zagospodarowanie linii zabudowy i linii zieleni wokół
ulic - koordynację pomiędzy liniami zabudowy,
zielenią kompozycyjną i izolacyjną, elementami
reklam i informacji wizualnej, ogrodzeniami
poszczególnych nieruchomości itp.;
2) realizację terenów biologicznie czynnych
w granicach każdej działki o procencie powierzchni ustalonym w zapisach szczegółowych, do których należą tereny zieleni niskiej
- trawniki, zieleni średniej - krzewy, zieleni wysokiej - drzewa istniejące i projektowane.
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3. Nakazuje się realizację budynków, z uwzględnieniem następujących zasad:
1) sytuowanie na terenach oznaczonych symbolem U3 warsztatów wytwórczych i rzemieślniczych oraz budynków gospodarczych
w głębi działki - za budynkami biurowymi
i usługowymi;
2) przeznaczenie pasa terenu, pomiędzy linią zabudowy a linią rozgraniczającą teren, wyłącznie
pod realizację:
-

utwardzonego wjazdu na teren działki,

-

dojścia do budynku,

-

zadaszonego i osłoniętego miejsca pod
pojemniki na śmieci,

-

miejsc do parkowania,

-

sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

-

elementów małej architektury,

-

zieleni dekoracyjnej i użytkowej.

1) materiałów wykończeniowych typu: blacha trapezowa i falista oraz siding, dla obiektów biurowych;
2) reklam wielkogabarytowych typu billboard - na
terenach zabudowy mieszkaniowej, zieleni
urządzonej, dróg publicznych - lokalnych i dojazdowych oraz znaków informacji wizualnej
w miejscach i w sposób naruszający bezpieczeństwo ruchu samochodowego i pieszego.
jako

2) stosowanie znaków informacji wizualnej w celach reklamowych, w tym szyldów, reklam, tablic informacyjnych, pod warunkiem:
a)

umieszczania w strefie frontowej budynków,

b)

nawiązania do podziałów i kolorystyki fasad
oraz nie wykraczania poza obrys budynku.

§ 7. 1. Ustala się zasady ochrony środowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego.
2. Zakazuje się:
1) lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko, w rozumieniu
zapisów ustawy o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa o ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia
3 października 2008r. (Dz. U. z 2008r. Nr 199,
poz. 1227);
2) stosowania systemów indywidualnych lub
grupowych
oczyszczania
ścieków
bądź
zbiorników bezodpływowych z odprowadzeniem do gruntu lub wód.
się

1) oznaczonych w planie symbolem MW - jako
przyporządkowany rodzajowi „tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego”;
2) oznaczonych na rysunku planu symbolem
MN - jako przyporządkowany rodzajowi „tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”;
3) oznaczonych na rysunku planu symbolem
MR - jako przyporządkowany rodzajowi „tereny
zabudowy zagrodowej”;
4) oznaczonych na rysunku planu symbolem
US - jako przyporządkowany rodzajowi „tereny
rekreacyjno wypoczynkowe”;
5) oznaczonych na rysunku planu symbolem
UM - jako przyporządkowany rodzajowi „tereny
mieszkaniowo - usługowe”;

4. W zakresie ochrony
zanieczyszczeniem nakazuje się:

3. W zakresie ochrony przed hałasem dopuszcza
poziom hałasu określony w przepisach

powietrza

przed

1) spełnienie warunków w zakresie emisji
zanieczyszczeń do powietrza, w tym hermetyzację procesów technologicznych, ograniczających emisję zanieczyszczeń;
2) stosowanie paliw ekologicznych, tj. o niskiej
zawartości związków siarki.
5. W zakresie ochrony
i środowiska przed odpadami:

5. Dopuszcza się na elewacjach:
zarejestrowanych

odrębnych dla terenów:

6) oznaczonych na rysunku planu symbolem
U2 - jako przyporządkowany rodzajowi „tereny
zabudowy związanej ze stałym lub czasowym
pobytem dzieci i młodzieży”.

4. Zakazuje się stosowania:

1) stosowanie kolorów
identyfikacja firm;
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powierzchni

ziemi

1) nakazuje się:
a)

właściwe zagospodarowanie terenu oraz
gromadzenie wód opadowych, mające na
celu minimalizowanie przekształcenia powierzchni ziemi i jej ochronę przed erozją,

b)

w związku z realizacją budowy, przy realizacji robót ziemnych zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi organicznej, jej odpowiednie
zdeponowanie z możliwością ponownego
wykorzystania,

c)

gromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych, zgodnie z regulacjami obowiązującymi w mieście;

2) dopuszcza się:
a)

gospodarkę
odpadami
niebezpiecznymi
w małych ilościach, w związku z istniejącą lub
projektowaną działalnością w zakresie rzemiosła uciążliwego, realizacją lub utrzymaniem usług, gospodarką komunalną, wg odrębnych przepisów obowiązujących w tym
zakresie;

b)

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

1) komunikacji publicznej: ulic, placów, parkingów, ścieżek ruchu pieszego, przystanków
itp.;

6. W zakresie ochrony wód przed zanieczyszczeniem nakazuje się:

2) terenów zieleni urządzonej oraz obiektów
i urządzeń związanych z usługami publicznymi.

1) uszczelnianie powierzchni komunikacyjnych,
w tym placów, dróg i parkingów;
2) instalowanie urządzeń oczyszczających wody
opadowe
i
roztopowe
tj.
separatorów
i osadników, w szczególności na terenie baz
sprzętowo - transportowych, zakładów usług
motoryzacyjnych i innych, w których istnieje
niebezpieczeństwo
zanieczyszczenia
wód
opadowych substancjami ropopochodnymi lub
innymi substancjami toksycznymi.
7. W zakresie ochrony terenów zieleni i wartości
krajobrazowych:
1) nakazuje się:
a)

b)

ochronę lokalnych wartości krajobrazu oraz
zieleni poprzez zachowanie i utrzymanie,
w szczególności naturalnego ukształtowania
terenu i w miarę możliwości istniejących
drzew,
kształtowanie nowej zieleni w sposób nie kolidujący z zabudową - wprowadzanie nasadzeń zgodnie z siedliskiem przy uwzględnieniu docelowej wysokości i rozłożystości oraz
otwarć widokowych;

2) dopuszcza się realizację i wydzielanie ciągów
pieszych i ścieżek rowerowych, w ramach terenów zieleni.
§ 8. 1. Ustala się zasady ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej.
2. Zobowiązuje się każdego, kto w trakcie prowadzenia robót budowlanych i ziemnych odkrył
przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż
jest on zabytkiem:
1) do wstrzymania wszelkich robót mogących
uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot;
2) zabezpieczenia przy użyciu dostępnych środków ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;
3) niezwłocznego zawiadomienia o tym odpowiedni organ służby ochrony zabytków oraz
Burmistrza Żar.
3. Burmistrz Żar jest obowiązany niezwłocznie,
nie dłużej niż w terminie 3 dni przekazać wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków przyjęte zawiadomienie.
§ 9. 1. Ustala się wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.
2. Nakazuje się zapewnienie dostępności dla
osób niepełnosprawnych poprzez likwidację istniejących barier technicznych i architektonicznych,
umożliwiając osobom niepełnosprawnym poruszanie się w obrębie:

3. Dopuszcza się stosowanie elementów:
1) małej architektury, zieleni i akcentów plastycznych;
2) użytkowych, w szczególności lamp oświetleniowych, słupów ogłoszeniowych, ławek, elementów dekoracyjnych i użytkowych, koszy na
śmieci;
3) elementów zagospodarowania terenu, w tym
chodników i ulic.
§ 10. 1. Ustala się szczegółowe zasady i warunki
scalania i podziału nieruchomości.
2. Ustalenia planu, odnoszące się do przeznaczenia poszczególnych terenów, obowiązują niezależnie od istniejących i planowanych podziałów na
działki.
3. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem:
1) wielkość i kształt wydzielanych działek budowlanych, powinny być dostosowane do potrzeb
związanych z funkcjonowaniem obiektów,
zgodnie z ustaleniami niniejszego planu;
2) dla terenów przeznaczonych pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną - ustala się minimalną powierzchnię działek:
a)

min. 600m2
nostojącej,

-

b)

min. 500m2 - pod realizację zabudowy bliźniaczej,

c)

min. 400m2 - pod realizację zabudowy szeregowej;

pod realizację zabudowy wol-

3) określone, w pkt 2 parametry nie dotyczą terenów zainwestowanych, gdzie parametr nie jest
możliwy do spełnienia, w tym dla działek wydzielonych przed uchwaleniem planu;
4) w przypadku gdy nieruchomość podlega dopuszczonym w planie dodatkowym podziałom
na nowe działki, wszystkie ustalenia zdefiniowane dla tej nieruchomości są jednocześnie
obowiązujące dla każdej z nowo powstałych
nieruchomości;
5) do podziału dzielonej nieruchomości, wymagane jest spełnienie następujących warunków:
a)

zgodność z funkcją określoną w planie,

b)

uwzględnienie
istniejącego
uzbrojenia
wod. - kan. z zachowaniem pasów eksploatacyjnych według zasad jak w § 12 ust. 4
pkt 2 lit. b i ust. 5 pkt 1 lit. c,

c)

uzbrojenie terenu w urządzenia towarzyszące, warunkujące prawidłowe funkcjonowanie wydzielonych działek,

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 88

– 4539 –

d)

zapewnienie dostępności do drogi publicznej i do infrastruktury technicznej dla
wszystkich powstałych w wyniku podziału
działek,

e)

odległości nowych granic od budynków
zgodna z warunkami technicznymi.

4. Dopuszcza się możliwość scaleń wydzielonych
działek budowlanych.
§ 11. 1. Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji.
2. Układ komunikacyjny określa się zgodnie
z przeznaczeniem podstawowym oraz parametrami
i klasyfikacją dróg ustalonymi w rozdziale 4.
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jących drogi, z uwzględnieniem umieszczenia,
w przekroju poprzecznym ulic, wszystkich sieci
projektowanych docelowo;

2) wzdłuż istniejących i projektowanych przebiegów sieci i przyłączy, należy zachować strefy
techniczne od sieci o szerokości uzależnionej
od średnicy i typu, ustalone indywidualnie
przez właściwego dysponenta sieci, na których
nie należy sytuować budynków, nasadzać
drzew, lokalizować elementów małej architektury;
3) dopuszcza się:
a)

zmiany przebiegu i parametrów istniejących
sieci infrastruktury technicznej na warunkach ustalonych z administratorem danej
sieci - o ile nie narusza to struktury danej
sieci, nie pogarsza warunków obsługi i nie
narusza interesów osób trzecich,

1) projektowane oraz istniejące sieci uzbrojenia
terenu, z dopuszczeniem ich przełożenia na
koszt administratora drogi i na warunkach
uzgodnionych z gestorem danej sieci;

b)

realizację inwestycji infrastruktury technicznej, których przebieg wynika z zapisów planu
lub przepisów odrębnych i nie wynika z rysunku planu.

2) istniejący układ dróg publicznych i utrzymanie
powiązań w formie skrzyżowań;

4. W zakresie zaopatrzenia w wodę:

3. Każdorazowo w sytuacji przebudowy, rozbudowy i budowy elementów układu komunikacji,
w tym dróg, parkingów, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych, należy uwzględnić odpowiednio:

3) utrzymanie lub budowę chodników dla pieszych;
4) przy budowie nowych odcinków uprzednie rozpoznanie geologiczno - inżynierskie.

1) ustala się:
a)

zagwarantowanie pełnego pokrycia zapotrzebowania z istniejącej i/lub rozbudowywanej miejskiej sieci wodociągowej,

b)

przyjęcie ilości dostarczanej wody, dla poszczególnych typów zabudowy, zgodnie
z przepisami szczególnymi w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody;

4. Podstawowy układ komunikacji drogowej, obsługujący teren objęty planem tworzą:
1) drogi publiczne klasy „Z” i L (zbiorcze i lokalne);
2) drogi publiczne klasy „D” (dojazdowe).
5. Uzupełnienie układu stanowią ulice wewnętrzne, stanowiące dojazdy do poszczególnych
posesji.

2) nakazuje się:
a)

utrzymanie przebiegu głównej sieci w liniach rozgraniczających istniejących dróg,

b)

zagwarantowanie pasów eksploatacyjnych
dla istniejących i projektowanych sieci do
ø300mm o szerokości 3.0m, powyżej
ø300mm o szerokości 5.0m (licząc od zewnętrznej ścianki przewodu) wolne od zabudowy i trwałych nasadzeń,

c)

zapewnienie wymaganego zaopatrzenia
wodnego dla celów przeciwpożarowych.

6. Program parkingowy, wyliczony według parametrów i wskaźników określonych dla poszczególnych terenów w rozdziale 4, należy zbilansować
w ramach terenu planowanej inwestycji.
§ 12. 1. Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury
technicznej.
2. Dla wszystkich terenów ustala się, w zależności od potrzeb, wyposażenie w sieć wodociągową,
kanalizacyjną, elektroenergetyczną, gazową, ciepłowniczą i teletechniczną wraz z urządzeniami wynikającymi z przepisów odrębnych oraz przynależnymi pasami obsługi technicznej.
3. W planie określono zasady obsługi w zakresie
infrastruktury technicznej, związane z sieciami, przyłączami i obiektami technologicznymi, niewymagającymi wydzielania terenu, zlokalizowanymi w granicach innych wyodrębnionych w planie terenów,
o różnym przeznaczeniu przy czym:
1) trasy projektowanych sieci infrastruktury technicznej należy prowadzić w liniach rozgranicza-

5. W zakresie odprowadzenia ścieków bytowych,
komunalnych oraz wód opadowych i roztopowych,
zwanych dalej - ściekami:
1) nakazuje się:
a)

odprowadzenie ścieków, o ile spełniają parametry zgodne z przepisami odrębnymi
- do systemu sieci kanalizacyjnej (grawitacyjno - tłocznej),

b)

lokalizowanie nowej sieci kanalizacyjnej
w
liniach
rozgraniczających
dróg,
z uwzględnieniem przepisów odrębnych,

c)

zagwarantowanie pasów eksploatacyjnych
dla istniejących i projektowanych sieci kanalizacyjnych o szerokości po 4.0m z każdej
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strony, licząc od zewnętrznej ścianki kanału,
wolne od zabudowy i trwałych nasadzeń;
2) dopuszcza się gromadzenie wód opadowych na
terenach mieszkaniowych z ich gospodarczym
wykorzystaniem;
3) zakazuje się wprowadzania nieoczyszczonych
ścieków do wód powierzchniowych i do gruntu;
4) dopuszcza się:
a)

b)

lokalizację sieci kanalizacyjnych przez tereny
działek prywatnych, w przypadku braku innych możliwości, pod warunkiem uzyskania
zgody ich właścicieli,
lokalizację przepompowni ścieków na terenie własnym inwestora.

6. W zakresie zaopatrzenia na gaz:
1) ustala się pokrycie, w zależności od potrzeb,
zapotrzebowania na gaz dla celów bytowych,
przemysłowych i grzewczych - z istniejącej lub
rozbudowanej sieci;
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3) dopuszcza się, w przypadku braku innych możliwości, przebieg sieci przez tereny działek prywatnych, pod warunkiem uzyskania zgody ich
właścicieli.
9. W zakresie telekomunikacji:
1) ustala się zapewnienie dostępu, w zależności
od potrzeb, do istniejącej i/lub rozbudowanej
sieci telekomunikacyjnej;
2) nakazuje się skablowanie sieci;
3) zaleca się docelową obsługę abonamentów
przez różnych operatorów z istniejących lub
planowanych sieci telekomunikacyjnych;
4) zakazuje się na terenach objętych planem lokalizację stacji bazowych telefonii komórkowej.
10. W zakresie gospodarki odpadami :
1) nakazuje się:
a)

minimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów, segregacji ich ze szczególnym
uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych,
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami odrębnymi i poddanie unieszkodliwianiu odpadów medycznych,

b)

wyposażenie dróg oraz terenów pieszych
w urządzenia do gromadzenia odpadów dostosowanych do technologii ich wywozu
i utylizacji;

2) nakazuje się:
a)

zabezpieczenie tras dla gazociągu średniego
ciśnienia w liniach rozgraniczających dróg,

b)

stosowanie, dla sieci, stref kontrolowanych,
zgodne z przepisami szczególnymi w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać sieci gazowe;

3) dopuszcza się lokalizację gazociągu poza pasami jezdni, za uzgodnieniem z właścicielem terenu, na warunkach określonych przez administratora sieci.
7. W zakresie elektroenergetyki:
1) ustala się pokrycie zapotrzebowania z istniejącej i/lub rozbudowanej sieci elektroenergetycznej;
2) nakazuje się zasilanie nowych odbiorców energii elektrycznej liniami kablowymi z projektowanych stacji transformatorowych;
3) dopuszcza się:
a)

realizację stacji transformatorowych na terenie inwestora,

b)

w szczególnych przypadkach, zasilanie nowych odbiorców energii elektrycznej liniami
napowietrznymi z projektowanych stacji
transformatorowych.

8. W zakresie zaopatrzenia w ciepło:
1) ustala się, w zależności od potrzeb, pokrycie
zapotrzebowania z istniejącej i/lub rozbudowanej sieci ciepłowniczej miejskiej lub lokalnych;
2) nakazuje się:
a) lokalizowanie nowych sieci w liniach rozgraniczających dróg,
b) stosowanie paliw ekologicznych, ograniczających wielkość emisji i zanieczyszczeń powietrza;

2) dopuszcza się krótkoterminowe gromadzenie
odpadów komunalnych w granicach działek, na
których są wytwarzane, a następnie nakazuje
się wywóz ich na wysypisko przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwo.
11. Dopuszcza się lokalizację nowych, nie uwidocznionych w rysunku planu przewodów i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z obsługą zagospodarowania terenu we wszystkich obszarach, również poza wyznaczonymi pasami drogowymi przy spełnieniu następujących warunków:
a) uzyskania zgody właściciela nieruchomości,
b) powiązanie z elementami ekofizjograficznymi, w szczególności projektowanie sieci
z uwzględnieniem: ukształtowania terenu,
walorów krajobrazowych, obszarów leśnych
i skupisk zadrzewień, przebiegu cieków wodnych,
c) powiązanie ze strukturą władania, w szczególności projektowanie wzdłuż granic nieruchomości oraz w sposób umożliwiający realizację przeznaczenia terenu.
§ 13. 1. Ustala się sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.
2. Za tymczasowy sposób zagospodarowania
działki
rozumie
się
dotychczasowy
sposób
korzystania z terenu, do momentu wprowadzenia
zainwestowania, zgodnego z ustaleniami planu.
3. Dopuszcza się:
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1) rozpoczęcie w konkretnym terenie realizacji
rozwiązań
tymczasowych,
nie
będących
obiektem budowlanym;
2) realizację nowych tymczasowych obiektów budowlanych lub tymczasowych budowli, a także
tymczasowych parkingów terenowych, realizowanych na koszt inwestora, właściciela lub
użytkownika pod warunkiem, iż takie lokalizacje
spełnią wymogi wynikające z przepisów odrębnych, a podstawowe przeznaczenie działki nie
wyklucza takich możliwości.
§ 14. Stawka procentowa służąca naliczeniu jednorazowej opłaty.
Ustala się 20% stawkę służącą naliczeniu opłaty,
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, wynikającej ze wzrostu wartości
nieruchomości objętej planem.
Rozdział 3
Przepisy dotyczące wydzielonych stref określające
szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy
§ 15. 1. Ustala się zasady dotyczące istniejących
drzew.

Poz. 1188
zociągu,
d)

zakazuje się sadzenia drzew i krzewów w pasie 4.0m (po 2.0m od osi gazociągu),

e)

zakazuje się prowadzenia działalności mogącej zagrozić trwałości gazociągu podczas
eksploatacji.
Rozdział 4

Warunki zagospodarowania dla poszczególnych
terenów
§ 17. 1. Wyznacza się tereny zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem MW.
2. Ustala się przeznaczenie terenów:
1) podstawowe: pod zabudowę mieszkaniową
wielorodzinną
z
przynależnym
zagospodarowaniem terenu;
2) dopuszczalne:
a)

pod zabudowę związaną z nieuciążliwą
działalnością usługową, pod warunkiem
zagwarantowania nieuciążliwej obsługi komunikacyjnej w zakresie dostaw i parkingów,

b)

pod zabudowę usługową w ramach zmiany
funkcji pomieszczeń mieszkalnych, na biura,
gabinety, pracownie, itp.

2. Nakazuje się w miarę możliwości ochronę,
wskazanych na rysunku planu drzew.
3. Dopuszcza się możliwość powiększania i tworzenia nowych odcinków alei, na zasadzie kontynuacji oraz potrzeby tworzenia lokalnych powiązań
pieszych.

3. Zasady zagospodarowania terenu, parametry
i wskaźniki oraz zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
1) ustala się:

§ 16. 1. Ustala się zasady zagospodarowania
stref technicznych :

a)

wielkość powierzchni zabudowy w stosunku
do powierzchni działki - nie więcej niż 60%,

2. Dla obszarów ograniczonego użytkowania od
napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego
napięcia 20kV oznaczonej w planie symbolem „ES”
wynoszącym 10.0m (po 5.0m w obie strony od osi
linii) ustala się następujące zasady zagospodarowania:

b)

powierzchnia biologicznie czynna: - nie
mniej niż 30%, w tym dla zieleni wysokiej
należy przeznaczyć co najmniej 10% terenów
biologicznie czynnych;

c)

nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 10.0m od linii rozgraniczających drogi
publiczne, a według rysunku planu w przypadku istniejącej zabudowy zlokalizowanej
w innych odległościach niż wyżej wymieniona,

b) dopuszcza się lokalizację ciągów pieszych
i ścieżek rowerowych.

d)

wjazdy poprzez drogi publiczne i drogi wewnętrzne,

3. W strefie kontrolowanej od gazociągu średniego ciśnienia oznaczonego w planie symbolem
„GS” wynoszącym 4.0m ustala się następujące zasady zagospodarowania:

e)

program parkingowy i garażowy:

a) zakazuje lokalizacji zabudowy (dopuszcza się
odstępstwa od tych zakazów tylko w przypadku istniejącej zabudowy - garaży, magazynów i składowisk - według rysunku planu),

a)

zakazuje się lokalizację zabudowy,

b)

obowiązuje zapewnienie swobodnego dojazdu do sieci infrastruktury technicznej oraz
swobodnego przemieszczania się wzdłuż gazociągu,

c)

dopuszcza się lokalizacje sieci podziemnego
uzbrojenia technicznego po uzgodnieniu i na
warunkach określonych przez operatora ga-

-

dla zabudowy mieszkaniowej - nie mniej
niż 1 miejsce postojowe lub garaż na lokal
mieszkalny,

-

w przypadku prowadzenia działalności
usługowej należy ustalić indywidualnie
dla zamierzonego sposobu użytkowania,
jednak nie mniej niż dodatkowe 1 miejsce
postojowe na każde 25m² powierzchni
użytkowej lokalu;

2) nakazuje się:
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a)

organizację miejsc pod place zabaw dla
dzieci,

b)

organizację placów gospodarczych, w tym
na pojemniki na odpady stałe,

c)

realizację zieleni rekreacyjnej;
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niem terenu pod warunkiem gdy wielkość
działki budowlanej będzie gwarantować
właściwą obsługę funkcji dopuszczonych,
w zakresie: dojazdów, dostaw, miejsc parkingowych, składowania odpadów,
b) ogrody przydomowe.

3) zakazuje się budowy nowych wolnostojących
garaży do 2 stanowisk;
4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: dopuszcza się:
a)

rozbudowę i przebudowę (modernizację)
istniejących obiektów,

b)

wymianę na nowe obiektów zabudowy,

c)

zmianę funkcji budynków gospodarczych na
mieszkalną i usługową,

d)

lokalizację elementów małej architektury,

e)

budowę garaży podziemnych lub wkomponowanych w teren, zintegrowanych
z zabudową i zielenią,

f)

realizację dróg wewnętrznych,
pieszych i rowerowych,

g)

lokalizację obiektów i sieci infrastruktury
technicznej związanej z obsługą terenu.

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) nakazuje się aby działalność handlowa lub
usługowa prowadzona zgodnie z przeznaczeniem dopuszczalnym na terenach mieszkaniowych, nie stwarzała uciążliwości, w szczególności w postaci:
a)

wytwarzania hałasu, wibracji, drażniących
woni lub światła o dużym natężeniu,

b)

wykorzystywania surowców lub materiałów
niebezpiecznych w szczególności toksycznych i łatwopalnych mogących stanowić zagrożenie w wypadku ich niekontrolowanego
przedostania się do otoczenia, np. w wyniku
pożaru lub w stanach nadzwyczajnych zagrożeń;

ścieżek

2) dopuszcza się dla zabudowy istniejącej:
a)

prowadzenie prac remontowych, polegających na dostosowaniu istniejącej zabudowy do obowiązujących wymogów
technicznych, w tym wprowadzanie urządzeń technicznych polepszających warunki
zamieszkiwania,

b)

rozbudowę i przebudowę (modernizację)
istniejących obiektów,

c)

wymianę na nowe obiektów istniejącej
zabudowy,

d)

zmianę funkcji budynków gospodarczych na
mieszkalną i usługową,

e)

lokalizację funkcji usługowych nie tylko
w parterach budynków,

5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:
1) ustala się, dla zabudowy:
a)

szerokość elewacji frontowej - nie większa
niż sąsiednich budynków, zlokalizowanych
na przyległych działkach, dopuszcza się
zwiększenie parametru, pod warunkiem rozczłonkowania elewacji budynku,

b)

wysokość zabudowy:
-

-

mieszkaniowej do 4 kondygnacji, w tym
poddasze użytkowe, ale nie wyższą niż
15.0m mierzoną od poziomu terenu do
najwyższego punktu dachu,
garaży: 1 kondygnacja, ale nie wyższa niż
5.0m;

2) w zakresie geometrii dachu - rozwiązania indywidualne.
§ 18. 1. Wyznacza się tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonej na rysunku planu symbolem MN.
2. Ustala się przeznaczenie terenów:
1) podstawowe: pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną wolnostojącą z przynależnym
zagospodarowaniem terenu;

g) przekształcenie w istniejących budynkach
poddaszy z przeznaczeniem na pobyt ludzi;
3) dopuszcza się lokalizację funkcji usługowych
nie tylko w parterach budynków.
4. Zagospodarowanie terenu, parametry i wskaźniki:
1) ustala się:
a)

wielkość powierzchni zabudowy w stosunku
do powierzchni działki - nie może przekraczać 30%,

b)

powierzchnia biologicznie czynna - minimum 60% powierzchni działki w tym dla zieleni wysokiej należy przeznaczyć co najmniej
20% terenów biologicznie czynnych,

c)

nieprzekraczalną linię zabudowy w odległościach 6.0m od linii rozgraniczających drogi
publiczne, a w przypadku istniejącej zabudowy zlokalizowanej w innych odległościach
niż wyżej wymienione - według rysunku

2) dopuszczalne:
a)

pod zabudowę bliźniaczą i szeregową,

b)

pod zabudowę związaną z różnymi formami
działalności gospodarczej nieuciążliwej, których powierzchnia całkowita nie przekracza
30% powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego z przynależnym zagospodarowa-
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planu,
d)

wjazdy i wyjazdy z dróg publicznych i wewnętrznych,

e)

program parkingowy i garażowy:
-

dla zabudowy mieszkaniowej - nie mniej
niż 1 miejsce postojowe lub garaż na budynek,

-

w przypadku prowadzenia działalności
gospodarczej należy ustalić indywidualnie
dla zamierzonego sposobu użytkowania
jednak nie mniej niż dodatkowe 2 miejsca
postojowe na budynek, dla samochodów
dostawczych związanych z prowadzoną
działalnością należy zapewnić dodatkowe
miejsca garażowe lub postojowe;

2) dopuszcza się lokalizowanie zieleni rekreacyjnej
i towarzyszącej obiektom budowlanym wraz
z elementami małej architektury.
5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:

twie.
§ 19. 1. Wyznacza się tereny zabudowy usługowej oznaczonej na rysunku planu symbolem U1.
2. Ustala się przeznaczenie terenów:
1) podstawowe: pod zabudowę usługową komercyjną obejmującą centra handlowe i domy
towarowe o pow. sprzedaży do 2000m²,
samodzielne sklepy, butiki, targowiska pod
dachem, stacje paliw, stacje obsługi, apteki,
hotele i restauracje a także pod zabudowę
w której prowadzona jest sprzedaż, obsługa
i naprawa pojazdów samochodowych, pośrednictwo finansowe, ubezpieczenia, wynajem
wraz z przynależnym zagospodarowaniem
terenu;
2) dopuszczalne:
pod
zabudowę
usługową
publiczną i zabudowę związaną z edukacją.
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
nakazuje się:

1) ustala się dla zabudowy:
a)

gabaryty - wyważone, proste bryły, dostosowane do istniejącego otoczenia,

b)

szerokość elewacji frontowej - nie większa
niż sąsiednich budynków, zlokalizowanych
na przyległych działkach, w przypadku braku
zabudowy sąsiedniej - dopuszcza się stosowanie szerokości elewacji frontowej od
10.0m do 18.0m, a w przypadku obiektów
rozczłonkowanych elewacje mogą być szersze,

c)

wysokość zabudowy:
-

-

mieszkaniowej powinna być nie wyższa
niż sąsiednich budynków, zlokalizowanych na przyległych działkach a w przypadku braku zabudowy dopuszcza się wysokość do 2 kondygnacji w tym poddasze
użytkowe ale nie wyższą niż 10.0m mierzoną od poziomu terenu do najwyższego
punktu dachu;

a)

ustala się dachy dwu- lub wielospadowe,

b)

dopuszcza się:

-

-

dostosowanie charakteru i skali usługowej
działalności do wielkości działki budowlanej
gwarantującej właściwą obsługę w zakresie
dojazdów, miejsc parkingowych placów
manewrowych składowania odpadów,

b)

prowadzenie takiej działalności, która nie
spowoduje przekroczenia dopuszczalnego
poziomu hałasu w środowisku według przepisów odrębnych.

4. Zagospodarowania terenu, parametry i wskaźniki.
1) ustala się:
a)

wielkość powierzchni zabudowy w stosunku
do powierzchni działki - nie więcej niż - 60%,

b)

powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej
niż - 15%, w tym dla zieleni wysokiej należy
przeznaczyć co najmniej 10% terenów biologicznie czynnych,

c)

nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 6.0m od linii rozgraniczających drogi publiczne, a w przypadku istniejącej zabudowy
zlokalizowanej w innej odległościach niż wyżej wymieniona - według rysunku planu,

d)

program parkingowy:

gospodarczej i garaży wolnostojących
- nie więcej niż 1 kondygnacja ale nie
wyższa niż 5.0m;

2) w zakresie geometrii dachu:

-

a)

umieszczanie w dachu okien połaciowych
i lukarn,
stosowanie, w przypadkach łączenia budynków gospodarczych i garaży z budynkiem mieszkalnym, identycznych kątów
nachylenia połaci w przedziale takim jak
określono dla zabudowy mieszkaniowej,
stosowanie dachów płaskich jeśli wynika
to z istniejącej zabudowy przynajmniej na
jednej działce w bezpośrednim sąsiedz-

e)

-

w przypadku usług handlu w ilości nie
mniejszej niż 1 miejsce postojowe na
30,0m² powierzchni sprzedaży;

-

w przypadku usług innych w ilości nie
mniejszej niż 1 miejsce postojowe na
40,0m² powierzchni użytkowej lokali usługowych,
wjazd i wyjazd z dróg publicznych;

2) dopuszcza się:
a)

prowadzenie prac remontowych, polegających na dostosowaniu istniejącej zabudowy
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do obowiązujących wymogów technicznych,
w tym wprowadzanie urządzeń technicznych
polepszających warunki użytkowania,
b)

rozbudowę i przebudowę (modernizację)
istniejących obiektów,

c)

wymianę na nowe obiektów istniejącej
zabudowy,

d)

całkowitą lub częściową zamianę podstawowej funkcji terenu na inne funkcje
usługowe zgodne z przeznaczeniem podstawowym lub dopuszczalnym,

e)

f)

g)

Poz. 1188
terenu;

2) dopuszczalne: pod zabudowę związaną z administracją gospodarcza, pozostałą działalnością
gospodarczą, działalnością usługową komunalną i społeczną.
3. Zagospodarowanie terenu, parametry i wskaźniki oraz zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
1) nakazuje się:
a)

lokalizowanie funkcji rekreacyjnej i zieleni
rekreacyjnej towarzyszącej obiektom budowlanym
wraz
z
elementami
małej
architektury,

wielkość powierzchni zabudowy w stosunku
do powierzchni działki - nie większa niż
- 65%,

b)

realizację dojść, dojazdów, placów manewrowych i miejsc postojowych przeznaczonych dla obsługi przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego,

powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej
niż - 15%, w tym dla zieleni wysokiej należy
przeznaczyć co najmniej 20% terenów biologicznie czynnych,

c)

nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 6.0m od linii rozgraniczających drogi publiczne
w jedn. a w przypadku istniejącej zabudowy
zlokalizowanej w innych odległościach niż
wyżej wymienione - według rysunku planu,

d)

wjazdy i wyjazdy z dróg publicznych,

lokalizację sieci i obiektów infrastruktury
technicznej związanej z obsługą zagospodarowania terenu;

3) zakazuje się:
a)

budowy nowych wolnostojących garaży,

e)

b)

lokalizowania obiektów i urządzeń, których
uciążliwość wykracza poza granice działki do
której właściciele lub użytkownicy posiadają
prawo dysponowania.

program parkingowy i garażowy: co najmniej jedno stanowisko w granicach działki
na każde 50.0m² powierzchni użytkowej lokali usługowych,

f)

kompleksowe zagospodarowania nieruchomości od strony ulicy w postaci oświetlenia,
elementów małej architektury, zieleni towarzyszącej;

5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania - ustala się :
1) ustala się dla zabudowy:
a)

gabaryty - stosowanie indywidualnych, rozwiązań zgodnie z charakterem funkcji, o dostosowanych proporcjach umożliwiające
harmonijne wkomponowanie nowej w istniejącą zabudowę,

b)

wysokość zabudowy - nie wyższa niż sąsiednich budynków, zlokalizowanych na
przyległych działkach, a w przypadku braku
zabudowy dopuszcza się wysokość do
3 kondygnacji w tym poddasze użytkowe ale
nie wyższą niż 12.0m mierzoną od poziomu
terenu do najwyższego punktu dachu;

2) w zakresie geometrii dachu - dopuszcza się
kształtowanie dachu w dostosowaniu do charakteru funkcji i do cech otaczającego zainwestowania.
§ 20. 1. Wyznacza się tereny zabudowy usługowej oznaczone na rysunku planu symbolem U2.

2) dopuszcza się:
a)

prowadzenie prac remontowych, polegających na dostosowaniu istniejącej zabudowy
do obowiązujących wymogów technicznych,
w tym wprowadzanie urządzeń technicznych
polepszających warunki użytkowania,

b)

rozbudowę i przebudowę (modernizację)
istniejących obiektów,

c)

wymianę na nowe obiektów istniejącej
zabudowy,

d)

całkowitą lub częściową zamianę podstawowej funkcji terenu na inne funkcje
usługowe
zgodne
z
przeznaczeniem
podstawowym lub dopuszczalnym,

e)

lokalizowanie funkcji handlu i gastronomii
w formie zintegrowanej z obiektami podstawowymi i dopuszczonymi,

f)

lokalizowanie funkcji rekreacyjnej i zieleni
rekreacyjnej towarzyszącej obiektom budowlanym wraz z elementami małej architektury,

g)

realizację dojść i dojazdów przeznaczonych
dla obsługi przeznaczenia podstawowego,

h)

lokalizację sieci i obiektów infrastruktury
technicznej związanej z obsługą zagospo-

2. Ustala się przeznaczenie terenów:
1) podstawowe: pod zabudowę usługową publiczną obejmującą obiekty administracji publicznej, obrony narodowej, poczty i telekomunikacji, edukacji, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, kultury i kultu religijnego
wraz z przynależnym zagospodarowaniem
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darowania terenu;

ogrodzeniem pełnym lub pasem zieleni izolacyjnej zimotrwałej, w sposób skutecznie zapobiegający wykraczaniu uciążliwości poza
granice działki w szczególności ze względu
na wytwarzany hałas, wibracje, drażniące
wonie lub światło o dużym natężeniu, lub ze
względu na rodzaj tej działalności jeśli
mógłby on obniżać jakość środowiska zamieszkania;

3) zakazuje się:
a)

budowy nowych wolnostojących garaży,

b)

prowadzenia działalności, przekraczającej
dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, na podstawie przepisów szczególnych,

c)

lokalizowania obiektów i urządzeń, których
uciążliwość wykracza poza granice działki do
której właściciele lub użytkownicy posiadają
prawo dysponowania.

2) dopuszcza się:
a)

prowadzenie prac remontowych, polegających na dostosowaniu istniejącej zabudowy
do obowiązujących wymogów technicznych,
w tym wprowadzanie urządzeń technicznych
polepszających warunki użytkowania,

b)

rozbudowę i przebudowę (modernizację)
istniejących obiektów,

c)

wymianę na nowe obiektów istniejącej
zabudowy,

d)

całkowitą lub częściową zamianę podstawowej funkcji terenu na inne funkcje
usługowe zgodne z przeznaczeniem podstawowym lub dopuszczalnym;

4. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:
1) ustala się dla zabudowy:
a)

b)

gabaryty - stosowanie indywidualnych, rozwiązań zgodnie z charakterem funkcji, o dostosowanych proporcjach umożliwiające
harmonijne wkomponowanie nowej w istniejącą zabudowę,
wysokość zabudowy - dopuszcza się wysokość do 4 kondygnacji w tym poddasze
użytkowe ale nie wyższą niż 15.0m mierzoną
od poziomu terenu do najwyższego punktu
dachu;

2) w zakresie geometrii dachu - dopuszcza się
kształtowanie dachu w dostosowaniu do charakteru funkcji i do cech otaczającego zainwestowania.
§ 21. 1. Wyznacza się tereny zabudowy usługowej oznaczone na rysunku planu symbolem U3.
2. Ustala się przeznaczenie terenów:
1) podstawowe: pod zabudowę związaną z handlem hurtowym i detalicznym, transportem
przeładunkiem, magazynowaniem i przechowywaniem towarów, montażem i naprawą
pojazdów i artykułów użytku osobistego
i domowego wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu;

3) zakazuje się: lokalizowania obiektów i urządzeń,
których uciążliwość wykracza poza granice
działki do której właściciele lub użytkownicy
posiadają prawo dysponowania.
4. Zagospodarowania terenu, parametry i wskaźniki:
1) ustala się:
a)

wielkość powierzchni zabudowy w stosunku
do powierzchni działki - nie więcej 65%,

b)

powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej
niż - 15%, w tym dla zieleni wysokiej należy
przeznaczyć co najmniej 20% terenów biologicznie czynnych,

c)

nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 6.0m od dróg publicznych, 20.0m od terenów kolei, a w przypadku istniejącej zabudowy zlokalizowanej w innych odległościach
niż wyżej wymienione według rysunku planu,

d)

program parkingowy i garażowy:

2) dopuszczalne: pod pozostałą zabudowę usługową.
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) nakazuje się:
a)

b)

c)

dostosowanie charakteru i skali usługowej
działalności gospodarczej do wielkości działki
budowlanej gwarantującej właściwą obsługę
w zakresie dojazdów, miejsc parkingowych
placów manewrowych składowania odpadów,
prowadzenie takiej działalności gospodarczej, która nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku
według przepisów odrębnych,
odseparowanie działalności gospodarczej
prowadzonej zgodnie z przeznaczeniem podstawowym lub dopuszczalnym, w przypadku
sąsiedztwa z zabudową mieszkaniową,

e)

-

w przypadku usług handlu w ilości nie
mniejszej niż 1 miejsce postojowe na
30,0m² powierzchni sprzedaży,

-

w przypadku usług innych w ilości nie
mniejszej niż 1 miejsce postojowe na
40,0m² powierzchni użytkowej lokali usługowych,
wjazdy i wyjazdy bezpośrednio z dróg publicznych;

2) dopuszcza się lokalizowanie:
a)

zieleni rekreacyjnej towarzyszącej obiektom
budowlanym,

b)

ogrodzeń trwałych,
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c)

dojść, dojazdów i placów manewrowych
i miejsc postojowych przeznaczonych dla
obsługi przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego,

d)

infrastruktury technicznej związanej z obsługą zagospodarowania terenu.

5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania:

Poz. 1188
do obowiązujących wymogów technicznych,
w tym wprowadzanie urządzeń technicznych
polepszających warunki użytkowania,
b)

rozbudowę i przebudowę (modernizację)
istniejących obiektów,

c)

wymianę na nowe obiektów istniejącej
zabudowy,

d)

całkowitą lub częściową zamianę podstawowej funkcji terenu na inne funkcje
usługowe zgodne z przeznaczeniem podstawowym lub dopuszczalnym;

1) ustala się dla zabudowy:
a)

b)

gabaryty - stosowanie indywidualnych, rozwiązań zgodnie z charakterem funkcji, o dostosowanych proporcjach umożliwiające
harmonijne wkomponowanie nowej w istniejącą zabudowę,
wysokość zabudowy - nie wyższa niż sąsiednich budynków, zlokalizowanych na
przyległych działkach, a w przypadku braku
zabudowy dopuszcza się wysokość do 3 ale
nie wyższą niż 15.0m mierzoną od poziomu
terenu do najwyższego punktu dachu;

3) zakazuje się: lokalizowania obiektów i urządzeń,
których uciążliwość wykracza poza granice
działki do której właściciele lub użytkownicy
posiadają prawo dysponowania.
4. Zagospodarowania terenu, parametry i wskaźniki:
1) ustala się:
a)

2) w zakresie geometrii dachu - dopuszcza się
kształtowanie dachu w dostosowaniu do charakteru funkcji i do cech otaczającego zainwestowania.

wielkość powierzchni zabudowy w stosunku
do powierzchni działki - nie więcej 65%,

b)

§ 22. 1. Wyznacza się tereny zabudowy usługowej z mieszkaniami, oznaczone na rysunku planu
symbolem UM.

powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej
niż - 15%, w tym dla zieleni wysokiej należy
przeznaczyć co najmniej 20% terenów biologicznie czynnych,

c)

nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 6.0m od dróg publicznych, a w przypadku istniejącej zabudowy zlokalizowanej
w innych odległościach niż wyżej wymienione według rysunku planu,

d)

program parkingowy i garażowy:

2. Ustala się przeznaczenie terenów:
1) podstawowe - pod zabudowę związaną z handlem, gastronomią i usługami rzemieślniczymi,
wraz z przynależnym zagospodarowaniem
terenu;
2) dopuszczalne - pod lokale mieszkalne, pod zabudowę związaną z administracją, kulturą,
oświatą
i zdrowiem.
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

-

w przypadku usług rzemieślniczych należy
ustalić indywidualnie dla zamierzonego
sposobu użytkowania,

-

w przypadku usług handlu w ilości nie
mniejszej niż 1 miejsce postojowe na
30,0m² powierzchni sprzedaży,

-

w przypadku usług w ilości nie mniejszej
niż 1 miejsce postojowe na 40,0m² powierzchni użytkowej,

-

w przypadku usług gastronomii w ilości
nie mniejszej niż 1 miejsce postojowe na
40,0m² powierzchni użytkowej,

-

w przypadku lokali mieszkaniowych
1.5 miejsca postojowego na 1 mieszkanie,

1) nakazuje się:
a)

b)

c)

dostosowanie charakteru i skali usługowej
działalności gospodarczej do wielkości działki budowlanej gwarantującej właściwą obsługę w zakresie dojazdów, miejsc parkingowych placów manewrowych, składowania
odpadów,
prowadzenie tylko takiej działalności gospodarczej, która nie wywołuje uciążliwości dla
otoczenia w rozumieniu zapisów prawa budowlanego,
prowadzenie takiej działalności gospodarczej, która nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku
według przepisów odrębnych;

e)

2) dopuszcza się lokalizowanie:
a)

zieleni rekreacyjnej towarzyszącej obiektom
budowlanym,

b)

dojść, dojazdów i placów manewrowych
i miejsc postojowych przeznaczonych dla obsługi przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego,

c)

infrastruktury technicznej związanej z obsługą zagospodarowania terenu.

2) dopuszcza się:
a)

prowadzenie prac remontowych, polegających na dostosowaniu istniejącej zabudowy

wjazdy i wyjazdy bezpośrednio z dróg publicznych;
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5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania:
1) ustala się dla zabudowy:
a)

b)

gabaryty - stosowanie indywidualnych, rozwiązań zgodnie z charakterem funkcji, o dostosowanych proporcjach umożliwiające
harmonijne wkomponowanie nowej w istniejącą zabudowę,
wysokość zabudowy - nie wyższa niż sąsiednich budynków, zlokalizowanych na przyległych działkach, a w przypadku braku zabudowy dopuszcza się wysokość do 3 ale nie
wyższą niż 15.0m mierzoną od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu;

2) w zakresie geometrii dachu - dopuszcza się
kształtowanie dachu w dostosowaniu do charakteru funkcji i do cech otaczającego zainwestowania.
§ 23. 1. Wyznacza się tereny sportu i rekreacji,
oznaczone na rysunku planu symbolem US1.
2. Ustala się przeznaczenie terenu:
1) podstawowe: pod otwarte tereny sportu i rekreacji (boiska sportowe, place zabaw, obiekty
i urządzenia sportowe) wraz z przynależnym
zagospodarowaniem terenu;
2) dopuszczalne: pod obiekty małej gastronomii,
budynki socjalne i pomocnicze związane z obsługą terenów sportowo - rekreacyjnych.
3. Zagospodarowanie terenu, parametry i wskaźniki oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
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1) ustala się: gabaryty zabudowy - stosowanie indywidualnych, rozwiązań o dostosowanych
proporcjach do charakteru funkcji;
2) geometria dachu: kształtowanie dachów w dostosowaniu do charakteru funkcji i do cech otaczającego zainwestowania.
§ 24. 1. Wyznacza się tereny sportu i rekreacji,
oznaczone na rysunku planu symbolem US2.
2. Ustala się przeznaczenie terenu:
1) podstawowe: pod obiekty i urządzenia sportowo - rekreacyjne (kąpieliska, plaże, boiska, place zabaw) wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu;
2) dopuszczalne: pod obiekty małej gastronomii,
handlu, budynków administracyjnych i pomocniczych związanych z obsługą terenów
rekreacyjno - sportowych jako wolno stojących,
których łącz-na powierzchnia zabudowy nie
przekracza 200,0m2 i wysokości budynków do
8.0m.
3. Zagospodarowanie terenu, parametry i wskaźniki oraz zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
1) nakazuje się:
a)

wielkość powierzchni zabudowy - nie więcej
niż 15%,

b)

powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej
niż 20%, w tym dla zieleni wysokiej należy
przeznaczyć co najmniej 20% terenów biologicznie czynnych,

c)

program parkingowy i garażowy:

1) nakazuje się:
a)

wielkość powierzchni zabudowy w stosunku
do powierzchni działki - nie więcej niż 15%,

b)

powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej
niż 20%, w tym dla zieleni wysokiej należy
przeznaczyć co najmniej 20% terenów biologicznie czynnych,

c)

program parkingowy: nie mniej niż 5 miejsc
postojowych na cały teren;

2) dopuszcza się lokalizację:
a)

zieleni rekreacyjnej i izolacyjnej towarzyszącej obiektom budowlanym wraz
z elementami małej architektury,
zabaw

dla

-

w przypadku usług gastronomii w ilości
nie mniejszej niż 1 miejsce postojowe na
6 miejsc konsumpcyjnych,

d) obowiązek kompleksowego zagospodarowania nieruchomości od strony ulicy w postaci
oświetlenia, elementów małej architektury,
zieleni towarzyszącej;
2) zakazuje się: budowy garaży;
3) dopuszcza się lokalizację:

wydzielonych
młodszych,

dzieci

a)

c)

dojść i dojazdów przeznaczonych dla obsługi
przeznaczenia dopuszczalnego,

zieleni rekreacyjnej i izolacyjnej towarzyszącej obiektom budowlanym wraz z elementami małej architektury,

b)

sieci i obiektów infrastruktury technicznej
związanej z obsługą zagospodarowania
terenu;

dojść i dojazdów przeznaczonych dla obsługi
przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego,

c)

sieci i obiektów infrastruktury technicznej
związanej z obsługą zagospodarowania
terenu;

3) dopuszcza się grodzenie terenu.
4. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:

10 miejsc postojowych dla samochodów
osobowych i jedno miejsce postojowe dla
autobusów przypadające na 100 użytkowników,

b)

d)

placów

-

4) dopuszcza się grodzenie terenu.
3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudo-
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wy:
1) gabaryty zabudowy: stosowanie indywidualnych rozwiązań w dostosowanych do charakteru funkcji, przy nie przekraczającej wysokości
budynków do 1 kondygnacji nadziemnych;
2) geometria dachu: kształtowanie dachów w dostosowaniu do charakteru funkcji.
§ 25. 1. Wyznacza się tereny zieleni urządzonej,
oznaczone na rysunku planu symbolem ZP.
2. Ustala się przeznaczenie terenów:
1) podstawowe - pod parki, skwery, zieleńce;

związanego z przeznaczeniem dopuszczalnym nie może przekroczyć 10% powierzchni
terenu;
2) nakazuje się:
a)

utrzymanie istniejącego systemu melioracyjnego,

b)

prowadzenie gospodarki leśnej zgodnie
z obowiązującym Planem Urządzania Lasu;

3) zakazuje się:
a)

dzielenia działek;

b)

realizacji zabudowy kubaturowej, za wyjątkiem dopuszczonej na podstawie przepisów
odrębnych;

2) dopuszczalne pod:
a)

place gier i zabaw,

b)

tereny wypoczynku,

c)

zieleń ozdobną, ścieżki piesze, elementy małej architektury.

4) dopuszcza się:
a)

lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury
technicznej,

b)

lokalizację obiektów związanych wyłącznie
z gospodarką leśną,

c)

rozbudowę systemu melioracyjnego,

d)

lokalizację dróg przeciwpożarowych,

e)

2) zakazuje się grodzenia terenów za pomocą
ogrodzeń trwałych.

lokalizację dojść pieszych i dojazdów i ścieżek rowerowych niewydzielonych w planie
wyłącznie po drogach leśnych.

4. Zagospodarowania terenu, parametry i wskaźniki:

§ 27. 1. Wyznacza się tereny rolnicze, oznaczone
na rysunku planu symbolem R.

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) nakazuje się kompleksowe zagospodarowanie
terenów poprzez realizację elementów małej
architektury, oświetlenia i zieleni;

1) ustala się:

2. Ustala się przeznaczenie terenów:

a)

powierzchnia
biologicznie
80% powierzchni działki,

minimum

b)

powierzchnia
trwałego
zainwestowania
związanego z przeznaczeniem dopuszczalnym nie może przekroczyć 10% powierzchni
terenu;

2) dopuszcza się lokalizowanie:
a)
b)

urządzeń infrastruktury technicznej związanej z obsługą zagospodarowania terenu,
niezbędnych dojazdów do obsługi działek
przyległych do terenów zielonych.

§ 26. 1. Wyznacza się tereny lasów, oznaczone
na rysunku planu symbolem ZL.

1) podstawowe: pod uprawy polowe i użytki zielone;
2) dopuszczalne:
a)

pod uprawy ogrodnicze, sadownicze,

b)

pod tereny na przeznaczone do dolesienia,

c)

drogi gospodarcze nieutwardzone, rowy melioracyjne, zieleń śródpolna;

3) zakazuje się realizacji obiektów nie związanych
z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.
§ 28. Wyznacza się tereny wód
rzchniowych
oznaczone
na
rysunku
symbolem WS.

powieplanu

1) podstawowe: las i tereny leśne;

1. Ustala się przeznaczenie terenów: zbiorniki
wodne, wody stojące i płynące, cieki wodne, rowy
melioracyjne.

2) dopuszczalne: pod obiekty i urządzenia związane z prowadzeniem gospodarstwa leśnego,
zgodnie z planem urządzenia lasu.

2. Zagospodarowanie terenu, parametry i wskaźniki oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

2. Ustala się przeznaczenie terenów:

3. Zagospodarowanie terenu, parametry i wskaźniki oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się:
a)

powierzchnia biologicznie czynna nie mniej
niż 90%,

b)

powierzchnia

trwałego

zainwestowania

1) nakazuje się:
a)

utrzymanie naturalnego ukształtowania terenu,

b)

utrzymanie oraz ochronę fauny i flory;

2) zakazuje się:
a)

grodzenia terenów,
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3) dopuszcza się: regulację przebiegu cieków
wodnych.
§ 29. 1 Wyznacza się tereny dróg publicznych
wraz z urządzeniami towarzyszącymi, oznaczone na
rysunku planu symbolami: KDD, KDL, KDZ.

dla dróg publicznych klasy lokalnej oznaczonych na rysunku planu symbolami:
-

KDL1 - szerokość w liniach rozgraniczających 10.0m,

-

KDL2 - szerokość w liniach rozgraniczających zmienna, według rysunku planu,

c)

dla dróg publicznych klasy dojazdowej
oznaczonych na rysunku planu symbolami :

2. Ustala się przeznaczenie terenów:
1) podstawowe:
drogi
publiczne
klasy:
„Z”(zbiorczej), „L”(lokalnej), „D”(dojazdowej);
2) dopuszczalne:
a)

budowle dopuszczone w trybie przepisów
odrębnych np. wiaty, zadaszenia i kioski lokalizowane w miejscach przystanków komunikacji zbiorowej,

b)

miejsca postojowe dla samochodów wzdłuż
dróg KDL i KDD, jeśli pozwalają na to parametry przekroju poprzecznego dróg,

c)

infrastruktura techniczna związana z obsługą
zagospodarowania terenu.

3. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) nakazuje się:
a)

budowę nowych elementów układu komunikacyjnego wraz z kompleksową budową
sieci uzbrojenia technicznego, lokalizowanej
w korytarzach infrastruktury w liniach rozgraniczających dróg,

b)

budowę obiektów komunikacji pieszej;

2) dopuszcza się:
a)

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

b)

budowę obiektów komunikacji rowerowej,

c)

realizację zielni,

d)

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

4. Parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) ustala się
a)

dla dróg publicznych klasy zbiorczej oznaczonych na rysunku planu symbolami:
-

-

-

KDZ1 - ul. Lelewela, Nowa i Grunwaldzka
- szerokość w liniach rozgraniczających,
zmienna według rysunku planu,
KDZ2 - ul. Pułaskiego - szerokość w liniach rozgraniczających zmienna, według
rysunku planu,
KDZ3 - ul. Wojska Polskiego - szerokość
w liniach rozgraniczających zmienna, według rysunku planu,

-

KDD1 - szerokość w liniach rozgraniczających 10.0m,

-

KDD2 - szerokość w liniach rozgraniczających 9.0m,

-

KDD3 - szerokość w liniach rozgraniczających 6.0m;

2) dopuszcza się odstępstwa od tych parametrów
ze względu na istniejące podziały własnościowe terenów dróg - według rysunku planu.
§ 30. 1. Wyznacza się tereny dróg wewnętrznych
wraz z urządzeniami towarzyszącymi oznaczone na
rysunku planu symbolem KDW.
2. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) nakazuje się:
a)

budowę nowych elementów układu komunikacyjnego wraz z kompleksową budową
sieci uzbrojenia technicznego, lokalizowanej
w korytarzach infrastruktury w liniach rozgraniczających dróg,

b)

budowę obiektów komunikacji pieszej;

2) dopuszcza się:
a)

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

b)

budowę obiektów komunikacji rowerowej,

c)

realizację zieleni,

d)

realizację urządzeń związanych z obsługą
komunikacji - zatok, parkingów, elementów
małej architektury, znaków informacyjnych.

3. Parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) ustala się dla dróg wewnętrznych oznaczonych
na rysunku planu symbolami:
-

KDW1 - szerokość w liniach rozgraniczających 6.0m,

-

KDW2 - szerokość w liniach rozgraniczających zmienna - według rysunku planu;

2) dopuszcza odstępstwa od tych parametrów ze
względu na istniejące podziały własnościowe
terenów dróg - według rysunku planu.
§ 31. 1. Wyznacza się tereny komunikacji pieszej
wraz z urządzeniami towarzyszącymi oznaczone na
rysunku planu symbolem KX.
2. Ustala się przeznaczenie terenów:
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2) geometria dachu: rozwiązania indywidualne.
§ 33. 1. Wyznacza się tereny infrastruktury
technicznej - kanalizacja oznaczone na rysunku
planu symbolem K.

a)

obiekty małej architektury,

b)

szpalery drzew, zakrzewienia, zieleń ozdobna,

c)

ścieżki rowerowe,

d)

infrastruktura techniczna związana z obsługą
zagospodarowania terenu wraz z zagwarantowaniem dojazdu.

2) przeznaczenie dopuszczalne: wszelkie urządzenia towarzyszące sieci kanalizacji sanitarnej
i deszczowej.

3. Zagospodarowania terenu, parametry i wskaźniki:

3. Parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu: teren o wymiarach zgodnie z rysunkiem planu,
z dojazdem 3.5 metrową jezdnią utwardzoną z dróg
publicznych i wewnętrznych.

1) nakazuje się: zachowanie szerokości ciągu
w liniach rozgraniczonych zgodnie z rysunkiem
planu;
2) dopuszcza się: stosowanie indywidualnych
rozwiązań w zakresie nawierzchni, oświetlenia,
zieleni, elementów małej architektury, zadaszeń i przykryć.
§ 32. 1. Wyznacza się tereny parkingów i garaży,
oznaczone na rysunku planu symbolem KP.
2. Ustala się przeznaczenie terenów:
1) podstawowe: parkingi terenowe i garaże wielopoziomowe, pętle autobusowe;
2) dopuszczalne: zieleń urządzona i izolacyjna,
place publiczne.
3. Zagospodarowania terenu, parametry i wskaźniki:
1) ustala się:
a)

wielkość powierzchni zabudowy w stosunku
do powierzchni działki – nie więcej niż 80%,

b)

powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej
niż 10%, w tym dla zieleni wysokiej nakazuje
się przeznaczyć co najmniej 20% terenów
biologicznie czynnych;

2) dopuszcza się:
a)

lokalizację zieleni izolacyjnej towarzyszącej
obiektom budowlanym,

b)

realizację wolnostojących obiektów myjni
i warsztatów samochodowych, na podstawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o łącznej powierzchni zabudowy
do 80m2,

c)

lokalizację sieci i obiektów infrastruktury
technicznej związanej z obsługą zagospodarowania terenu.

4. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: ustala się
1) wysokość zabudowy do 2 kondygnacji i nie
wyższa niż 6,0m;

2. Ustala się przeznaczenie terenów:
1) przeznaczenie podstawowe: tłocznie ścieków
z przynależnym zagospodarowaniem;

4. Zagospodarowania terenu - nakazuje się, aby
uciążliwości bądź szkodliwości dla środowiska wywołane przez obiekt i urządzenia nie wykraczały poza granice terenu, na którym są zlokalizowane i tym
samym, nie powodowały konieczności ustanowienia
strefy ochronnej.
§ 34. 1. Wyznacza się tereny infrastruktury
technicznej - elektroenergetyka oznaczone w na
rysunku planu symbolem E.
2. Ustala się przeznaczenie terenów:
1) przeznaczenie podstawowe: stacje transformatorowe z przynależnym zagospodarowaniem;
2) przeznaczenie dopuszczalne: wszelkie urządzenia towarzyszące zaopatrzeniu w energię elektryczną.
3. Parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu: teren o minimalnych wymiarach 4.0m x 5.0m,
z dojazdem 3.5 metrową jezdnią utwardzoną z dróg
publicznych i wewnętrznych.
4. Zagospodarowania terenu - nakazuje się, aby
uciążliwości bądź szkodliwości dla środowiska wywołane przez obiekt i urządzenia nie wykraczały poza granice terenu, na którym są zlokalizowane i tym
samym, nie powodowały konieczności ustanowienia
obszaru ograniczonego użytkowania.
Rozdział 5
Przepisy końcowe
§ 35. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żary.
§ 36. Uchwała wchodzi w życie po upływie
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i podlega podaniu
do publicznej wiadomości na stronach internetowych BIP miasta Żary.
Przewodniczący Rady
Dariusz Grochla
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXX/101/09
Rady Miejskiej w Żarach
z dnia 18 czerwca 2009r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXX/101/09
Rady Miejskiej w Żarach
z dnia 18 czerwca 2009r.
Rozstrzygnięcie
w sprawie uwag wniesionych do projektu planu
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.) Rada Miejska w Żarach rozstrzyga, co następuje:
Do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Żary dla terenu przy ulicach
Lelewela, Wojska Polskiego, Grunwaldzkiej, Powstańców Wielkopolskich, Pułaskiego wyłożonego
do publicznego wglądu wraz z prognozą skutków
wpływu ustaleń planu na środowisko w siedzibie
Urzędzie Miejskim w Żarach przy ul. Rynek 1 - 5
w dniach od 27 kwietnia 2009r. do 18 maja 2009r.,
nie wniesiono uwag zgodnie z wykazem uwag stanowiących integralną część dokumentacji formalno
- prawnej prac planistycznych.

Poz. 1188, 1189

zm.), art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 167 ust. 2
pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104
z późn. zm.) Rada Miejska w Żarach rozstrzyga, co
następuje:
1) z ustaleń zawartych w uchwale w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żary dla terenu przy ulicach Lelewela, Wojska Polskiego, Grunwaldzkiej, Powstańców Wielkopolskich, Pułaskiego obejmującego teren w granicach określonych w załączniku graficznym Nr 1 wynika, że realizacja
zapisanych w nim zadań z zakresu infrastruktury technicznej, w tym budowy dróg, kanalizacji,
wodociągów pociąga za sobą wydatki z budżetu gminy, w zakresie realizacji zadań własnych;
2) inwestycje i nakłady wynikające z realizacji zapisów przedmiotowej uchwały, w zakresie budowy i rozbudowy infrastruktury technicznej,
które są niezbędne dla prawidłowego i uporządkowanego zagospodarowania terenu objętego planem, będą finansowane ze środków:

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXX/101/09
Rady Miejskiej w Żarach
z dnia 18 czerwca 2009r.
Rozstrzygnięcie
dotyczy sposobu realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania
zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Żary dla terenu przy
ulicach Lelewela, Wojska Polskiego, Grunwaldzkiej,
Powstańców Wielkopolskich, Pułaskiego
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn.

a)

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

b)

pozabudżetowych, w tym z funduszy Unii
Europejskiej,

c)

wynikających z porozumień, w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego,

d)

własnych inwestorów, na terenie posiadanych przez nich nieruchomości,

e)

własnych operatorów sieci.
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UCHWAŁA NR XXX/238/09
RADY GMINY ZIELONA GÓRA
z dnia 22 czerwca 2009r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego
w obrębie Nowy Kisielin i obrębie Stary Kisielin
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) i art. 20 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Rozdział 1
Ustalenia ogólne
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie Nowy Kisielin i obrębie Stary Kisielin.
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2. Granice obszaru objętego planem przedstawione zostały na rysunku planu, o którym mowa
w ust. 3 pkt 1.
3. Integralnymi częściami uchwały są:
1) rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący załącznik Nr 1;
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag
do projektu planu stanowiące załącznik Nr 2;
3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych
gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie
z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik Nr 3.
§ 2. Uchwalony plan jest zgodny:

Poz. 1189
uchwały przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, normy branżowe oraz ograniczenia
w dysponowaniu terenem wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych.

§ 4. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
2) obowiązująca linia zabudowy, którą wyznacza
lico ściany frontowej budynku mieszkalnego
lub usługowego;
3) nieprzekraczalna linia zabudowy, tzn. linia
ograniczająca obszar, na którym dopuszcza się
realizację obiektów kubaturowych, z uwzględnieniem pkt 4;

1) z uchwałą Nr VI/60/07 z dnia 30 marca 2007r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie Nowy Kisielin i obrębie Stary Kisielin;

4) linie wyznaczające korytarz techniczny napowietrznej linii elektroenergetycznej;

2) ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zielona
Góra uchwalonym uchwałą Nr LVI/332/06 Rady
Gminy Zielona Góra w dniu 5 października
2006r.

6) symbole określające przeznaczenie terenów.

§ 3. Ilekroć w ustaleniach niniejszej uchwały jest
mowa o:
1) uciążliwości - należy przez to rozumieć przekroczenie standardów jakości środowiska, w tym
zjawiska lub stany utrudniające życie albo dokuczliwe dla otaczającego terenu, a zwłaszcza
hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie, zanieczyszczenie wody, gleby
i powietrza (w tym uciążliwe zapachy) oraz zanieczyszczenia odpadami - przekraczające
obowiązujące wielkości normowe oraz ograniczone w oparciu o przepisy odrębne;
2) usługach - należy przez to rozumieć takie usługi, które służą zaspokojeniu podstawowych potrzeb ludności, m.in.: handel, gastronomię, noclegi, rozrywkę, edukację, opiekę zdrowotną i nie
wytwarzają dóbr materialnych;
3) rzemiośle - należy przez to rozumieć drobną
wytwórczość, warsztaty naprawcze, punkty
usługowe a uciążliwość tej działalności nie wykracza poza granice obszaru przeznaczonego na
tę działalność;
4) ładzie przestrzennym - należy przez to rozumieć
takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy
harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania
i wymagania funkcjonalne, społeczno - gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno - estetyczne;
5) ścianie frontowej lub elewacji frontowej - należy przez to rozumieć elewację od strony drogi;
6) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć aktualne w momencie realizacji niniejszej

5) linie wyznaczające strefę ochronną sieci gazowej wysokiego ciśnienia;

2. Pozostałe, nie wymienione w ust. 1 elementy
rysunku planu, mają charakter informacyjny i nie są
ustaleniami planu.
Rozdział 2
Przeznaczenie terenów
§ 5. Na obszarze objętym planem wyznacza się:
1) tereny oznaczone na rysunku planu symbolem
MN przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;
2) tereny oznaczone na rysunku planu symbolem
MNU - przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem lokalizacji usług wbudowanych w parterach, zajmujących maksymalnie do 100% powierzchni zabudowy, z zakazem lokalizacji usług uciążliwych
oraz należących do przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie
z przepisami odrębnymi;
3) tereny oznaczone na rysunku planu symbolem
UMN - przeznacza się pod zabudowę usługową,
rzemieślniczą, z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej zajmującej maksymalnie do 50% powierzchni zabudowy - uciążliwość usług i rzemiosła winna zamykać się w granicach działki
inwestora a usługi i rzemiosło nie powinny należeć do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z przepisami
odrębnymi;
4) tereny oznaczone na rysunku planu symbolem
ZU - przeznacza się pod zabudowę usługową
(rekreacja, rozrywka, gastronomia, hotelarstwo)
w zieleni o charakterze leśnym;
5) tereny oznaczone na rysunku planu symbolem
ZMN - przeznacza się pod funkcję mieszkaniową jednorodzinną w zieleni o charakterze leśnym;
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6) tereny oznaczone na rysunku planu symbolem
ZP oraz dodatkowo symbolem cyfrowym przeznacza się pod zieleń urządzoną jako park lub
o charakterze leśnym:
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17) teren oznaczony na rysunku planu symbolem
KDZ - pas drogowy istniejącej ulicy Odrzańskiej, droga wojewódzka, na której dopuszcza
się:

a)

ZP-1 - jako tereny zieleni ogólnodostępne,

a)

utrzymanie istniejących zjazdów,

b)

ZP-2 - jako tereny zieleni w granicach działek
prywatnych,

b)

remonty i przebudowy,

c)

budowę chodników i ścieżek rowerowych,

c)

z dopuszczeniem małej architektury oraz
sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

d)

zmianę klasyfikacji drogi po wybudowaniu
obwodnicy Nowego Kisielina;

d)

obowiązują ustalenia zawarte w § 12 ust. 5
pkt 2;

7) tereny oznaczone na rysunku planu symbolem
ZL - przeznacza się pod lasy, z zakazem nasadzeń w pasie o szerokości po 2m od gazociągu
wysokiego ciśnienia relacji Kotowice - Zielona
Góra ;
8) teren oznaczony na rysunku planu symbolem
WS - przeznacza się pod zbiornik wodny z przylegającą zielenią;

18) oznaczone na rysunku planu symbolem KD
- tereny przeznacza się pod pasy drogowe ulic
dojazdowych:
a)

z twardą nawierzchnią jezdni o szerokości
4 - 6m z jedno- lub dwustronnymi chodnikami,

b)

z zielenią niską i wysoką,

c)

bez trwałych nasadzeń drzew w strefie korytarza technicznego napowietrznej linii elektroenergetycznej do momentu likwidacji linii
w tym obszarze oraz na trasie przebiegu
podziemnych sieci infrastruktury technicznej,

d)

z dopuszczeniem ścieżek rowerowych i wydzielonych miejsc postojowych,

e)

sposób zabezpieczenia istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia w miejscu skrzyżowania z projektowaną ulicą należy uzgodnić
z operatorem gazociągu przed uzyskaniem
pozwolenia na budowę.

9) oznaczony na rysunku planu symbolem W - teren rowu melioracyjnego, przez który dopuszcza się realizację ciągów komunikacji;
10) tereny oznaczone na rysunku planu symbolem
EE - przeznacza się pod lokalizację kontenerowych stacji elektroenergetycznych;
11) teren oznaczony na rysunku planu symbolem
IT - przeznacza się pod lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej - przepompownia ścieków;
12) oznaczony na rysunku planu symbolem Z,G
- teren zieleni z trasą przebiegu gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia relacji Kotowice
- Zielona Góra o średnicy nominalnej DN 250
i ciśnieniu nominalnym PN 6.3MPa;
13) teren oznaczony na rysunku planu symbolem
KD-W - przeznacza się pod ciąg pieszo - jezdny
i kanał melioracyjny, o szerokości w liniach
rozgraniczenia zgodnie z rysunkiem planu;
14) tereny oznaczone na rysunku planu symbolem
KDW przeznacza się pod pasy drogowe wewnętrznych ulic dojazdowych z chodnikami,
o szerokości jezdni zgodne z przepisami szczególnymi - na których:
a)

dopuszcza się urządzenie nawierzchni jednoprzestrzennych jako ciągi pieszo - jezdne,

b)

sposób zabezpieczenia istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia w miejscu skrzyżowania z projektowanymi ulicami należy
uzgodnić z operatorem gazociągu przed
uzyskaniem pozwolenia na budowę;

15) teren oznaczony na rysunku planu symbolem
KX-W - przeznacza się ciąg pieszy wraz z kanałem melioracyjnym, o szerokości w liniach rozgraniczenia zgodnie z rysunkiem planu;
16) tereny oznaczone na rysunku planu symbolem
KX - przeznacza się pod ciągi piesze;

Rozdział 3
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
i zagospodarowania terenów
§ 6. 1. Ustala się dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MN:
1) zabudowę jako wolnostojące budynki parterowe z poddaszem, po jednym budynku mieszkalnym na działce, o maksymalnej wysokości
do 4m mierzonej od najwyższego poziomu terenu w obrysie budynku do poziomu najwyższego okapu;
2) dachy spadziste o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachowych mieszczącym
się w granicach 30 – 45st. z możliwością montażu okien połaciowych, lukarn, itp., kryte dachówką lub blachą imitującą dachówkę w odcieniach ceramiki naturalnej, brązu, czerwieni;
3) szerokość elewacji frontowych
mieszkalnych 8m - 20m;
4) powierzchnię zabudowy
40% powierzchni działki;

budynków

maksymalnie

do

5) teren biologicznie czynny stanowiący co najmniej 50% powierzchni działki;
6) wjazdy na teren z przylegających ciągów komunikacyjnych;
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7) zachowanie istniejącej zabudowy z prawem
remontów i przebudowy - rozbudowa i nadbudowa zgodnie z ustaleniami planu;
8) pozostawienie wzdłuż rowów melioracyjnych
nieogrodzonego pasa terenu o minimalnej szerokości 4m umożliwiającego wykonywanie robót konserwacyjnych.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się realizację na zapleczach działek parterowych obiektów towarzyszących zabudowie mieszkaniowej, tj. garaży, budynków gospodarczych przy
granicy działek z wyłączeniem granic od strony ciągów komunikacyjnych, pod warunkiem zachowania
pokrycia dachów jak w budynkach mieszkalnych.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia zawarte w § 12 ust. 5 pkt 2 oraz
w § 12 ust. 6 pkt 7.
§ 7. 1. Ustala się dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MNU i UMN:
1) sytuowanie nowych budynków mieszkalnych,
mieszkalno-usługowych i usługowych kalenicą
równolegle do obowiązującej linii zabudowy
w przypadku wyznaczenia tej linii na danym
obszarze;
2) zabudowę jako wolnostojące budynki parterowe z poddaszem, lub dwukondygnacyjne
z poddaszem, o maksymalnej wysokości do 8m
mierzonej od najwyższego poziomu terenu
w obrysie budynku do poziomu najwyższego
okapu;
3) dachy spadziste o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachowych mieszczącym
się w granicach 30 – 45st. z możliwością montażu okien połaciowych, lukarn, itp., kryte dachówką lub blachą imitującą dachówkę w odcieniach ceramiki naturalnej, brązu, czerwieni;
4) szerokość elewacji
10m - 20m;

frontowych

5) powierzchnię zabudowy
50% powierzchni działki;

budynków

maksymalnie

do

6) teren biologicznie czynny stanowiący co najmniej 30% powierzchni działki;
7) wjazdy na teren z przylegających ciągów komunikacyjnych;
8) zachowanie istniejącej zabudowy z prawem
remontów i przebudowy - rozbudowa i nadbudowa zgodnie z ustaleniami planu;
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się realizację na zapleczach działek parterowych obiektów towarzyszących, tj. garaży, budynków gospodarczych przy granicy działek z wyłączeniem granic od strony ciągów komunikacyjnych,
pod warunkiem zachowania pokrycia dachów jak
w budynkach mieszkalnych i usługowych.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia zawarte w § 12 ust. 5 pkt 2 oraz
w § 12 ust. 6 pkt 7.
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§ 8. 1. Ustala się dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem ZMN:
1) wydzielenie maksymalnie:
a)

2 działek na terenie ZMN-1 i ZMN-2,

b)

6 działek na terenie ZMN-3;

2) przeznaczenie maksymalnie do 400m2 terenu
każdej działki pod inwestycję - pozostały teren
biologicznie czynny jako zieleń urządzona oraz
o charakterze leśnym;
3) maksymalną na działce powierzchnię zabudowy do 300m2 ;
4) zabudowę jako wolnostojące budynki parterowe z poddaszem, po jednym budynku mieszkalnym na działce, o maksymalnej wysokości
do 4m mierzonej od najwyższego poziomu terenu w obrysie budynku do poziomu najwyższego okapu;
5) dachy spadziste o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachowych mieszczącym
się w granicach 30 – 45st. z możliwością montażu okien połaciowych, lukarn, itp, kryte dachówką lub blachą imitującą dachówkę, w odcieniach ceramiki naturalnej, brązu, czerwieni;
6) wjazdy na teren z przylegających ciągów komunikacyjnych.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się realizację parterowych obiektów towarzyszących, tj. garaży, budynków gospodarczych pod warunkiem zachowania pokrycia dachów jak w budynkach mieszkalnych.
§ 9. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu
symbolem ZU ustala się:
1) zabudowę budynkiem wolnostojącym lub budynkami tworzącymi zespół zabudowy;
2) wysokość zabudowy - parterowa z poddaszem
lub dwukondygnacyjna + poddasze, o maksymalnej wysokości do 8m mierzonej od najwyższego poziomu terenu w obrysie budynku do
poziomu najwyższego okapu;
3) dachy spadziste o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachowych mieszczącym
się w granicach 30 – 45st. z możliwością montażu okien połaciowych, lukarn, itp., kryte dachówką lub blachą imitującą dachówkę w odcieniach ceramiki naturalnej, brązu, czerwieni;
4) maksymalną powierzchnię terenu przeznaczonego pod inwestycję do 1000m2 - pozostały teren biologicznie czynny jako zieleń urządzona
oraz o charakterze leśnym;
5) maksymalną
700m2;

powierzchnię

zabudowy

do

6) lokalizację miejsc postojowych w liczbie odpowiadającej obsługiwanej funkcji;
7) wjazd na posesję z przylegających ciągów komunikacyjnych.
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Rozdział 4
Zasady kształtowania ładu przestrzennego
§ 10. 1. Na obszarze objętym planem ustala się:
1) realizację ciągów komunikacyjnych:
a)

w sposób umożliwiający swobodne przemieszczanie się osób niepełnosprawnych,

b)

z zachowaniem istniejących, nie kolidujących drzew, z nasadzeniem nowych drzew,
gdy jest to możliwe oraz roślinności niskiej
i średniej,

c)

z lokalizacją, w miarę potrzeb i możliwości,
obiektów małej architektury;

2) realizację ogrodzenia terenów:
a)

jako ażurowe z elementów drobnowymiarowych,

b)

z muru pełnego z cegły ceramicznej i kamienia polnego,

c)

z zakazem stosowania prefabrykowanych
przęseł betonowych;

3) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych;
4) lokalizację reklam jedynie w formie zorganizowanej i ujednoliconej co do wielkości i jakości
w jednej pierzei ulicy z zakazem lokalizacji reklam wolnostojących;
5) zakaz lokalizacji naziemnych sieci uzbrojenia
technicznego z wyjątkiem przyłączy o charakterze czasowym.
2. Przy zagospodarowaniu każdej działki budowlanej należy zabezpieczyć odpowiednią do przeznaczenia terenu liczbę miejsc postojowych.
3. Przed realizacją nowej zabudowy zaleca się
rozpoznanie warunków hydrogeologicznych na terenie objętym inwestycją.
4. Realizacja inwestycji wymaga zapewnienia
dróg pożarowych wynikających z przepisów odrębnych.
Rozdział 5
Ustalenia dotyczące zasad i warunków podziału
nieruchomości
§ 11. 1. Podziały na działki pod zabudowę należy
prowadzić, gdzie jest to możliwe, prostopadle do
przylegających ciągów komunikacji.
2. Przy wytyczaniu nowych działek pod zabudowę szerokość pojedynczej działki należy przyjmować
bezpośrednio przy frontowej granicy, z wyłączeniem
działek narożnych oraz w tzw. drugiej linii zabudowy.
3. Ustala się dla działek pod zabudowę:
1) minimalną szerokość pojedynczej działki - 20m;
2) minimalną powierzchnię pojedynczej działki
- 600m2.
4. Dopuszcza się wydzielanie dróg wewnętrz-
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nych pod warunkiem zachowania minimalnej szerokości 7m w liniach rozgraniczających.
5. Dopuszcza się wydzielenie działek z pominięciem wymogów powyższych ustaleń:
1) w przypadku konieczności wydzielenia działek
pod sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;
2) w przypadku działek wydzielanych w celu poprawy zagospodarowania istniejących działek
budowlanych.
Rozdział 6
Zasady funkcjonowania infrastruktury technicznej
§ 12. 1. Ustala się następujące ogólne zasady
uzbrojenia terenów:
1) sieci uzbrojenia technicznego terenu należy
prowadzić w obrębie linii rozgraniczających
dróg i ciągów komunikacji pieszej i pieszo
- jezdnej;
2) wszelkie inwestycje i zmiany w zakresie zaopatrzenia w ciepło, wodę, gaz, energię elektryczną, odprowadzenia ścieków, zabezpieczenia
łączności telefonicznej wymagają uzyskania
warunków technicznych od właściwych dysponentów sieci;
3) przy projektowaniu nowych inwestycji należy
unikać kolizji z istniejącymi elementami infrastruktury technicznej; w przypadku kolizji projektowanego zagospodarowania należy istniejącą sieć przenieść zgodnie z warunkami określonymi w przepisach odrębnych po uzgodnieniu z właściwym operatorem sieci;
4) dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na innych niż wymienione
w pkt 1 terenach, o ile nie zostaną zakłócone
podstawowe funkcje tych terenów;
5) zabrania się projektowania naziemnych sieci
uzbrojenia technicznego z wyjątkiem przyłączy
o charakterze czasowym.
2. W zakresie zaopatrzenia w wodę:
1) ustala się:
a)

dostawę wody z gminnej sieci wodociągowej poprzez jej rozbudowę, zapewniającą
ciągłość dostawy wody dla odbiorców,

b)

rozbudowę, modernizację istniejących sieci
na terenach zainwestowanych,

c)

pokrycie zapotrzebowania na wodę dla celów przeciwpożarowych zgodnie z przepisami odrębnymi przez istniejący i rozbudowywany system zaopatrzenia w wodę,

d)

wyposażenie przewodów wodociągowych
w hydranty zgodnie z odrębnymi przepisami
i normami obowiązującymi w zakresie
ochrony przeciwpożarowej;

2) dopuszcza się w okresie przejściowym, tj. do
czasu wybudowania sieci wodociągowej, zaopatrzenie w wodę z ujęć własnych pod warun-
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kiem
zachowania
przepisów
odrębnych,
a w szczególności prawa wodnego.
3. W zakresie odprowadzenia ścieków:

Poz. 1189
pkt 5:
a)

obowiązuje zakaz zabudowy,

b)

obowiązuje zakaz lokalizacji wzdłuż gazociągu przewodów kanalizacyjnych, kanałów
sieci cieplnej, kanalizacji kablowej i wodociągów mających bezpośrednie połączenie
z pomieszczeniami dla ludzi i zwierząt;

1) docelowo ustala się obowiązek odprowadzania
ścieków do systemu kanalizacji gminnej;
2) ustala się obowiązek podczyszczania ścieków
przemysłowych o przekroczonych dopuszczalnych wartościach zanieczyszczeń, przed wprowadzeniem do kanalizacji, w oczyszczalniach
zakładowych zlokalizowanych na terenie własnym inwestora;
3) dopuszcza się odprowadzenie ścieków bytowych, w okresie przejściowym, do indywidualnych szczelnych zbiorników bezodpływowych;
4) dopuszcza się możliwość wydzielenia działek
pod przepompownie ścieków według potrzeb.
4. W zakresie odprowadzenia ścieków opadowych:
1) ustala się:
a)

odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z dróg i ulic o nawierzchni nieprzepuszczalnej, po wstępnym oczyszczeniu do
wymogów określonych w pozwoleniu wodno - prawnym, do rowu melioracyjnego lub
poprzez skrzynki rozsączające do gruntów
przepuszczalnych,

b)

odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z połaci dachowych poprzez instalacje
odprowadzające wody do podziemnych
skrzynek rozsączających,

c)

obowiązek utwardzenia i skanalizowania terenów, na których może dojść do zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi
lub chemicznymi,

d)

obowiązek zneutralizowania substancji ropopochodnych lub chemicznych, jeśli takie
wystąpią na terenie własnym inwestora;

2) dopuszcza się:
a)

b)

odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z połaci dachowych i z dróg o nawierzchni przepuszczalnej na nieutwardzony
własny teren inwestora,
gromadzenie wody deszczowej na działkach
w zbiornikach retencyjnych.

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:
1) na terenie zieleni z trasą przebiegu gazociągu
przesyłowego wysokiego ciśnienia, oznaczonym na rysunku planu symbolem Z,G:
a)

obowiązuje zakaz zabudowy, trwałego grodzenia oraz nasadzeń drzew i krzewów,

b)

należy zapewnić swobodny dojazd i przemieszczanie się wzdłuż sieci;

2) w strefie ochronnej gazociągu wysokiego ciśnienia DN 250 PN 6.3MPa, o szerokości po
15m od gazociągu, o której mowa w § 4 ust. 1

3) budowę i rozbudowę sieci rozdzielczej średniego lub niskiego ciśnienia na tereny zabudowy
wyznaczonej planem, pod warunkiem zachowania stref kontrolowanych od gazociągów
zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie
sieci gazowych;
4) modernizację istniejących gazociągów wraz
z remontami ulic;
5) wykorzystanie gazu do celów grzewczych
i technologicznych na warunkach operatora
sieci.
6. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w energię
elektryczną:
1) odbiorców zasilić z kablowej sieci 0,4kV, wyprowadzonej z istniejących i planowanych
stacji transformatorowych 15/0,4kV o mocy
400 i 630kV·A każda. Transformator w stacji
dobrać do bilansu mocy przyłączonych budynków;
2) oświetlenie dróg i ciągów pieszych wykonać
latarniami o wyglądzie jednolitym w jednej pierzei ulicy, typu uzgodnionego z operatorem
oświetlenia;
3) latarnie zasilić kablową linią 0,4kV z istniejących i planowanych stacji;
4) planowane stacje transformatorowe małogabarytowe 15/0,4kV o mocy 630kV·A każda zasilić
liniami napowietrzno - kablowymi w sposób
uzgodniony z operatorem sieci;
5) dopuszcza się przebudowę istniejących na terenie planu stacji słupowych na stacje małogabarytowe;
6) dopuszcza się przebudowę istniejącej linii napowietrznej 15kV na linię kablową;
7) w korytarzu technicznym napowietrznej linii
elektroenergetycznej, o którym mowa w § 4
ust. 1 pkt 4 zakazuje się zadrzewiania oraz zabudowy kubaturowej do momentu likwidacji linii w tym obszarze.
7. W zakresie ogrzewania budynków ustala się:
1) wykorzystanie paliw proekologicznych, w tym
gazu, energii elektrycznej i energii odnawialnej
do celów grzewczych;
2) ogrzewanie za pomocą urządzeń proekologicznych, zapewniających niską emisję spalin.
8. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów:
1) ustala się:
a)

lokalizację pergoli i placów na pojemniki do
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odpadów stałych w granicach działek z dopuszczeniem lokalizacji w ogrodzeniach
działek,
b)

segregację odpadów z dopuszczeniem lokalizacji zbiorczej w jednostkach oznaczonych
na rysunku planu symbolami ZP-1, KD,

c)

miejsce lokalizacji pojemników do selektywnej zbiórki odpadów należy realizować
w pergolach lub żywopłotach,

d)

unieszkodliwianie odpadów - zgodnie
z umową z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie wójta na ich wywóz na składowisko odpadów;

2) dopuszcza się:
a)

b)

lokalizowanie dodatkowych wolnostojących
pojemników na odpady, wspólnych dla danej jednostki, z zapewnieniem ich segregacji,
miejsca gromadzenia odpadów w pomieszczeniach wbudowanych, wentylowanych.

9. W zakresie telekomunikacji ustala się utrzymanie istniejącej sieci, realizację nowej kablowej
i radiodostępowej sieci telefonicznej.

Poz. 1189

2) zabezpieczyć znalezisko i miejsce jego odkrycia;
3) niezwłocznie powiadomić o tym Wójta Gminy
Zielona Góra i Lubuskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków.
Rozdział 9
Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu
§ 15. W strefie ochronnej gazociągu wysokiego
ciśnienia DN 250 PN 6.3MPa, o szerokości po
15m od gazociągu, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 5
zabrania się prowadzenia robót ziemnych i poruszania się ciężkim sprzętem bez uzgodnienia z operatorem sieci gazowej. Lokalizację obiektów wzdłuż strefy ochronnej należy uzgodnić z operatorem sieci
gazowej przed wydaniem pozwolenia na budowę.
Rozdział 10
Warunki tymczasowego zagospodarowania terenów
§ 16. Do momentu realizacji ustaleń niniejszego
planu sposób użytkowania i zagospodarowania terenów pozostaje dotychczasowy.
Rozdział 11

Rozdział 7
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego
§ 13. Uciążliwość prowadzonej działalności gospodarczej nie może wykraczać poza granice terenów na ten cel przeznaczonych.
Rozdział 8
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
§ 14. 1. W granicach stanowisk archeologicznych, w wypadku prowadzenia prac ziemnych
istnieje wymóg zapewnienia badań sondażowych
i w zależności od ich wyników, badań ratowniczych
lub nadzorów archeologicznych oraz uzyskania na te
prace pozwolenia Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
2. Wszelkie roboty budowlane w budynkach ujętych w ewidencji zabytków należy uzgadniać z właściwym Konserwatorem Zabytków.
3. Osoby, które w trakcie prowadzenia robót
ziemnych na obszarze objętym planem odkryją
przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, że
jest on zabytkiem, są zobowiązane:
1) wstrzymać wszelkie prace, mogących uszkodzić
lub zniszczyć znalezisko;

Przepisy końcowe
§ 17. Plan nie wprowadza ustaleń dotyczących:
1) kształtowania przestrzeni publicznych z uwagi
na ich brak w obszarze objętym planem;
2) obiektów podlegających ochronie, terenów
górniczych, a także zagrożonych powodzią lub
osuwaniem się mas ziemnych - z uwagi na brak
takich obiektów i terenów w obszarze objętym
planem;
3) zasad scalania nieruchomości.
§ 18. Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 25%.
§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zielona Góra.
§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie
30 dni od daty ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Henryk Walczak
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Poz. 1189
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXX/238/09
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 22 czerwca 2009r.
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Poz. 1189, 1190

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXX/238/09
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 22 czerwca 2009r.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXX/238/09
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 22 czerwca 2009r.

Rozstrzygnięcie
o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie Nowy
Kisielin i obrębie Stary Kisielin

Rozstrzygnięcie
o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych
gminy oraz zasadach ich finansowania, zapisanych
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie miejscowości Nowy Kisielin i Stary Kisielin

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz
w nawiązaniu do rozstrzygnięcia Wójta Gminy Zielona Góra, rozstrzyga się, co następuje:
Uwaga wniesiona przez p. Arkadiusza Kleszczewskiego
ul. Odrzańska 8a
65-002 Nowy Kisielin
z dnia 14 stycznia 2009r.
Treść uwagi dotyczy działki 70/4 i 71/4 w Nowym
Kisielinie - teren ozn. w projekcie planu UMN. Zgłaszający uwagę informuje, że otrzymał pozwolenie na
budowę budynku, którego budowa dobiega końca.
Planuje jednak rozbudowę, przebudowę i nadbudowę tego budynku i w tej sprawie złożył wniosek
o ustalenie warunków zabudowy. W związku z tym
prosi o uwzględnienie w planie treści ww. wniosku.
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag
Z ustaleń zawartych w projekcie planu miejscowego
wynika, że nie występują przeszkody odnośnie pozytywnego rozpatrzenia uwagi.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 7
ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 167 ust. 2 pkt 1
ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada
Gminy Zielona Góra rozstrzyga, co następuje:
1. Sposób realizacji zapisanych w wymienionym
wyżej planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych
gminy, odbywać się będzie wg obowiązujących
przepisów szczególnych, z terminem realizacji
uzależnionym od pozyskania środków finansowych.
2. Finansowanie inwestycji wymienionych w pkt 1
odbywać się będzie zgodnie z przepisami o finansach publicznych i zamówieniach publicznych, z możliwością wykorzystania:
a)

środków pomocowych,

b)

kredytów i pożyczek,

c)

udziału inwestorów zewnętrznych w oparciu
o odrębne porozumienia,

d)

obligacji komunalnych.
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1190
1190

UCHWAŁA NR XXIV/182/09
RADY MIASTA BYTOM ODRZAŃSKI
z dnia 26 czerwca 2009r.
w sprawie zmiany statutu Gminy Bytom Odrzański
Na podstawie 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.) uchwala się, co
następuje:

§ 1. W statucie Gminy Bytom Odrzański przyjętym uchwałą Rady Miejskiej Nr IV/36/03 z dnia
11 kwietnia 2003r. (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 25, poz. 502) w § 1 po ust. 5 dodaje się ust. 5a o treści:
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Poz. 1190

„5a. Gmina Bytom Odrzański posiada hejnał, którego zapis nutowy stanowi załącznik Nr 2a do statutu.”

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego.

Przewodniczący Rady
Andrzej Chmielewski
Załącznik
do uchwały Nr XXIV/182/09
Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim
z dnia 26 czerwca 2009r.

Załącznik Nr 2a
do statutu Gminy
Bytom Odrzański

Zapis nutowy hejnału Bytomia Odrzańskiego

1190
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Poz. 1191

1191
119 1

UCHWAŁA NR XXXIX/357/2009
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 29 czerwca 2009r.
w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom oświatowych jednostek organizacyjnych Województwa Lubuskiego dodatków: za wysługę
lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie województwa (Dz. U z 2001r.
Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), art. 30 ust. 6 i 6a oraz
art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn.
zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie
wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od
pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.), uchwala
się, co następuje:
§ 1. Uchwala się regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Lubuskie, dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz
niektórych innych składników wynagrodzenia.
§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez
bliższego określenia o:
1) Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć
ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn.
zm.),
2) rozporządzeniu – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie
wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia
zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę
w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181
z późn. zm.),

6) klasie – należy przez to rozumieć także oddział
lub grupę,
7) uczniu – należy przez to rozumieć także wychowanka,
8) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
– należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa
w art. 42 ust. 3, 4a i 7 Karty Nauczyciela.
Dodatek za wysługę lat
§ 3. 1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat zgodnie z postanowieniami art. 33 ust. 1
Karty Nauczyciela oraz § 7 rozporządzenia.
2. Dodatek za wysługę lat przysługuje:
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub
wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa
nastąpiło w ciągu miesiąca,
2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.
3. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz
za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, chyba że
przepis szczególny stanowi inaczej. Dodatek ten
przysługuje również za dni nieobecności w pracy
z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby
bądź konieczności osobistego sprawowania opieki
nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za
które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
Dodatek motywacyjny

3) szkole – należy przez to rozumieć szkołę lub
placówkę albo zespół szkół lub placówek, dla
której organem prowadzącym jest Województwo Lubuskie,

§ 4. 1. Nauczycielowi i dyrektorowi szkoły może
być przyznany dodatek motywacyjny w kwocie ustalonej odpowiednio przez dyrektora szkoły lub Marszałka Województwa Lubuskiego.

4) dyrektorze lub wicedyrektorze – należy przez to
rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa w pkt 3,

2. Warunkiem przyznania nauczycielowi i dyrektorowi dodatku motywacyjnego jest:

5) roku szkolnym – należy przez to rozumieć okres
pracy szkoły od 1 września danego roku do
31 sierpnia roku następnego, a w przypadku
nauczycielskiego kolegium języków obcych od
1 października danego roku do 30 września roku następnego,

1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
przez:
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy,
dobrych osiągnięć dydaktyczno – wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów
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i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.,
b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich
rodzicami i innymi placówkami oświatowymi,
c) pełne rozpoznawanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne
działanie na rzecz uczniów potrzebujących
szczególnej opieki,
2) jakość świadczonej pracy, w tym szczególnie
efektywne wypełnianie zadań i obowiązków
związanych z powierzonym stanowiskiem
przez:
a) systematyczne i efektywne przygotowywanie
się do przydzielonych obowiązków,
b) podnoszenie umiejętności zawodowych,
c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
d) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych
lub innych urządzeń szkolnych,
e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,
f)

rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,

g) przestrzeganie dyscypliny pracy,
h) podnoszenie jakości współpracy ze środowiskiem oświatowym województwa,
i)

kreatywne realizowanie powierzonych zadań,

3) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy,
4) zaangażowanie w realizację różnorodnych
czynności i zajęć, o których mowa w art. 42
ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela, przez:
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości
szkolnych,
b) pracę w komisjach przedmiotowych i innych,
c) opiekowanie się samorządem uczniowskim
lub innymi organizacjami działającymi na terenie szkoły,
d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego
nauczycieli,
e) współpracę z innymi instytucjami oświatowymi w realizacji polityki oświatowej województwa,
f)

aktywny udział w realizowaniu innych zadań
szkoły.

3. Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorowi szkoły, poza warunkami wymienionymi w ust. 2, jest wyróżniająca się realizacja
następujących zadań:
1) tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szko-
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ły, w tym: opracowanie arkusza organizacyjnego, wyposażenie w środki dydaktyczne, sprzęt,
organizowanie działalności administracyjnej,
gospodarczej, kancelarii szkolnej, zapewnienie
i czuwanie nad przestrzeganiem odpowiednich
warunków bhp i p.poż.,

2) realizacja planu finansowego szkoły, w tym
również pozyskiwanie środków pozabudżetowych dla szkoły,
3) dbałość o mienie, w tym: organizowanie przeglądów technicznych, prace konserwacyjnoremontowe, czystość i estetyka szkoły,
4) prowadzenie spraw osobowych, w tym: zatrudnianie zgodnie z kwalifikacjami, prowadzenie akt osobowych pracowników, dysponowanie funduszem świadczeń socjalnych, dyscyplina pracy,
5) sprawowanie nadzoru pedagogicznego, w tym:
realizacja programów nauczania, ocena pracy
nauczycieli, opieka nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, zachęcanie do
innowacji i eksperymentów, motywowanie do
doskonalenia zawodowego, realizacja zaleceń
i wniosków organów nadzoru pedagogicznego,
6) twórcza realizacja misji szkoły,
7) tworzenie warunków do rozwoju osobowości
uczniów oraz rozwoju zawodowego podległych
pracowników,
8) współdziałanie z organem prowadzącym w zakresie realizacji zadań edukacyjnych i wychowawczych oraz realizacja zaleceń i wniosków
organu prowadzącego,
9) kształtowanie atmosfery w pracy, w szkole służącej realizacji statutowych zadań przez podległych pracowników.
§ 5. 1. Wysokość środków finansowych na dodatki motywacyjne dla nauczycieli wynosi 4% planowanych wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli.
2. Wysokość środków finansowych na dodatki
motywacyjne dla dyrektorów wynosi 10% planowanych wynagrodzeń zasadniczych dyrektorów.
3. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli i dyrektorów przyznaje się na czas określony - 6 miesięcy,
biorąc pod uwagę osiągnięcia za okres 6 m-cy poprzedzających przyznanie dodatku w wysokości od
100zł do 300zł.
4. Wysokość dodatku motywacyjnego ustala:
1) dla nauczyciela – uwzględniając poziom spełniania warunków, o których mowa w § 4 ust. 2
- dyrektor szkoły,
2) dla dyrektora – uwzględniając poziom spełniania warunków, o których mowa w § 4 ust. 2 i 3
- Marszałek Województwa.
Dodatek funkcyjny
§ 6. 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora przysługują dodatki funkcyjne
w stawkach niżej określonych:
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1) Dyrektor Medycznego Studium Zawodowego
im. M. Skłodowskiej – Curie w Zielonej Górze
- 865zł
2) Dyrektor Medycznego Studium Zawodowego
w Gorzowie Wlkp. - 865zł
3) Dyrektor Nauczycielskiego Kolegium Języków
Obcych w Gorzowie Wlkp. - 500zł
4) Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. - 1.400zł
5) Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
w Zielonej Górze - 1.250zł
6) Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. M. Grzegorzewskiej w Zielonej Górze
- 650zł
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2. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko
kierownicze na czas określony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z upływem tego okresu, a w razie
wcześniejszego odwołania – z końcem miesiąca,
w którym nastąpiło odwołanie, a jeżeli odwołanie
nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.
3. Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla
dyrektora szkoły przysługuje wicedyrektorowi szkoły
od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po dwóch miesiącach pełnienia zastępstwa za nieobecnego dyrektora.
4. Otrzymywanie dodatku, o którym mowa w § 6
ust. 1, 2 i 3, nie wyłącza prawa do otrzymywania
dodatku, o którym mowa w § 6 ust. 6.
Dodatek za warunki pracy

7) Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. J. Korczaka w Babimoście
- 1.000zł

§ 8. 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za
pracę w trudnych warunkach określonych w art. 34
Karty Nauczyciela oraz w § 8 rozporządzenia.

8) Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Zaborze - 850zł

2. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1,
uzależniona jest od:

2. Nauczycielom, którym powierzono inne stanowiska kierownicze określone w statutach szkół
przysługują dodatki w wysokości od 200zł do 550zł.
3. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze
w zastępstwie.
4. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym
mowa w ust. 1, 2 i 3, uwzględniając wielkość szkoły,
liczbę uczniów i oddziałów, złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk
kierowniczych w szkole, wyniki pracy szkoły oraz
warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne,
w jakich szkoła funkcjonuje, ustala:
1) dla dyrektora – Marszałek Województwa Lubuskiego,
2) dla stanowisk kierowniczych, o których mowa
w ust. 2 – dyrektor szkoły.
5. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze, o którym mowa w ust. 1 i 2 przysługuje tylko jeden dodatek funkcyjny, a w razie
zbiegu tytułów do dwóch lub więcej dodatków funkcyjnych przysługuje dodatek wyższy.
6. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny,
w tym z tytułu sprawowania funkcji:
1) wychowawcy klasy – w wysokości 92zł
2) opiekuna stażu – w wysokości 92zł
3) nauczyciela konsultanta – w wysokości 650zł.
§ 7. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym
mowa w § 6 ust. 1, 2, 3 i 6, powstaje od pierwszego
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego
oraz dodatkowego zadania (zajęcia), a jeżeli powierzenie stanowiska lub dodatkowego zadania (zajęcia) nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego
dnia.

1) stopnia trudności realizowanych prac lub zajęć,
2) wymiaru czasu pracy realizowanego w warunkach, o których mowa w ust. 1.
3. Dodatek za pracę wykonywaną w trudnych
warunkach przysługuje w wysokości:
1) 5% wynagrodzenia zasadniczego – dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu szkół medycznych
za zajęcia w pomieszczeniach zakładów opieki
zdrowotnej i jednostek organizacyjnych pomocy
społecznej, o których mowa w ustawie z dnia
12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2008r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.) przeznaczonych dla: noworodków, dzieci do lat trzech,
dzieci niepełnosprawnych ruchowo oraz dla
osób (dzieci i dorosłych) upośledzonych umysłowo, psychicznie chorych, przewlekle chorych,
z uszkodzeniami centralnego i obwodowego
układu nerwowego, w oddziałach intensywnej
opieki medycznej oraz w żłobkach,
2) 30% wynagrodzenia zasadniczego – dla nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne w języku
obcym w nauczycielskim kolegium języków obcych, z wyjątkiem lektorów języka obcego,
3) 15% wynagrodzenia zasadniczego – dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu oraz dla nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne w szkole
specjalnej przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zaborze,
4) 25% wynagrodzenia zasadniczego – dla nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne w szkole
specjalnej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Babimoście,
5) 20% wynagrodzenia zasadniczego – dla nauczycieli prowadzących zajęcia wychowawcze prowadzone bezpośrednio z wychowankami lub na
ich rzecz w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii
w Zaborze,
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6) 40% wynagrodzenia zasadniczego – dla nauczycieli prowadzących zajęcia wychowawcze prowadzone bezpośrednio z wychowankami lub na
ich rzecz w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Babimoście.
§ 9. 1. Wysokość dodatku za warunki pracy,
z uwzględnieniem warunków, o których mowa
w § 8, ustala dla nauczyciela dyrektor, a dla dyrektora Marszałek Województwa Lubuskiego.
2. Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje
w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą
dodatek jest związany oraz w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego, chyba że
przepis szczególny stanowi inaczej.
3. Dodatek za trudne warunki pracy wypłaca się
w całości, jeżeli nauczyciel realizuje w takich warunkach cały obowiązujący go wymiar zajęć oraz
w przypadku, gdy nauczyciel, któremu powierzono
stanowisko kierownicze, realizuje w tych warunkach
obowiązujący go wymiar zajęć. Dodatek wypłaca się
w wysokości proporcjonalnej, jeżeli nauczyciel realizuje w trudnych warunkach tylko część obowiązującego wymiaru lub jeżeli jest zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć.
Dodatek za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw
§ 10. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową nauczyciela ustala się, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli
praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną
liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych.
2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub
realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, uzyskuje się mnożąc odpowiedni wymiar godzin przez
4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co
najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
3. Godziny ponadwymiarowe, których nauczyciel
nie mógł zrealizować z przyczyn leżących po stronie
zakładu pracy traktuje się jako faktycznie przepracowane.
4. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego
zastępstwa ustala się, według zasad określonych
w ust. 1.
5. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy wymiar godzin ustalony na podstawie art. 42 ust. 4a
Karty Nauczyciela wynagrodzenie za jedną godzinę
doraźnego zastępstwa realizowanego na zasadach,
o których mowa w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela,
ustala się, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę
wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem
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za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została
zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego
wymiaru godzin.
Dodatek mieszkaniowy
§ 11. Nauczycielowi zatrudnionemu, na terenie
wiejskim oraz w mieście liczącym do 5000 mieszkańców, w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin i posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowanego
stanowiska przysługuje nauczycielski dodatek
mieszkaniowy, zwany dalej „dodatkiem”.
§ 12. 1. Wysokość dodatku uzależniona jest od
stanu rodzinnego uprawnionego nauczyciela i wynosi miesięcznie:
1) przy jednej osobie w rodzinie – 3,5%
2) przy dwóch osobach w rodzinie – 3,5%
3) przy trzech i więcej osobach w rodzinie
– 5,0%
średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty,
o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela.
2. Kwoty przypadającego dodatku zaokrągla się
do pełnych złotych w ten sposób, że kwotę do 0,49zł
pomija się, a kwotę od 0,50zł zaokrągla się do pełnego złotego.
3. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do dodatku, o której mowa w ust. 1, zalicza się
wspólnie z nim zamieszkujących:
1) współmałżonka, który nie posiada własnego
źródła dochodu lub który jest nauczycielem,
2) rodziców nauczyciela pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela,
3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka dzieci do ukończenia
18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie
szkoły ponadpodstawowej albo ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia
21 roku życia,
4) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka niepracujące dzieci
będące studentami, do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia,
5) dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego źródła dochodu.
4. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny,
o których mowa w ust. 3, nauczyciel otrzymujący
dodatek jest obowiązany niezwłocznie powiadomić
dyrektora szkoły, a dyrektor szkoły otrzymujący dodatek - organ prowadzący. W przypadku niepowiadomienia o zmianie liczby członków rodziny, nienależnie pobrane świadczenie podlega zwrotowi.
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§ 13. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi,
będącemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej w § 12 ust. 1. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał
ten dodatek.
§ 14. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez
niego lokalu mieszkalnego.
§ 15. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.
§ 16. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:
1) nieświadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,
3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa
o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się
nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa
ta została zawarta,
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5) korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia.
§ 17. 1. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w § 13, na ich wspólny wniosek.
2. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor
szkoły, a dyrektorowi – Marszałek Województwa
Lubuskiego.
§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Lubuskiego.
§ 19. Traci moc uchwała Nr XXXI/289/2008 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 22 grudnia
2008 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom oświatowych jednostek
organizacyjnych Samorządu Województwa Lubuskiego dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego,
funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia (Dz. Urz. Woj. Lub.
Nr 5, poz. 165).
§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Sejmiku
Krzysztof Seweryn Szymański

4) korzystania z urlopu wychowawczego,
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UCHWAŁA NR XXXIX/358/2009
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 29 czerwca 2009r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz
zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i systemie kształcenia
na odległość
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie województwa (Dz. U z 2001r.
Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), art. 42 ust. 7 pkt 3
ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), uchwala
się, co następuje:
§ 1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar
godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub

opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z dziećmi, młodzieżą i słuchaczami jednostek oświatowych
oraz na rzecz dzieci i ich rodzin przez nauczycieli nie
wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia
26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r.
Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) zatrudnionych w pełnym
wymiarze zajęć w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Lubuskie:
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Lp.

Stanowisko

Obowiązkowy tygodniowy
wymiar godzin

1.

Pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, doradcy zawodowi, specjaliści prowadzący zajęcia specjalistyczne
w szkołach i placówkach
Nauczyciele instruktorzy prowadzący zajęcia dydaktyczne w świetlicach szkolnych

20

2.

2. Przez zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub
opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z dziećmi,
młodzieżą i słuchaczami jednostek oświatowych
oraz na rzecz dzieci i ich rodzin przez nauczycieli
wymienionych w ust. 1 w tabeli pod lp. 2 należy
rozumieć zajęcia grupowe i indywidualne, wynikające z realizacji zadań diagnostycznych, terapeutycznych, doradczych, profilaktycznych i korekcyjnych.
3. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w placówkach doskonalenia nauczycieli oraz nauczycieli bibliotekarzy
bibliotek pedagogicznych wynosi 35 godzin tygodniowo.
§ 2. Obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin w kształceniu zaocznym i systemie
kształcenia na odległość wynosi rocznie 648 godzin.
§ 3. 1. Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych w kształceniu zaocznym i systemie kształcenia na odległość
zalicza się:
1) godziny konsultacji, ćwiczeń, zajęć praktycznych i konserwatoriów,
2) faktycznie zrealizowane godziny,
a) poprawiania i oceniania pisemnych prac kontrolnych i egzaminacyjnych (z wyjątkiem egzaminów wstępnych, z nauki zawodu, z przygotowania zawodowego i dyplomowych), licząc poprawienie 3 prac za 1 godzinę zajęć,
b) innych zajęć pedagogicznych realizowanych
ze słuchaczami przez pełnozatrudnionego
nauczyciela w formach przez niego obranych
i udokumentowanych w wymiarze nie przekraczającym 50 godzin rocznie; dla nauczycieli niepełnozatrudnionych wymiar tych zajęć ulega stosownemu zmniejszeniu,
3) godziny przeprowadzenia egzaminów ustnych
(z wyjątkiem egzaminów wstępnych, z nauki
zawodu, z przygotowania zawodowego i dyplomowych) w wymiarze ustalonym przez dyrektora szkoły.
2. Każdą godzinę zajęć wymienionych w ust. 1
pkt 1 i 3, faktycznie realizowanych w niedziele
i święta – liczy się za 2 godziny zajęć.
3. Dla celów obliczania obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych przez godzinę ćwiczeń i konsultacji należy rozumieć jednostkę 45 minut, przez godzinę zajęć praktycznych – jednostkę
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55 minut, a przez
– 60 minut.

18

godzinę pozostałych

zajęć

4. Rozliczenie godzin zajęć dydaktycznych nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin
zajęć dydaktycznych w kształceniu zaocznym i systemie kształcenia na odległość następuje w każdym
semestrze. W okresie semestru nauczyciel obowiązany jest zrealizować połowę rocznego wymiaru
godzin zajęć. Za podstawę rozliczenia przyjmuje się
zapisy w dzienniku lekcyjnym, odbyte godziny zajęć,
godziny usprawiedliwionej nieobecności w pracy
i godziny nie zrealizowane z przyczyn leżących po
stronie pracodawcy.
§ 4. 1. Obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze, prowadzącego zajęcia z przedmiotów o różnym wymiarze godzin, ustala się według przedmiotu, dla którego wymiar jest korzystniejszy, jeżeli nauczyciel naucza tego przedmiotu co najmniej w połowie obowiązkowego wymiaru.
2. Obowiązkowy pełny wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
nauczycieli zobowiązanych do pracy w innej szkole
lub systemie kształcenia na odległość w celu uzupełnienia obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych ustala się według zasad określonych
w ust. 1.
3. Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela wlicza się również godziny uczestniczenia
w przeprowadzaniu sprawdzianu w ostatnim roku
nauki w szkole podstawowej, egzaminu w ostatnim
roku nauki w gimnazjum oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Województwa Lubuskiego.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XXX/219/2005 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 23 maja
2005 roku w sprawie określenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych
nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin
poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i systemie kształcenia na odległość (Dz. Urz. Woj. Lub.
Nr 38, poz. 867).
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Sejmiku
Krzysztof Seweryn Szymański

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 88

– 4568 –

Poz. 1193

1193
119 3

UCHWAŁA NR XXXIX/359/2009
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 29 czerwca 2009r.
w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których
ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie województwa (Dz. U z 2001r.
Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), art. 42 ust. 7 pkt 1
ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), uchwala
się, co następuje:
§ 1. Uchwałę stosuje się do nauczycieli szkół
i placówek prowadzonych przez Województwo Lubuskie, dla których ustalony plan zajęć wynikający
z planów nauczania lub organizacji pracy jest różny
w poszczególnych okresach roku szkolnego i spowodowany jest:
1) odbywaniem praktyk zawodowych przez uczniów szkół zawodowych,
2) wcześniejszym zakończeniem zajęć w ostatnich
klasach szkół średnich.
§ 2. 1. Nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze zajęć, dla których plan zajęć wynikający z planów
nauczania lub organizacji pracy, w danym okresie
nie wyczerpuje obowiązującego tego nauczyciela
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych lub przekracza ten wymiar,
zobowiązani są do realizowania w innych okresach
trwania roku szkolnego takiego wymiaru tygodniowej liczby godzin zajęć, zwiększonego lub zmniejszonego, aby średni wymiar zajęć nauczyciela
w ciągu całego roku szkolnego odpowiadał tygodniowemu obowiązkowemu wymiarowi godzin zajęć.
2. Ustalony dla nauczyciela, na zasadach określonych w ust. 1, wymiar godzin różny w poszczególnych okresach roku szkolnego nie może, w okresach realizacji zwiększonego wymiaru godzin zajęć,
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przekraczać z tego tytułu ¼ obowiązującego tego
nauczyciela etatu.
3. Plan zajęć ustalony według zasad, o których
mowa w ust. 1, powinien być określony dla każdego
nauczyciela w planie organizacyjnym na dany rok
szkolny i podany nauczycielowi do wiadomości
przed rozpoczęciem roku szkolnego.
§ 3. Dla nauczycieli zatrudnionych w niepełnym
wymiarze godzin realizujących różny wymiar zajęć
w poszczególnych okresach roku szkolnego,
w umowie o pracę należy określić średni wymiar
godzin dla całego zatrudnienia.
§ 4. Przydzielone w planie organizacyjnym godziny zajęć, nie realizowane przez nauczyciela z powodu choroby lub z przyczyn leżących po stronie
pracodawcy, traktuje się dla rocznego rozliczenia
godzin jak godziny zrealizowane.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Województwa Lubuskiego.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XXX/221/2005 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 23 maja
2005 roku w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny
w poszczególnych okresach roku szkolnego (Dz. Urz.
Woj. Lub. Nr 38, poz. 869).
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Sejmiku
Krzysztof Seweryn Szymański
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UCHWAŁA NR XXXIX/360/2009
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 29 czerwca 2009r.
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w jednostkach oświatowych prowadzonych przez
Województwo Lubuskie
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie województwa (Dz. U z 2001r.
Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), art. 42 ust. 7 pkt 2
ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), uchwala
się, co następuje:

§ 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Lubuskie, obniża
się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych do
wymiaru określonego w poniższej tabeli:

Lp.

Stanowisko kierownicze

1.

Dyrektor szkoły (zespołu) każdego typu, z wyjątkiem szkoły
medycznej, liczącej:
do 4 oddziałów
5 - 6 oddziałów
7 - 8 oddziałów
9 - 16 oddziałów
17 i więcej oddziałów
Wicedyrektor szkoły (zespołu) każdego typu, z wyjątkiem szkoły medycznej, liczącej:
7 - 8 oddziałów
9 - 16 oddziałów
17 i więcej oddziałów
Dyrektor szkoły medycznej (zespołu) liczącej:
do 4 oddziałów
5 - 6 oddziałów
7 - 8 oddziałów
9 - 16 oddziałów
17 i więcej oddziałów
Wicedyrektor szkoły medycznej (zespołu) liczącej:
7 - 8 oddziałów
9 - 16 oddziałów
17 i więcej oddziałów
Kierownik warsztatu szkolnego, szkolenia praktycznego, laboratorium we wszystkich typach szkół
Zastępca kierownika warsztatu szkolnego, szkolenia praktycznego, laboratorium we wszystkich typach szkół
Kierownik internatu liczącego:
do 35 wychowanków
36 - 70 wychowanków
powyżej 70 wychowanków
Dyrektor młodzieżowego ośrodka socjoterapii
Dyrektor młodzieżowego ośrodka wychowawczego
Wicedyrektor młodzieżowego ośrodka socjoterapii i młodzieżowego ośrodka wychowawczego

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.

§ 2. Obniżony obowiązkowy wymiar godzin
określony w § 1 odnosi się również do nauczycieli
zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie
nauczycieli, którym powierzono te stanowiska,

Tygodniowy wymiar
zajęć

12
10
8
5
3

12
9
7
10
8
6
4
3
10
8
6
4
6
20
15
10
6
6
10

z tym, że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Województwa Lubuskiego.

nych przez Województwo Lubuskie (Dz. Urz. Woj.
Lub. Nr 38, poz. 868).

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXX/220/2005 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 23 maja
2005 roku w sprawie zasad udzielania rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska
kierownicze w jednostkach oświatowych prowadzo-

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Sejmiku
Krzysztof Seweryn Szymański
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UCHWAŁA NR XXXIX/366/2009
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 29 czerwca 2009r.
w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.,
polegającego na ograniczeniu jego działalności pod względem udzielanych świadczeń
Na podstawie art. 36 i art. 43 ust. 3 ustawy z dnia
30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej
(Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 z poźn. zm.), w związku z art.18 pkt 19 lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r., Nr 142,
poz. 1590 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

cjentami, przedstawia tabela, będąca załącznikiem
do uchwały.

§ 1. Dokonuje się przekształcenia Samodzielnego
Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie
Wlkp., polegającego na ograniczeniu jego działalności, poprzez likwidację 17 poradni specjalistycznych,
działających przy Szpitalu i będących jego komórkami organizacyjnymi.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Województwa Lubuskiego.

§ 2. Wykaz likwidowanych poradni wraz z nazwami jednostek, które przejmą opiekę nad ich pa-

§ 3. Zakończenie działalności poradni, wymienionych w załączniku do uchwały, nastąpi dnia
30 września 2009 roku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Sejmiku
Krzysztof Seweryn Szymański

Załącznik
do uchwały Nr XXXIX/366/2009
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia 29 czerwca 2009r.

Lp.
1
1.
2.

Nazwa poradni
2
Poradnia Neurologiczna dla Dorosłych
Poradnia Neurologiczna dla Dzieci
Poradnia Alergologiczna

3.
Poradnia Psychologiczna
4.

Nazwy jednostek, które przejęły opiekę nad
pacjentami
3
NZOZ Przychodnia Neurologiczna
Belon, Krynicka, Sobkowiak-Osińska s.c.
ul. Kombatantów 34
66-400 Gorzów Wlkp.
Wielospecjalistyczny NZOZ Alergomed s.c.
Poradnia Alergologiczna
ul. Jana Pawła II 60A/01-02
66-400 Gorzów Wlkp.
NZOZ Poradnia Zdrowia Psychicznego
Marta Szczygielska – Dzwończyk
ul. Kombatantów 34
66-400 Gorzów Wlkp.
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5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.
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Wojewódzka Przychodnia Sportowo-Lekarska
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3
SP ZOZ PN. Obwód Lecznictwa Kolejowego
ul. Kolejowa 13
66-400 Gorzów Wlkp.
Wojewódzka Poradnia
NZOZ „Diabetyk” s.c.
P/Cukrzycowa
N. Mazurek – Paszkiewicz, R. Rumianowski
ul. Piłsudskiego 1A
66-400 Gorzów Wlkp.
Wojewódzka Poradnia Proktologicz- Centrum Chirurgii Specjalistyczny NZOZ Jano-Stomijna
woruccy
Spółka Partnerska
ul. Jana Pawła II 76C-D
66-400 Gorzów Wlkp.
Wojewódzka Poradnia Kardiologii
NZOZ Poradnia Kardiologiczna
Wieku Rozwojowego
ul. Piłsudskiego 1B
66-400 Gorzów Wlkp.
Poradnia Reumatologiczna Wieku
NZOZ Reumatologia
Rozwojowego
ul. E. Plater 13/III
71-635 Szczecin
Poradnia Hematologiczna Wielu
SP Szpital Kliniczny nr 1 im. prof.
Rozwojowego
T. Sokołowskiego PAM w Szczecinie
Poradnia Gastroenterologiczna Wie- Przykliniczne Poradnie Specjalistyczne
dla Dzieci i Młodzieży
ku Rozwojowego
ul. Unii Lubelskiej 1
71-252 Szczecin
Poradnia Alergologiczna dla Dzieci
Poradnia Pulmonologiczna dla Dzieci
SPSzW w Gorzowie Wlkp.
Poradnia DermatologicznoSpecjalistyczny Dermatologiczny NZOZ
Wenerologiczna
ul. Walczaka 25
66-400 Gorzów Wlkp.
Poradnia Ginekologii Wieku Rozwo- Prywatny Gabinet Ginekologiczny
jowego
lek. med. Bożena Lech
ul. Piłsudskiego 46
66-400 Gorzów Wlkp.
Konsultacyjna Poradnia Przyszpital- Specjalistyczny Zakład Medyczny
na dla Kobiet
Fundacji „Nasze Zdrowie” NZOZ
ul. Walczaka 25
66-400 Gorzów Wlkp.
Wojewódzka Poradnia Niepłodności Prywatny Gabinet Ginekologiczny
i Andrologii
lek. med. Piotr Gratkowski
ul. Dworcowa 4
66-400 Gorzów Wlkp.
Wojewódzka Poradnia Patologii
Specjalistyczny Zakład Medyczny
Ciąży
Fundacji „Nasze Zdrowie” NZOZ
ul. Walczaka 25
66-400 Gorzów Wlkp.

Poz. 1195
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UCHWAŁA NR XXXIX/370/2009
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 29 czerwca 2009r.
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lubsko
Na podstawie art. 43 ust. 2 a ustawy z dnia 18 lipca
2001r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239,
poz. 2019 z późn. zm.) po uzgodnieniu z Dyrektorem
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim oraz po zasięgnięciu opinii Rady Miasta Lubsko i Rady Miasta Jasień
uchwala się, co następuje:

2) Budziechów położony na terenie Gminy Jasień.
§ 2. Obszar i granice aglomeracji wyznaczono na
mapie w skali 1:25 000, stanowiącej załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Województwa Lubuskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

§ 1. Wyznacza się aglomerację Lubsko o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 21 708, z oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w miejscowości Lubsko, gmina Lubsko, powiat żarski, województwo
lubuskie, której obszar obejmuje miejscowości:

Przewodniczący Sejmiku
Krzysztof Seweryn Szymański

1) Białków, Górzyn, Lubsko, Lutol, Małowice, Stara Woda położone na terenie Gminy Lubsko;

Załącznik
do uchwały Nr XXXIX/370/2009
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia 29 czerwca 2009r.
OBSZAR I GRANICE AGLOMERACJI LUBSKO
MAPA W SKALI 1:25 000
Oznaczenie zgodne z legendą na mapie.
Granica aglomeracji LUBSKO przebiega wzdłuż zewnętrznych granic działek budowlanych skanalizowanych
lub przewidzianych do skanalizowania.

Szkic położenia arkuszy

1

2

3

4

5

6
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INFORMACJA
O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
NR WCC/1066F/4160/U/OSZ/2009/AB
W dniu 28 lipca 2009r. decyzją Nr WCC/1066F/
4160/U/OSZ/2009/AB Prezes Urzędu Regulacji Energetyki stwierdził wygaśnięcie decyzji z dnia 31 grudnia 2002r. Nr WCC/1066/4160/W/OSZ/2002/CK
(zmienionej decyzjami: z dnia 25 kwietnia 2003r.
Nr
WCC/1066-A/4160/W/OSZ/2003/BK,
z
dnia
18 grudnia 2003r. Nr WCC/1066B/4160/OSZ/W/
2003/RN, z dnia 10 grudnia 2004r. Nr WCC/
1066C/4160/OSZ/W/2004/WK, z dnia 3 sierpnia
2006r. Nr WCC/1066D/4160/W/OSZ/2006/WK i z dnia
6 czerwca 2007r. Nr WCC/1066E/4160/W/OSZ/
2007/WK), udzielającej koncesji na wytwarzanie ciepła przedsiębiorstwu energetycznemu: Zielonogórska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze.
UZASADNIENIE
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia
31 grudnia 2002r. Nr WCC/1066/4160/W/OSZ/2002/
CK (zmienionej decyzjami: z dnia 25 kwietnia 2003r.
Nr
WCC/1066-A/4160/W/OSZ/2003/BK,
z
dnia
18 grudnia 2003r. Nr WCC/1066B/4160/OSZ/W/
2003/RN, z dnia 10 grudnia 2004r. Nr WCC/1066C/
4160/OSZ/W/2004/WK, z dnia 3 sierpnia 2006r.
Nr WCC/1066D/4160/W/OSZ/2006/WK i z dnia
6 czerwca 2007r. Nr WCC/1066E/4160/W/OSZ/2007/
WK), udzielił przedsiębiorcy: Zielonogórska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze
(zwanemu dalej „Koncesjonariuszem”), koncesji na
wytwarzanie ciepła (na okres do dnia 31 grudnia
2020r.).
Zgodnie z art. 42 ustawy - Prawo energetyczne koncesja, udzielona przedsiębiorstwu energetycznemu
na podstawie tej ustawy, wygasa przed upływem
czasu, na jaki została wydana z dniem wykreślenia
przedsiębiorcy z właściwego rejestru lub ewidencji.
Jak wynika z postanowienia Sądu Rejonowego
w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 7 maja 2009r. wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego podmiotu: Zielonogórska Energetyka Cieplna Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze, wpisanego do rejestru przedsiębiorców
KRS pod Nr 0000033592, nastąpiło w dniu 1 kwietnia 2009r. Powyższe działanie zostało dokonane
w wyniku przejęcia spółki: Zielonogórska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Zielonej Górze, jako spółki przejmowanej przez Elektrociepłownię „Zielona Góra” Spółka
Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze, jako spółkę
przejmującą w trybie przepisów ustawy z dnia
15 września 2000r. - Kodeks spółek handlowych
(Dz. U. z 2000r. Nr 49, poz. 1037 ze zm.).
Oznacza to, że w dniu 1 kwietnia 2009r. Zielonogór-

ska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, przestała być przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą, a więc także przestała być przedsiębiorstwem energetycznym w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy - Prawo energetyczne.
W konsekwencji, stosownie do art. 42 ustawy - Prawo energetyczne, w dniu 1 kwietnia 2009r. wygasła
koncesja na wytwarzanie ciepła udzielona przedsiębiorcy: Zielonogórska Energetyka Cieplna Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze, udzielona decyzją z dnia 31 grudnia
2002r. Nr WCC/1066/4160/W/OSZ/2002/CK.
Ponadto, stosowanie do przepisu art. 162 § 1 pkt 1
Kodeksu postępowania administracyjnego, organ
administracji państwowej, który wydał decyzję
w pierwszej instancji, stwierdza jej wygaśnięcie,
jeżeli decyzja stała się bezprzedmiotowa, a stwierdzenie wygaśnięcia takiej decyzji nakazuje przepis
prawa albo gdy leży to w interesie społecznym lub
w interesie strony.
Spółka przejmująca: Elektrociepłownia „Zielona
Góra” S.A. z siedzibą w Zielonej Górze posiada już
tożsame uprawnienie: koncesję na wytwarzanie
ciepła Nr WCC/303/1286/U/OT-5/98/JK, uzyskaną
w dniu 28 października 1998r.
Bezprzedmiotowość decyzji o udzieleniu koncesji
wynika z faktu wykreślenia przedsiębiorcy z właściwego rejestru lub ewidencji na co wskazuje art. 42
ustawy - Prawo energetyczne. Wykreślenie z właściwego rejestru lub ewidencji jest zdarzeniem
prawnym powodującym skutek materialno - prawny
w postaci wygaśnięcia koncesji, czyli stosunku administracyjno - prawnego powstałego na podstawie
decyzji administracyjnej.
Wobec powyższego, decyzja o udzieleniu przedsiębiorcy koncesji na wytwarzanie ciepła stała się bezprzedmiotowa, zaś stwierdzenie jej wygaśnięcia leży
w interesie przedsiębiorcy.
Mając na uwadze powyższe okoliczności oraz fakt, iż
wydaniu decyzji o stwierdzeniu wygaśnięcia koncesji nie sprzeciwiają się przepisy szczególne oraz leży
ona w interesie strony, Prezes Urzędu Regulacji
Energetyki postanowił stwierdzić wygaśnięcie swojej decyzji z dnia 31 grudnia 2002r. Nr WCC/1066/
4160/W/OSZ/2002/CK (ze zmianami).
Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Północno-Zachodniego Oddziału Terenowego
z siedzibą w Szczecinie
Witold Kępa
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INFORMACJA
O DECYZJACH PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
PCC/1067A/4506/W/OSZ/2009/MB
OCC/315A/4506/W/OSZ/2009/MB
W dniu 31 lipca 2009r. Prezes Urzędu Regulacji
Energetyki stwierdził wygaśnięcie decyzji z dnia
21 października 2003r. Nr PCC/1067/4506/W/OSZ/
2003/CK na przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz
decyzji z dnia 21 października stycznia 2003r.
Nr OCC/315/4506/W/OSZ/2003/CK na obrót ciepłem,
posiadanych przez przedsiębiorcę Spółdzielnia
Mieszkaniowa „DOLINKI” z siedzibą w Gorzowie
Wielkopolskim.
UZASADNIENIE
Decyzjami
z
dnia
21
października
2003r.
Nr PCC/1067/4506/W/OSZ/2003/CK i Nr OCC/315/
4506/W/OSZ/2003/CK
udzielono
przedsiębiorcy:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „DOLINKI” z siedzibą
w Gorzowie Wielkopolskim, koncesji na przesyłanie
i dystrybucję ciepła oraz na obrót cierpłem na okres
do dnia 31 grudnia 2013r.
Wnioskiem z dnia 26 lipca 2009r. Koncesjonariusz
wystąpił o stwierdzenie wygaśnięcia koncesji na
przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz koncesji na
obrót ciepłem. Wykazał, że moc zamówiona przez
odbiorców wynosi 4,4 MW.

z wyłączeniem przesyłu i dystrybucji ciepła jeżeli
moc zamówiona przez odbiorców nie przekraczającej 5MW, a także z wyłączeniem obrotu ciepłem,
jeżeli moc zamówiona przez odbiorców nie przekracza 5MW.
W świetle art. 162 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania
administracyjnego, organ administracji państwowej,
który wydał decyzję w pierwszej instancji, stwierdza
jej wygaśnięcie, jeżeli decyzja stała się bezprzedmiotowa, a stwierdzenie wygaśnięcia takiej decyzji nakazuje przepis prawa albo gdy leży to w interesie
społecznym lub w interesie strony.
Mając na uwadze powyższe okoliczności decyzje
o udzieleniu koncesji na przesyłanie i dystrybucję
ciepła oraz obrót ciepłem stały się bezprzedmiotowe, zaś stwierdzenie ich wygaśnięcia leżało w interesie Koncesjonariusza. Z tego względu Prezes
Urzędu Regulacji Energetyki postanowił stwierdzić
wygaśnięcie swojej decyzji z dnia 21 października
2003r. Nr PCC/1067/4506/W/OSZ/2003/CK oraz decyzji Nr OCC/ 315/4506/W/OSZ/2003/CK.
Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Główny Specjalista
Jerzy Catewicz

Wniosek jest związany ze zmniejszeniem mocy zamówionej oraz art. 32 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy - Prawo
energetyczne, zgodnie z którym uzyskania koncesji
wymaga wykonywanie działalności gospodarczej
w zakresie przesyłu i dystrybucji paliw lub energii,
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INFORMACJA
O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
WCC/209-ZTO-C/176/W/OSZ/2009/JG
W dniu 4 sierpnia 2009r. na wniosek Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Gorzów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorzowie
Wlkp., Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił zmienić przedmiot i zakres działalności Koncesjonariusza, określony w koncesji na wytwarzanie
ciepła.
UZASADNIENIE
Decyzją z dnia 7 października 1998r. Nr WCC/
209/176/U/3/98/DN (zmienioną decyzjami: z dnia
13 listopada 2000r. Nr WCC/209/176/W/3/2000/RW,
z
dnia
25
maja
2001r.
Nr
WCC/209B/
176/W/3/2001/RW, z dnia 29 listopada 2001r.
Nr WCC/209C/176/W/3/2001/BK, z dnia 11 kwietnia

2002r. Nr WCC/209D/176/OSz-7/2002/AB, z dnia
5 lipca 2004r. Nr WCC/209E/176/W/OSZ/2004/ZD,
z dnia 25 kwietnia 2005r. Nr WCC/209F/
176/W/OSZ/2005/RN, z dnia 10 maja 2006r.
Nr WCC/209G/176/W/OSZ/ 2006/JC, z dnia 29 sierpnia 2007r. Nr WCC/209H/W/OSZ/2007/ZD, z dnia
16 października 2007r. Nr WCC/209-ZTO/176/W/
OSZ/2007/BK, z dnia 29 kwietnia 2008r. Nr WCC/209ZTO-A/176/W/OSZ/2008/MG oraz z dnia 13 maja
2009r.
Nr
WCC/209-ZTO-B/176/W/OSZ/2009/CK)
w sprawie udzielenia przedsiębiorstwu: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gorzów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorzowie
Wlkp., koncesji na wytwarzanie ciepła na okres do
dnia 15 października 2025r., określając jednocześnie
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w punkcie Nr 1 decyzji na stronach 2 i 3 „Przedmiot
i zakres działalności”.
Pismem z dnia 2 lipca 2009r. znak: TT/MK/128/2009
oraz pismem uzupełniającym z dnia 17 lipca 2009r.,
znak: TT/MK/
/2009r.), Koncesjonariusz wniósł
o zmianę koncesji w zakresie przedmiotu i zakresu
działalności objętej koncesją na wytwarzanie ciepła
w związku z likwidacją kotłowni gazowej w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Wawrzyniaka 79.

Poz. 1199, 1200, 1201

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.),
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił
zmienić swoją decyzję z dnia 7 października 1998r.
Nr WCC/209/ 176/U/3/98/DN w sprawie udzielenia
koncesji na wytwarzanie ciepła.
Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Północno - Zachodniego Oddziału Terenowego
z siedzibą w Szczecinie
Witold Kępa

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca
1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
w związku z art. 30 ust. 1 oraz art. 32 ust. 1 pkt 1
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OBWIESZCZENIE
WOJEWODY LUBUSKIEGO
z dnia 30 lipca 2009r.
dotyczące sprostowania błędu w spisie treści oraz treści Dziennika Urzędowego Województwa
Lubuskiego Nr 53 z dnia 12 maja 2009r.
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca
2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2007r.
Nr 68, poz. 449) ogłaszam, co następuje:
§ 1. W spisie treści oraz w treści Dziennika Urzędowego Województwa Lubuskiego Nr 53 z dnia
12 maja 2009r. dokonuje się sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w ten sposób, że w umiesz-

czonej pod pozycją 735 uchwale Rady Miejskiej
w Drezdenku datę „…10 września 2009r.” zastępuje
się datą „…19 marca 2009r.”.
§ 2. Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Wicewojewoda Lubuski
Jan Świrepo

12 00
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POROZUMIENIE
w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
zawarte w dniu 27 lipca 2009r. pomiędzy Wojewodą
Lubuskim Heleną Hatką, a Gminą Międzyrzecz, reprezentowaną przez Burmistrza - Komisarza Rządowego Mariana Sierpatowskiego, działającego na
podstawie uchwały Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
Nr XIX/163/2000 z dnia 28 kwietnia 2000r. w sprawie
przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej
w sprawie utrzymania cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Międzyrzecz, zwanymi dalej stronami.
Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o administracji rządowej w województwie (Dz. U.
z 2001r. Nr 80, poz. 872, Nr 128, poz. 1407, z 2002r.
Nr 37, poz. 329, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 558,
Nr 89, poz. 804 i Nr 200, poz. 1688, z 2003r. Nr 52,

poz. 450, Nr 137, poz. 1302 i Nr 149, poz. 1452,
z 2004r. Nr 33, poz. 287, z 2005r. Nr 33, poz. 288,
Nr 90, poz. 757 i Nr 175, poz. 1462 oraz z 2008r.
Nr 199, poz. 1227), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, 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 i Nr 138, poz. 974 oraz Nr 173,
poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223,
poz. 1458), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca
1933r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U.
Nr 39, poz. 311, z 1959r. Nr 11, poz. 62, z 1990r.
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Nr 34, poz. 198, z 1998r. Nr 106, poz. 668, z 2002r.
Nr 113, poz. 984, z 2005r. Nr 169, poz. 1420 i Nr 175,
poz. 1462 oraz z 2006r. Nr 144, poz. 1041) strony
ustalają, co następuje:
§ 1. 1. Wojewoda Lubuski powierza, a Gmina
Międzyrzecz przejmuje obowiązek utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w 2009r. położonych na
terenie gminy, a w szczególności:
1) konserwację i remonty grobów i cmentarzy wojennych;
2) pielęgnację zieleni oraz utrzymanie porządku
i czystości na cmentarzach i grobach wojennych;
3) współpracę z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi wpisanymi do
rejestru zabytków;
4) prowadzenie ewidencji miejsc pamięci narodowej, w tym grobów i cmentarzy wojennych,
znajdujących się na terenie gminy;
5) prowadzenie „Ksiąg pochowanych” oraz dokonywanie wpisu do imiennej ewidencji pochowanych wg danych otrzymywanych z Zarządu
Głównego PCK.
2. Wojewoda Lubuski udziela na cele określone
w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2 dotacji z budżetu państwa na
zadania bieżące w kwocie 29.000zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych).
§ 2. Przyznane środki finansowe przekazane zostaną w całości na konto Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przez Wydział Finansów i Budżetu Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, na podstawie zapotrzebowania złożonego przez Dyrektora Wydziału
Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.
§ 3. 1. Gmina zobowiązuje się do oszczędnego
i racjonalnego gospodarowania przekazanymi środkami oraz do zrealizowania w ramach przyznanej
dotacji prac określonych w planach rzeczowych
w zakresie cmentarnictwa wojennego na 2009r.
2. Środki finansowe otrzymywane na realizację
zadań objętych niniejszym porozumieniem, nie wykorzystane lub wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, podlegają zwrotowi do budżetu wojewody,
stosownie do przepisów ustawy z dnia 30 czerwca
2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,
poz. 2104 z późn. zm.).
3. W terminie do dnia 30 września 2009r. gmina
wstępnie określi planowane zadania rzeczowe oraz
potrzeby finansowe na 2010r.
§ 4. 1. Końcowe rozliczenie z realizacji środków
finansowych i zadań rzeczowych gmina zobowiązuje
się przedłożyć do Wydziału Spraw Obywatelskich
i Cudzoziemców Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w terminie do dnia 15 grudnia 2009r.

Poz. 1201

2. Do rozliczenia należy dołączyć kserokopie
wszystkich wymaganych dokumentów, wynikających z przyjętych procedur zlecania robót, umowy,
zlecenia, rachunki i faktury oraz kserokopie dowodów zapłaty (przelewy bankowe lub dowody kasowe), protokoły odbioru prac, potwierdzone za zgodność z oryginałem.
3. Tabelarycznie zestawione faktury muszą być
opisane zgodnie z zasadami obowiązującymi przy
zamówieniach publicznych.
4. Nie rozliczenie się z realizacji środków finansowych w terminie określonym w ust. 1 stanowić
może o nieprzyznaniu w roku 2010 funduszy na cel
określony w ust. 1 § 1.
§ 5. Zmniejszenie lub pozbawienie w całości dotacji przyznanej gminie może nastąpić w przypadku:
1) przeznaczenia przyznanych środków dotacji na
inne cele niż utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego określonych w art. 1 ustawy
z dnia 28 marca 1933r. o grobach i cmentarzach
wojennych;
2) ograniczenia zakresu rzeczowego robót i związanego z tym częściowego zmniejszenia potrzeb dotacji.
§ 6. 1. Na remonty lub odtworzenie obiektów
grobownictwa wojennego związane z wprowadzeniem zmian (usuwanie lub stawianie nowych pomników nagrobnych, ekshumacja i wtórny pochówek szczątków ludzkich w grobach wojennych, stawianie nowych tablic informacyjnych) należy uzyskać zgodę Wojewody Lubuskiego.
2. Zgoda na prace wymienione w ust. 1 może
być wydana po przedłożeniu:
1) ustalonego zakresu prac remontowych z określeniem obiektu, którego te prace dotyczą;
2) projektu obiektu;
3) projektu zaopiniowanego przez Lubuskiego
Wojewódzkiego
Konserwatora
Zabytków
w przypadku obiektów objętych ochroną konserwatorską;
4) zezwolenia Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w przypadku obiektów
wpisanych do rejestru zabytków województwa
lubuskiego;
5) kopii zgłoszenia robót lub pozwolenia na budowę (w przypadku potrzeby jego uzyskania
w oparciu o przepisy prawa budowlanego);
6) uproszczonego kosztorysu prac oddzielnie dla
każdego obiektu.
§ 7. 1. Nadzór nad prawidłowym wykonywaniem
zadań powierzonych niniejszym porozumieniem
sprawuje Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich
i Cudzoziemców Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.
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2. Nadzór odbywa się w szczególności poprzez:
1) kontrolę stanu utrzymania cmentarzy i grobów
wojennych;
2) analizę przedłożonej dokumentacji z wykonania
zadań.
§ 8. 1. Porozumienie może być zmienione lub
rozwiązane za zgodą stron w każdym czasie, przy
czym rozliczenie finansowe dokonane przez gminę
obejmuje środki wydane do dnia rozwiązania porozumienia i dokonane będzie w terminie 14 dni od
tegoż dnia, z zachowaniem warunków zawartych
w § 4 ust. 2 i 3.

Poz. 1201, 1202

2. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 9. W sprawach nie uregulowanych niniejszym
porozumieniem stosuje się przepisy ustawy z dnia
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych.
§ 10. Porozumienie wchodzi w życie po upływie
czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.
§ 11. Porozumienie sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron.

12 0 1

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

1202
12 02

WYROK
WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
SYGN. AKT II SA/GO 88/09
z dnia 22 kwietnia 2009r.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym:
Przewodniczący - Sędzia WSA Maria Bohdanowicz
Sędziowie -

Sędzia WSA Marek Szumilas (spr.)
Sędzia WSA Ireneusz Fornalik

Protokolant -

sekr. sąd. Agata Przybyła

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 kwietnia
2009r. sprawy ze skargi Wojewody Lubuskiego na
uchwałę Rady Miasta Zielona Góra z dnia 4 lipca
2006r. Nr LXVIII/615/06 w sprawie ustalenia Strefy
Płatnego Parkowania i wysokości stawek opłat za
parkowanie pojazdów samochodowych na drogach
publicznych w tej strefie (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 65, poz. 1441)
I. stwierdza w części nieważność zaskarżonej uchwały - a to - § 10 ust. 3 oraz § 21 w części „i umieszczenia opłaty dodatkowej w wysokości określonej
w § 10 pkt 3”,
II. stwierdza, iż zaskarżona uchwała określona
w punkcie I wyroku nie podlega wykonaniu.
UZASADNIENIE
W dniu 4 lipca 2006r. Rada Miasta Zielona Góra,
działając na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zwaną dalej
u.s.g. oraz art. 13b ust. 2 i 4 i art. 13f ust. 2 ustawy
z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U.
z 2004r. Nr 204, poz. 2086 ze zm.) zwanej dalej ustawą, podjęła uchwałę Nr LXVIII/615/06 w sprawie
ustalenia Strefy Płatnego Parkowania i wysokości
stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodo-

wych na drogach publicznych w tej strefie (Dziennik
Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2006r. Nr 56
poz. 1441).
W dniu 20 lutego 2009r. do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. wpłynęła
skarga Wojewody Lubuskiego na tę Uchwałę.
W skardze wniesionej na podstawie art. 93 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym w związku z art. 3 § 2 pkt 5 ustawy z dnia
30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002r. Nr 153
poz. 1270 ze zm.), Wojewoda zaskarżył § 10 pkt 3
oraz § 21- w zakresie „i uiszczenia opłaty dodatkowej w wysokości określonej w § 10 pkt 3” uchwały
Nr LXVIII/615/06 Rady Miasta Zielona Góra, zarzucając jej istotne naruszenie prawa, tj. art. 13f ust. 1
ustawy o drogach publicznych. Jednocześnie skarżący wniósł o stwierdzenie nieważności uchwały
w ww. zakresie.
W uzasadnieniu skargi Wojewoda wskazał, iż zgodnie z powołanym przepisem ustawy o drogach publicznych, rada gminy jest uprawniona do wprowadzenia w drodze uchwały opłat dodatkowych, jednakże ustawodawca wyraźnie wskazał zakres pobierania opłat dodatkowych. Organ wyjaśnił, iż w tym
zakresie ustawodawca przewidział uiszczenie opłaty
dodatkowej z tytułu nieopłaconego postoju, rozumianego jako nieuiszczenie opłaty w ogóle lub uiszczenie jej w zaniżonej wysokości. Tymczasem Rada
Miasta Zielona Góra wbrew wskazanej zasadzie,
w § 10 pkt 3 wprowadziła opłatę dodatkową i to
również za nieumieszczenie dowodu opłaty w sposób określony w § 16 ust. 1 uchwały. Zapis ten,
w ocenie skarżącego, pozostaje zatem w sprzeczności z postanowieniami art. 13f ust. 1 o drogach pu-
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blicznych, bowiem opłatą dodatkową obciąża każdorazowo osoby, które prawidłowo dokonały opłaty za
postój pojazdu w strefie płatnego parkowania (jak
również te, które posiadają właściwy dokument
gwarantujący, zgodnie z postanowieniami § 8 kwestionowanej uchwały, zwolnienie z dokonywania
takiej opłaty), lecz nie umieściły dowodu dokonanej
opłaty (bądź dokumentu potwierdzającego zwolnienie z opłaty za postój) w sposób wskazany w uchwale. Z wskazanego przepisu wynika jednoznacznie iż
opłatę dodatkową wnosi się za nieopłacony postój
w strefie płatnego parkowania a nie za niewłaściwy
sposób umieszczenia w pojeździe dowodu uiszczenia opłaty bądź dokumentu potwierdzającego zwolnienie z jej wnoszenia.
Zdaniem skarżącego kwestionując zapisy § 10 pkt 3
uchwały należało również zaskarżyć odwołujące się
do niego postanowienia § 21 tego aktu w części:
„i uiszczenia opłaty dodatkowej w wysokości określonej w § 10 pkt 3”.
W odpowiedzi na skargę, Rada Miasta Zielona Góra
wniosła o jej oddalenie. Dla uzasadnienia swojego
stanowiska Rada wskazała, że w granicach określenia sposobu pobierania opłaty, o którym mowa
w art. 13b ust. 4 pkt 3 ustawy, w zaskarżonej uchwale uregulowano także sposób wykazania faktu uiszczenia należnej opłaty poprzez ekspozycję dowodu
za przednią szybą pojazdu samochodowego. Służyć
to ma ułatwieniu kontroli wniesienia opłat oraz zdyscyplinowaniu parkujących. W opinii Rady wprowadzona opłata nie stanowi dodatkowego obciążenia,
a jedynie środek dyscyplinujący o charakterze wykonawczym do kreślenia sposobu poboru opłaty.
Tym samym w ocenie organu, podejmując uchwałę,
w cześć zaskarżonej przez Wojewodę, zmieściła się
ona w granicach wyznaczonych przez ustawę o drogach publicznych poprzez zastosowanie środków
ułatwiających wykonanie uchwały. W przekonaniu
Rady literalne interpretowanie zapisów ustawy
o drogach publicznych znacznie zawęziłoby zakres
regulacji uchwał o ustaleniu strefy płatnego parkowania powodując trudności w ich wykonaniu. Takie
działanie byłoby sprzeczne z intencją ustawodawcy,
który z wprowadzeniem opłat określonego rodzaju
wiąże obowiązek ich egzekucji.
Jednocześnie organ poinformował, iż „w ciągu najbliższych 3 miesięcy pod obrady Rady Miasta Zielona Góra zostanie przedłożony projekt uchwały
wprowadzającej istotne zmiany w sposobie poboru
opłat za parkowanie w wyznaczonej strefie płatnego
parkowania.”

Poz. 1202

parkowania ustala się na obszarach charakteryzujących się znacznym deficytem miejsc postojowych,
jeżeli uzasadniają to potrzeby organizacji ruchu, a to
w celu zwiększenia rotacji parkujących pojazdów
samochodowych lub realizacji lokalnej polityki
transportowej, w szczególności w celu ograniczenia
dostępności tego obszaru dla pojazdów samochodowych lub wprowadzenia preferencji dla komunikacji zbiorowej (art. 13b ust. 2 ustawy). Rada gminy
(rada miasta) na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta), zaopiniowany przez organy zarządzające drogami i ruchem na drogach, może ustalić
strefę płatnego parkowania (art. 13 b ust. 3 ustawy).
Jednocześnie ustawodawca wskazał w art. 13b
ust. 4 ustawy, iż rada gminy (rada miasta), ustalając
strefę płatnego parkowania:
1) ustala wysokość stawek opłaty, o której mowa
w art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy, z tym że opłata za
pierwszą godzinę parkowania pojazdu samochodowego nie może przekraczać 3zł;
2) może wprowadzić opłaty abonamentowe lub
zryczałtowane oraz zerową stawkę opłaty dla
niektórych użytkowników drogi;
3) określa sposób pobierania opłaty, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy.
Stawki opłat, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1
ustawy, mogą być zróżnicowane w zależności od
miejsca parkowania. Przy ustalaniu takich stawek
uwzględnia się progresywne narastanie opłaty przez
pierwsze trzy godziny parkowania, przy czym progresja nie może przekraczać powiększenia stawki
opłaty o 20% za kolejne godziny w stosunku do
stawki za poprzednią godzinę parkowania. Stawka
opłaty za czwartą godzinę i za kolejne godziny parkowania nie może przekraczać stawki opłaty za
pierwszą godzinę parkowania (art. 13b ust. 5).
W przepisie art. 13f ust. 1 ustawy prawodawca sprecyzował, iż za nieuiszczenie opłat, o których mowa
w art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy, pobiera się opłatę dodatkową. Rada gminy (rada miasta) określa wysokość opłaty dodatkowej, o której mowa w ust. 1,
oraz sposób jej pobierania. Wysokość opłaty dodatkowej nie może przekroczyć 50zł (ust. 2).

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Wskazane powyżej przepisy ustawy o drogach publicznych zawierają zatem upoważnienie właściwego organu uchwałodawczego samorządu terytorialnego do ustanowienia przepisów prawa miejscowego. Zasadnicze znaczenie ma w tym zakresie wyjaśnienie istoty generalnej zasady stanowienia prawa
miejscowego oraz wskazanego upoważnienia ustawowego.

Zgodnie z przepisem art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy
o drogach publicznych, korzystający z dróg publicznych są obowiązani do ponoszenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania. Opłatę,
o której mowa w tym przepisie, pobiera się za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, w wyznaczonym miejscu, w określone dni robocze, w określonych godzinach lub
całodobowo (art. 13b ust. 1 ustawy). Strefę płatnego

Dla wyjaśnienia wskazanego zagadnienia, należy
w pierwszej kolejności odwołać się do przepisów
Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997r. W tym zakresie
Sąd zwrócił uwagę na przepis art. 87 ust. 2 Ustawy
Zasadniczej ustanawiający źródłami powszechnie
obowiązującego prawa Rzeczpospolitej Polskiej, na
obszarze działania organów które je ustanowiły, akty
prawa miejscowego. Przy tym zgodnie z art. 94 Konstytucji, organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej, na podstawie
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i w granicach upoważnień zawartych w ustawie,
ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące
na obszarze działania tych organów. Zasady i tryb
wydawania aktów prawa miejscowego określa
ustawa.
Z powyższego uregulowania wynika przyznanie organom samorządu terytorialnego prawa ustanowienia aktów prawa miejscowego, jednak działając
w tym zakresie na podstawie i w granicach uprawnień przyznanych im w ustawie.
Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym stanowi uzupełnienie konstytucyjnie określonych granic prawodawstwa organów samorządu
terytorialnego.
Zgodnie z przepisem art. 40 ust. 1 u.s.g. na podstawie upoważnień ustawowych, gminie przysługuje
prawo stanowienia aktów prawa miejscowego
obowiązujących na obszarze gminy.
Na podstawie niniejszej ustawy - art. 40 ust. 2 - organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie:
1) wewnętrznego ustroju gminy oraz jednostek
pomocniczych;
2) organizacji urzędów i instytucji gminnych;
3) zasad zarządu mieniem gminy;
4) zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów
i urządzeń użyteczności publicznej.
Nadto w zakresie nieuregulowanym w odrębnych
ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących rada gminy może wydawać przepisy
porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony
życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia
porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego
(art. 40 ust. 3 u.s.g.). Przepisy porządkowe mogą
przewidywać za ich naruszanie karę grzywny wymierzaną w trybie i na zasadach określonych
w prawie o wykroczeniach (art. 40 ust. 4 u.s.g. ).
Przepisy
Konstytucji
zawierają jednoznacznie
brzmiącą dyspozycję, która jako podstawę prawną
dla stanowienia prawa miejscowego wskazuje upoważnienie zamieszczone w ustawie. Akty prawa
miejscowego jako akty podstawowe muszą być wydawane wyłącznie w oparciu o wyraźne, a nie jedynie o domniemanie lub wykładnię celowościową,
upoważnienie ustawowe i to tylko w granicach
w tym upoważnieniu zakreślonych. Ustawowe upoważnienie do wydania aktu prawa miejscowego nie
może się opierać na domniemaniu objęcia swym
zakresem materii w nim niewymienionych. Niedopuszczalne jest stosownie w tym zakresie wykładni
rozszerzającej czy też celowościowej. Nie jest bowiem dopuszczalne domniemanie kompetencji prawodawczych. Oznacza to, aby nieprecyzyjność tego
upoważnienia była interpretowana jako nieudzielenie w danym zakresie kompetencji normodawczej.
Do aktów prawa miejscowego stanowionych przez
organy gminy, zarówno w doktrynie, jak i w judykaturze, zalicza się wszystkie akty wydawane w warunkach określonych w art. 40 ust. 1 u.s.g., a zatem
powszechnie obowiązujące akty wydawane na pod-
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stawie wyraźnych i szczegółowych upoważnień
ustawowych. Jak zaznaczają W. Taras i A. Wróbel
(Samodzielność prawotwórcza samorządu terytorialnego, Samorząd Terytorialny 1991.7 - 8.10):
Omawiana kategoria aktów powinna być podejmowana przez gminę jedynie na podstawie upoważnień określonych w materialnych przepisach ustaw
szczególnych (podobnie: J. Jeżewski: Przepisy
gminne (w:) Samorządowy poradnik budżetowy,
Warszawa 1995).
W zakresie przepisów ustrojowo-organizacyjnych
(akty kierownictwa wewnętrznego, akty o charakterze wewnętrznym), należy zwrócić uwagę na fakt,
umiejscowienia tych aktów pomiędzy aktami wykonawczymi i przepisami porządkowymi, przy zastosowaniu kryterium przedmiotu regulacji i zakresu
samodzielności gminy w stanowieniu prawa. Akty
prawa miejscowego zaliczające się do tej grupy, nie
mają jednolitego charakteru, bowiem obejmują one:
1) przepisy regulujące wewnętrzny ustrój gminy
(statuty gmin, określające sposób zorganizowania
i funkcjonowania organów gminy oraz tworzące
gminne jednostki organizacyjne, statuty jednostek
pomocniczych gminy), 2) przepisy określające wewnętrzną organizację urzędów i instytucji gminnych
(np. regulamin urzędu gminy, regulaminy gminnych
bibliotek lub domów kultury), 3) przepisy określające zasady zarządu mieniem gminnym (np. uchwały
ograniczające swobodę wójta w zakresie zawierania
cywilnoprawnych umów mających za przedmiot
składniki mienia gminnego), 4) przepisy regulujące
zasady i tryb korzystania z gminnych urządzeń
i obiektów użyteczności publicznej (regulaminy korzystania z tych urządzeń i obiektów).
Niezależnie od wskazanego powyżej podziału aktów
prawa miejscowego, powtórzenia wymaga jednak
teza dotycząca związania organu uchwałodawczego
dyspozycją ustawy. Stanowisko takie powszechnie
podkreśla się w orzecznictwie wojewódzkich sądów
administracyjnych, a także Naczelnego Sądu Administracyjnego.
W orzeczeniach sądów podkreśla się że rady gmin
stanowiące akty prawa miejscowego zgodnie
z art. 40 ust. 2 u.s.g. winny treść swoich regulacji
dostosować ściśle do zakresu przyznanego im upoważnienia i przysługujących im kompetencji, wynikających z ich zadań, a w razie wątpliwości co do
zakresu tego upoważnienia wyjaśnić te wątpliwości
przez zastosowanie wykładni zawężającej. (wyrok.
NSA z 26 maja 1992r. SA/Wr 310/92). Tymczasem,
stosując wykładnię rozszerzającą, rada przyznawałyby sobie kompetencje bez upoważnienia ustawowego. Gmina nie może przykładowo w ramach
określenia zasad i trybu korzystania z gminnych
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (art. 40
ust. 2 pkt 4 u.s.g.) ustanowić opłat za korzystanie
z gminnych dróg wewnętrznych (wyrok NSA
z 16 grudnia 1996r., SA/Kr 1377/96, wyrok NSA
z 13 grudnia 2000r.). Ustanowienie zasad odpłatności za przejazd przez park dla osób nie będących
mieszkańcami gminy nie wypełnia cech prawnych
„korzystania” z parku miejskiego w świetle art. 40
ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (wyrok z 31 maja 1996r. SA/Łd
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65/96, podobnie także wyrok NSA z 6 kwietnia 2006r.
II OSK 19/06).
Nadto Naczelny Sąd Administracyjny wypowiedział
się, iż akty prawa miejscowego, podobnie jak rozporządzenia, wydawane są na podstawie delegacji
ustawowej, a zatem zajmują analogiczną pozycje
w hierarchii źródeł prawa. Różnica pomiędzy rozporządzeniami a aktami prawa miejscowego sprowadza się do innego obszaru obowiązywania każdego
z powyższych rodzajów źródeł prawa, jako że każdy
z organów je wydających usytuowany jest na innym
szczeblu administracji publicznej.
Zarówno rozporządzenia jak i akty prawa miejscowego wiążą adresatów w sposób analogiczny,
a zatem ich moc obowiązywania jest taka sama,
a dla przymusowego wykonania obowiązków wynikających z ich sformułowań lub z treści wydanych
na ich podstawie indywidualnych aktów konkretyzacji prawa administracyjnego stosowane są te same
normy postępowania egzekucyjnego. Zarówno
przepisy Konstytucji jak i ustawy o samorządzie powiatowym nie wymagają, aby w upoważnieniach
takich jak np. do wydawania rozporządzeń, zawarty
był zakres spraw przekazanych do uregulowania
oraz wytyczne dotyczące treści aktu. Takie rozwiązanie świadczy o woli konstytucyjnego ustawodawcy
do zapewnienia organom władzy lokalnej szerokich
uprawnień do kształtowania, za pomocą przepisów
prawa miejscowego, stosunków społecznych
w sposób adekwatny do warunków i specyfiki danego terenu. Stanowienie aktów prawa miejscowego może nastąpić wyłącznie na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie. Brak upoważnienia ustawowego do stanowienia aktów prawa miejscowego w danej materii oznacza, że nie
podlega ono regulacji w tej formie prawnej, przy
czym bez znaczenia pozostaje czy dotyczyłoby ono
uprawnień czy nakładania obowiązków (wyrok NSA
z 4 kwietnia 2008r. II OSK 102/08, wyrok NSA
z 3 października 2006r. I OSK 1035/06, podobnie też:
wyrok WSA we Wrocławiu z 15 marca 2007r.
II SA/Wr 745/06).
W zakresie dotychczasowego orzecznictwa i praktyki
sądowej, w przedmiocie zaskarżenia uchwały o ustaleniu strefy płatnego parkowania i opłat za postój
w tej strefie wojewódzkie sądy administracyjne
opowiedziały się za niedopuszczalnością różnicowania sytuacji prawnej podmiotów prawa z uwagi na
zameldowanie i zamieszkanie w strefie (wyrok WSA
w Szczecinie z 13 maja 2004r. II SA/Sz 48/04, wyrok
NSA z 12 listopada 2008r. I OSK 918/08), czy określenie czasookresu w jakim parkujący zobowiązany
jest do uiszczenia należnej opłaty (wyrok WSA
w Szczecinie z 30 kwietnia 2008r. II SA/Sz 159/08)
wskazując, że zarówno ustawa o drogach publicznych nie zawiera dyspozycji uprawniających organ
do wydania tego typu regulacji, a w odniesieniu do
pierwszego z wymienionych przypadków, istnieje
konstytucyjnie określona zasada zabraniająca takiego działania organów administracji publicznej.
Rada Miasta Zielona Góra wbrew wskazanej zasadzie, w § 10 pkt 3 uchwały wprowadziła opłatę dodatkową również za nieumieszczenie dowodu opłaty
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w sposób określony w § 16 ust. 1 uchwały. Przepis
§ 21 uchwały w zakresie „i uiszczenia opłaty dodatkowej w wysokości określonej w § 10 pkt 3” jest
konsekwencją uregulowania opłaty dodatkowej „za
nieumieszczenie dowodu opłaty w sposób określony w § 16 ust. 1”. Przepis ten stanowi, iż brak abonamentu, karty parkingowej lub wyłożenie kserokopii karty parkingowej w okresie kontroli uznaje się za
postój nieopłacony do czasu okazania oryginałów
tych dokumentów w biurze i uiszczenia opłaty dodatkowej w wysokości określonej w § 10 pkt 3
uchwały.
Dokonując analizy rozpatrywanej sprawy, uwzględniając powyższe uwagi należy stwierdzić, iż w istocie
redakcja przepisu art. 13b ust. 4 pkt 3 w związku
z art. 13f ust. 1 ustawy o drogach publicznych wytycza jednoznacznie granice ustawowego upoważnienia rady miasta do reglamentacji w drodze aktu
prawa miejscowego kwestii należnych opłat dodatkowych za parkowanie w strefie płatnego parkowania. Ustawodawca jednoznacznie ustalił zakres
kompetencji rady upoważniając ją do ustalenia sposobu poboru opłaty za postój pojazdu w strefie płatnego parkowania (art. 13b ust. 4 pkt 3 w związku
z art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy) oraz wprowadzenia
opłaty za nieopłacony postój (art. 13f ust. 1 ustawy).
Omawiana ustawa o drogach publicznych przyznaje
radzie także kompetencje do określenia opłaty dodatkowej. Jak wynika z redakcji art. 13 ust. 1 ustawy
opłatę taką pobiera się. wyłącznie za nieuiszczenie
opłat o jakich mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1 tej ustawy,
zatem za parkowanie pojazdów samochodowych na
drogach publicznych w strefie płatnego parkowania.
Powołany przepis art. 13 ust. 2 ustawy przyznaje
radzie gminy (radzie miasta) legitymację wyłącznie
do ustalenia wysokości opłat dodatkowych za nieuiszczenie należności parkingowej. W zawartych
w ustawie kompetencjach brak zatem upoważnienia
dla rady gminy (rady miasta) do pobierania innych
opłat dodatkowych, w szczególności za nieumieszczenie dowodu opłaty w sposób określony w § 16
ust. 1 uchwały.
Jak się okazuje dla rozpatrywanej sprawy istotne
znaczenie ma także określenie znaczenia zwrotu
„sposób pobierania opłat” (podstawowych i dodatkowych) wytyczającego granice upoważnienia prawodawczego dla Rady. Ustawa o drogach publicznych nie zawiera definicji rozumienia tego terminu
(art. 4 ustawy).
Zgodnie z powszechnie przyjętym znaczeniem słowa
„sposób”, przyjmuje się określony tryb postępowania, formę wykonania pewnych czynności lub też to,
co umożliwia osiągnięcie lub wykonanie czegoś.
W odniesieniu do przedmiotowej sprawy zwrot
„sposób pobierania opłat” oznacza określony tryb
postępowania pozwalający na osiągnięcie celu, jakim jest uiszczenia przez parkującego należnej opłaty za postój w strefie. Niewątpliwie chodzi tu zatem
o uregulowanie takich czynności, jak techniczna
i organizacyjna metoda uiszczenia opłaty czy sposób
potwierdzenia faktu uiszczenia opłaty, tj. wydanie
parkującemu stosownego potwierdzenia w tym zakresie. W odniesieniu do opłaty dodatkowej, chodzi
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natomiast o ustalenie powstania obowiązku jego
uiszczenia, a także procedurę weryfikacji w tym zakresie czy też właściwy podmiot do jej odbioru.
Ustawodawca zdefiniował obowiązek uiszczenia
opłaty dodatkowej, wiążąc go ze stanem faktycznym
polegającym na nieuiszczeniu opłaty za parkowanie
w strefie.
Sąd nie podziela poglądu Rady Miasta Zielona Góra,
aby w tym zakresie obowiązywania ustawy mieściło
się określenie dodatkowej formy obciążenia adresatów przepisów przedmiotowej uchwały, przez ustanowienie „opłaty dodatkowej” z tytułu nieumieszczenia w sposób prawidłowy potwierdzenia uiszczenia opłaty. Znamienne dla oznaczenia charakteru
tego świadczenia, jest jego sklasyfikowanie w tej
samej kategorii mianowicie jako opłaty dodatkowej,
tak samo jak opłaty wynikające z art. 13f ust. 1
ustawy. Wbrew zatem wypowiedzianym w odpowiedzi na skargę sugestiom, nie można zakwalifikować zakwestionowanego przepisów uchwały do
kategorii przepisów o charakterze jedynie dyscyplinującym. Wprowadza on bowiem realne obciążenie
finansowe, które sam uchwałodawca zakwalifikował
jako opłatę dodatkową, taką samą jako należy uiścić
z tytułu nieopłaconego postoju.
Argumenty Rady Miasta Zielona Góra z zakresie
interpretacji przepisów ustawy o drogach publicznych, wobec przedstawionej powyżej analizy, należy
uznać za błędne jako pozbawione podstaw. Z istoty
bowiem aktów prawa miejscowego wynika, iż upoważnienie do stanowienia ich i określenia ich granic
muszą wynikać wyraźnie i jednoznacznie z ustawy,
zaś wszelkie domniemanie kompetencji prawodawczej, czy też rozszerzająca wykładnia upoważnienia
jest niedopuszczalna. W tym zakresie nie zasługuje
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również na uwzględnienie wyjaśnienie, aby działanie
Rady miało służyć eliminacji zjawiska polegającego
na gromadzeniu się w strefie płatnego parkowania
osób zbierających wykorzystane dowody opłaty
celem kolportażu w ramach tzw. „drugiego obiegu”.
Nie może to bowiem uzasadniać wykroczenia poza
ramy ustawowego upoważnienia rady wynikającego
z przepisu art. 13b ust. 4 pkt 3 czy też art. 13f ust. 1
ustawy.
Tym samym regulacja § 10 pkt 3 oraz § 21 - w zakresie „i uiszczenia opłaty dodatkowej w wysokości
określonej w § 10 pkt 3” ustanowione zostały przez
Radę Miasta Zielona Góra z przekroczeniem upoważnienia wynikającego z ustawy o drogach publicznych. Mianowicie wymienione przepisy uchwały w sposób istotny naruszają dyspozycję art. 13b
ust. 4 pkt 3 i art. 13f ust. 1 ustawy oraz art. 94 Konstytucji.
Zgodnie z przepisem art. 147 § 1 p.p.s.a. sąd
uwzględniając skargę na uchwałę lub akt, o których
mowa w art. 3 § 2 pkt 5 i 6, stwierdza nieważność tej
uchwały lub aktu w całości lub w części albo stwierdza, że zostały wydane z naruszeniem prawa, jeżeli
przepis szczególny wyłącza stwierdzenie ich nieważności.
Kierując się powyższymi rozważaniami Sąd uznał
zaskarżoną uchwałę, w omawianym zakresie za
przekraczającą poza granice władztwa prawodawczego rady.
W związku z tym, działając na podstawie art. 147 § 1
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U.
Nr 153, poz. 1270 ze zm.) orzekł jak w sentencji wyroku.
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